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Wprowadzenie
Klasyfikację chorób można zdefiniować jako system kategorii, do których przypisuje się jednostki
chorobowe zgodnie z ustalonymi kryteriami. Istnieje wiele sposobów klasyfikacji, a wybór
konkretnej metody jest uzależniony od przewidywanego sposobu wykorzystywania uzyskanych
danych statystycznych. Klasyfikacja chorób musi zatem obejmować całe spektrum stanów
chorobowych w „sensownej” liczbie kategorii.
Dziesiąta Rewizja Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych
jest najnowszą pozycją z serii, która została zainicjowana w 1893 roku jako Klasyfikacja Bertillona,
znanej także pod nazwą Międzynarodowa Lista Przyczyn Zgonów. Historia klasyfikacji została
opisana szczegółowo w Tomie II. Tytuł klasyfikacji rozszerzono i poprawiono w taki sposób, aby
lepiej oddawał on treść publikacji oraz jej zastosowanie, a także jej rosnący zasięg, który obecnie
wykracza już poza same choroby i urazy. Zachowano jednak w wersji angielskiej szeroko znany
skrót „ICD” (International Classification of Diseases – Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób).
W uaktualnionej wersji klasyfikacji stany chorobowe pogrupowano w sposób, który zdaniem
autorów jest najbardziej odpowiedni dla ogólnych celów epidemiologicznych oraz do oceny opieki
zdrowotnej.
Prace nad Dziesiątą Rewizją klasyfikacji ICD rozpoczęto we wrześniu 1983 roku, podczas
Spotkania Przygotowawczego ICD-10 w Genewie. Program prac obejmował cykl regularnych
spotkań przedstawicieli kierownictwa Ośrodków Światowej Organizacji Zdrowia współpracujących
w ramach Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób. Strategię prac określono podczas szeregu
specjalnych konferencji, między innymi z udziałem Komitetu Ekspertów ds. Międzynarodowej
Statystycznej Klasyfikacji Chorób – Dziesiątej Rewizji, które miały miejsce w 1984 i 1987 roku.
Oprócz technicznego wkładu wielu specjalistycznych grup i indywidualnych ekspertów
wykorzystano także dużą liczbę komentarzy i sugestii pochodzących z państw członkowskich i biur
regionalnych Światowej Organizacji Zdrowia, otrzymanych w odpowiedzi na rozesłane po całym
świecie projekty dokumentu w latach 1984 i 1986. Z otrzymanych komentarzy wyraźnie wynikało,
że wielu użytkowników chciałoby, aby klasyfikacja ICD była zorientowana na dane inne niż
„informacje diagnostyczne” (w szerokim rozumieniu tego terminu), które zawsze zawierała. Dla
spełnienia oczekiwań wyrażonych w komentarzach otrzymanych od użytkowników powstała
koncepcja stworzenia „rodziny” różnych klasyfikacji, w której centralne miejsce zajmowałaby
tradycyjna klasyfikacja ICD z jej powszechnie znaną formą i strukturą. W ten sposób klasyfikacja
ICD spełniłaby swoją rolę jako zbiór informacji diagnostycznych dla celów ogólnych, podczas gdy
różne inne klasyfikacje mogłyby być używane w połączeniu z nią i dotyczyłyby innych aspektów
tych samych informacji, bądź też innych informacji (w szczególności w odniesieniu do procedur
medycznych i chirurgicznych oraz niepełnosprawności).
Uwzględniając wskazówki nadesłane podczas prac nad Dziewiątą Rewizją Klasyfikacji, sugerujące,
iż odmienna struktura podstawowa mogłaby lepiej służyć zróżnicowanym potrzebom
użytkowników, poddano ocenie kilka modeli alternatywnych. Wyraźnie okazało się jednak, że
tradycyjna, jednowymiarowa konstrukcja klasyfikacji, jak również inne aspekty jej struktury,
pozwalające wyróżnić choroby, które występują najczęściej, generują największe koszty lub
wykazują inne cechy istotne dla zagadnień zdrowia publicznego, wytrzymała próbę czasu i wielu
użytkowników nie życzyłoby sobie zastąpienia jej przez którykolwiek z zaproponowanych modeli.
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W Dziesiątej Rewizji klasyfikacji utrzymano zatem tradycyjną strukturę poprzednich rewizji,
zmieniając jedynie schemat kodów numerycznych na alfanumeryczne. Stworzyło to szersze ramy
dla kodowania, umożliwiając rozszerzanie klasyfikacji w przyszłości bez konieczności zmiany
istniejącego systemu numeracji, jak miało to miejsce przy wprowadzaniu wcześniejszych wersji.
W celu optymalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni kodowania, niektóre zaburzenia
dotyczące układu immunologicznego dołączono do rozdziału dotyczącego chorób krwi i układu
krwiotwórczego (rozdział III). Utworzono nowe rozdziały dla chorób oczu i oczodołu oraz chorób
ucha i wyrostka sutkowatego. Stosowane uprzednio klasyfikacje uzupełniające, dotyczące przyczyn
zewnętrznych i czynników mających wpływ na stan zdrowia oraz kontakty z opieką zdrowotną,
tworzą obecnie integralną część całej klasyfikacji.
System odsyłaczy przy użyciu gwiazdek i krzyżyków, stworzony dla przypadków podwójnej
klasyfikacji przy pewnych określeniach diagnostycznych, który wprowadzono w Dziewiątej
Rewizji, został utrzymany i rozszerzony, przy czym odsyłacze gwiazdkowe są jednolicie
umieszczone przy kategoriach na poziomie trzyznakowym.

Zawartość trzech tomów Klasyfikacji ICD-10
Obecne wydanie klasyfikacji zostało zmienione i składa się z trzech tomów:
Tom I. Lista tabelaryczna. W tomie tym zawarto Raport Międzynarodowej Konferencji
ds. Dziesiątej Rewizji, główną klasyfikację trzy- i czteroznakową, klasyfikację morfologii
nowotworów, specjalne listy tabelaryczne umieralności i chorobowości, definicje oraz przepisy
dotyczące nazewnictwa.
Tom II. Zasady kodowania. W tomie tym zawarto uwagi dotyczące orzecznictwa i klasyfikacji,
wcześniej zamieszczane w Tomie I, łącznie z obszernymi podstawami teoretycznymi i instrukcjami
oraz wskazówkami na temat posługiwania się klasyfikacją zawartą w Tomie I, korzystania z tabel,
jak również planowania sposobu wykorzystywania klasyfikacji ICD – informacji tych brakowało
we wcześniejszych rewizjach. Tom II zawiera również materiał historyczny, uprzednio
prezentowany we wstępie do Tomu I.
Tom III. Indeks alfabetyczny. W tomie tym zawarto indeks alfabetyczny wraz ze wstępem
i rozszerzoną instrukcją używania.
***
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WPROWADZENIE

Klasyfikacja uzyskała akceptację Międzynarodowej Konferencji ds. Dziesiątej Rewizji
Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób w 1989 roku i została przyjęta przez Czterdzieste Trzecie
Światowe Zgromadzenie Zdrowia w następującej rezolucji:
Czterdzieste Trzecie Światowe Zgromadzenie Zdrowia,
po zapoznaniu się z raportem Międzynarodowej
Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób;
1.

Konferencji

ds. Dziesiątej

Rewizji

PRZYJMUJE, po zaleceniu przez Konferencję, jak następuje:
(1) szczegółową listę kategorii trzyznakowych i opcjonalnych podkategorii czteroznakowych
wraz ze skróconymi listami tabelarycznymi umieralności i chorobowości, stanowiących
Dziesiątą Rewizję Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów
Zdrowotnych, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1993 roku;
(2) definicje, standardy i wymagania sprawozdawcze dotyczące umieralności związanej
z okresem macierzyństwa, płodowym, okołoporodowym oraz umieralnością noworodków
i niemowląt;
(3) zasady i instrukcje kodowania podstawowej przyczyny zgonu w odniesieniu do
umieralności oraz kodowania głównego stanu chorobowego w odniesieniu do
chorobowości;

2. NAKAZUJE Dyrektorowi Generalnemu wydanie Podręcznika użytkowania Międzynarodowej
Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych;
3.

POPIERA zalecenia Konferencji dotyczące:
(1) opracowania i wdrożenia rodziny klasyfikacji związanych ze schorzeniami i ze stanem
zdrowia z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych
jako klasyfikacją zasadniczą oraz szeregiem pokrewnych i uzupełniających klasyfikacji,
jak też Międzynarodową Nomenklaturą Chorób;
(2) ustanowienia procesu uaktualniania w cyklu dziesięcioletnim.
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Podziękowania
Cykliczne rewizje klasyfikacji ICD są koordynowane przez Światową Organizację Zdrowia od
czasu Szóstej Rewizji z roku 1948. Wraz ze wzrostem liczby użytkowników klasyfikacji
zrozumiały jest wzrost liczby osób pragnących uczestniczyć w procesie tworzenia nowych rewizji.
Dziesiąta Rewizja jest wynikiem szerokiej międzynarodowej aktywności, współpracy
i kompromisów. Światowa Organizacja Zdrowia składa podziękowania za wkład pracy licznym
międzynarodowym i krajowym grupom specjalistów oraz pojedynczym osobom z wielu krajów.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) składa także podziękowania za pomoc techniczną
Ośrodkowi WHO współpracującemu w ramach Międzynarodowej Rodziny Klasyfikacji, który ma
siedzibę w Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI)
w Kolonii, Niemcy, a w szczególności Dyrektorowi tego Ośrodka, dr n. med. Michaelowi
Schopenowi, za aktualizację tekstów i przygotowanie plików elektronicznych użytych w niniejszej
wersji klasyfikacji ICD.
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Uaktualnienia
Oficjalne uaktualnienia opublikowanych tomów klasyfikacji ICD-10 są dostępne w formie
corocznych zestawień zmian, dostępnych na stronie internetowej WHO dotyczącej klasyfikacji:
www.who.int/classifications
Uaktualnienia te są zatwierdzane corocznie podczas konferencji dyrektorów Ośrodków Światowej
Organizacji Zdrowia współpracujących w ramach Międzynarodowej Rodziny Klasyfikacji.
Zestawienia wskazują źródła zaleceń i daty wejścia zmian w życie.
Dla wszystkich zmian z wyjątkiem errat podano datę zatwierdzenia.
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Ośrodki Światowej Organizacji Zdrowia
współpracujące w ramach Międzynarodowej Rodziny
Klasyfikacji
Utworzono dziewięć Ośrodków Światowej Organizacji Zdrowia współpracujących w ramach
Międzynarodowej Rodziny Klasyfikacji w celu zapewnienia poszczególnym krajom pomocy
w razie napotkania problemów podczas opracowywania i stosowania klasyfikacji związanych ze
stanem zdrowia, a w szczególności ICD.
Ważne jest, aby osoby używające klasyfikacji w różnych krajach zgłaszały do odpowiednich
ośrodków wszystkie istotne problemy napotkane podczas stosowania ICD, w szczególności
w przypadku stwierdzenia zwiększonej zachorowalności na nowe choroby, dla których klasyfikacja
ta nie przewiduje odpowiednich kategorii. Dotychczas ICD nie była aktualizowana pomiędzy
kolejnymi rewizjami, jednak w ICD-10 wprowadzono mechanizm, dzięki któremu za
pośrednictwem ośrodków współpracujących można określić odpowiednie kody dla nowych chorób,
gdyby okazało się to konieczne.
Oprócz oficjalnych ośrodków współpracujących WHO istnieje także wiele krajowych ośrodków
referencyjnych – w przypadku napotkania problemów użytkownicy klasyfikacji mogą konsultować
się z tymi ośrodkami, jak również z odpowiednimi biurami krajowymi.
Dla użytkowników anglojęzycznych utworzono dwa ośrodki. Korespondencję należy kierować do
Przewodniczącego Ośrodka Światowej Organizacji Zdrowia współpracującego w ramach
Klasyfikacji Chorób (Head, WHO Collaborating Centre for Classification of Diseases) pod jeden
z następujących adresów:
Australian Institute of Health
GPO Box 570
Canberra ACT 2601,
Australia
National Center for Health Statistics
Centers for Disease Control and Prevention
3311 Toledo Road
Hyattsville, MD 20782
Stany Zjednoczone Ameryki
Pozostałych osiem ośrodków, z których każdy prowadzi działalność w miejscowym języku lub
grupie języków, znajduje się w następujących instytucjach:
Szpital Centralnej Szkoły Medycznej w Pekinie
Chińska Akademia Nauk Medycznych
Beijing 100730
Chiny (język chiński)
INSERM
44 Chemin de Ronde
F-78110 Le Vésinet
Francja (język francuski)
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Departament Medycyny Społecznej
Szpital Uniwersytecki
S-751 85 Uppsala
Szwecja (dla krajów skandynawskich)
Faculdade de Saúde Publica/Universidade de São Paulo
Avenida Dr Arnaldo 715,
0255 São Paulo, SP
Brazylia (język portugalski)
Narodowy Instytut Badań nad Problemami Zdrowia Publicznego
12, Vorontsovo pole
105064 Moscow
Federacja Rosyjska (język rosyjski)
Centro Venezolano de Clasificación de Enfermedades (CEVECE)
El Silencio
Centro Simón Bolívar,
Edificio Sir, Piso 3, Oficina 315
Caracas 1010
Wenezuela (język hiszpański)
Niemiecki Instytut Medycznej Dokumentacji i Informacji (DIMDI)
Waisenhausgasse 36-38A
50676 Köln
Niemcy (język niemiecki)
Agenzia Regionale della Sanità
Via Pozzuolo n. 330
33100 Udine
Włochy (język włoski)
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Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji
dotyczącej Dziesiątej Rewizji Międzynarodowej
Klasyfikacji Chorób
Międzynarodowa Konferencja dotycząca Dziesiątej Rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób
została zwołana przez Światową Organizację Zdrowia w głównej siedzibie Organizacji w Genewie,
w dniach od 26 września do 2 października 1989 roku W konferencji uczestniczyli delegaci
z 43 państw członkowskich:
Angola
Kuwejt
Australia
Luksemburg
Bahamy
Madagaskar
Belgia
Mali
Brazylia
Malta
Bułgaria
Mozambik
Burundi
Niger
Chiny
Portugalia
Cypr
Republika Korei
Dania
Senegal
Finlandia
Singapur
Francja
Szwajcaria
d. Niemiecka Republika Demokratyczna
Szwecja
Republika Federalna Niemiec
Tajlandia
Hiszpania
Uganda
Holandia
Stany Zjednoczone Ameryki
Indie
Wenezuela
Indonezja
Węgry
Izrael
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii
Japonia
i Irlandii Północnej
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Kanada
Kuba
d. Związek Socjalistycznych Republik
Radzieckich
Ponadto w Konferencji uczestniczyli przedstawiciele: Organizacji Narodów Zjednoczonych (United
Nations), Międzynarodowej Organizacji Pracy (International Labour Organization), Regionalnego
Biura Światowej Organizacji Zdrowia, Rady ds. Międzynarodowych Organizacji Nauk
Medycznych (Council for International Organizations of Medical Sciences) oraz dwunastu innych
organizacji pozarządowych prowadzących działalność w dziedzinie rejestracji nowotworów,
głuchoty, epidemiologii, medycyny rodzinnej, ginekologii i położnictwa, nadciśnienia tętniczego,
dokumentacji zdrowotnej, medycyny profilaktycznej i społecznej, neurologii, psychiatrii,
rehabilitacji oraz chorób przenoszonych drogą płciową.
W imieniu Dyrektora Generalnego Konferencję otworzył dr J.-P. Jardel – Zastępca Dyrektora
Generalnego. Dr Jardel przedstawił historię szeroko zakrojonych konsultacji i prac
przygotowawczych nad propozycjami dotyczącymi nowej rewizji, które spowodowały, że czas
konieczny na jej przygotowanie był dłuższy niż zwykle. Zwrócił on uwagę na fakt, iż Dziesiąta
Rewizja będzie nosiła nowy tytuł – Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób
i Problemów Zdrowotnych (International Statistical Classification of Diseases and Related Health
Problems) – dla podkreślenia jej celu statystycznego i odzwierciedlenia poszerzonego zakresu.
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Zostanie jednak zachowany wygodny w użyciu skrót „ICD”. Wspomniał on również o nowym
schemacie kodów alfanumerycznych, który pozwoli na zapewnienie lepszej równowagi pomiędzy
zawartością rozdziałów, pozostawiając jednocześnie przestrzeń na wprowadzanie poprawek i zmian
w przyszłości, jak również o zamiarze stworzenia podręcznika użytkowania klasyfikacji ICD
opartego na kategoriach trzyznakowych z indeksem alfabetycznym, do stosowania w sytuacjach,
gdy bardziej złożona, szczegółowa wersja czteroznakowa byłaby nieodpowiednia.
Konferencja wybrała Prezydium w następującym składzie:
dr R.H.C. Wells, Australia (Przewodniczący)
dr H. Bay-Nielsen, Dania (Wiceprzewodniczący)
dr R. Braun, Niemcy (Wiceprzewodniczący)
pan R.A. Israel, Stany Zjednoczone Ameryki (Wiceprzewodniczący)
dr R. Laurenti, Brazylia (Wiceprzewodniczący)
dr P. Maguin, Francja (Protokolant)
pani E. Taylor, Kanada (Protokolant)
W skład Sekretariatu Konferencji weszli:
dr J.-P. Jardel, Zastępca Dyrektora Generalnego, Światowa Organizacja Zdrowia, Genewa,
Szwajcaria
dr H.R. Hapsara, Dyrektor Wydziału Nadzoru Epidemiologicznego, Sytuacji Zdrowotnej i Oceny
Trendów, Światowa Organizacja Zdrowia, Genewa, Szwajcaria
dr J.-C. Alary, Główny Specjalista ds. Rozwoju Statystyki Epidemiologicznej i Zdrowotnej,
Światowa Organizacja Zdrowia, Genewa, Szwajcaria
dr G.R. Brämer, Specjalista ds. Rozwoju Statystyki Epidemiologicznej i Zdrowotnej, Światowa
Organizacja Zdrowia, Genewa, Szwajcaria (Sekretarz)
pan A. L’Hours, Specjalista Techniczny ds. Rozwoju Statystyki Epidemiologicznej i Zdrowotnej,
Światowa Organizacja Zdrowia, Genewa, Szwajcaria
prof. W. Jänisch, Niemiecka Republika Demokratyczna (Tymczasowy Doradca)
pan T. Kruse, Dania (Tymczasowy Doradca)
dr K. Kupka, Francja (Tymczasowy Doradca)
dr J. Leowski, Polska (Tymczasowy Doradca)
pani R.M. Loy, Wielka Brytania (Tymczasowy Doradca)
pan R.H. Seeman, Stany Zjednoczone Ameryki (Tymczasowy Doradca)
Prace sekretariatu Konferencji wspomagali reprezentanci odpowiednich działów technicznych
siedziby głównej Światowej Organizacji Zdrowia.
Konferencja przyjęła porządek obrad nad proponowaną zawartością rozdziałów Dziesiątej Rewizji,
jak również materiałami przewidzianymi do zamieszczenia w przygotowywanym podręczniku,
procesem wprowadzania Klasyfikacji w życie, a także nad innymi klasyfikacjami i pokrewnymi
zagadnieniami.

1.

Historia i rozwój Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD)

Uczestnikom konferencji przypomniano bogatą historię klasyfikacji statystycznej, której początki
sięgają osiemnastego wieku. Pierwsze wersje klasyfikacji dotyczyły tylko przyczyn zgonów.
W Szóstej Rewizji z 1948 roku jej zakres poszerzono o choroby nieprowadzące do zgonu. Proces
ten kontynuowano do Dziewiątej Rewizji, przy czym wprowadzano pewne innowacje mające na
celu dostosowanie klasyfikacji do potrzeb statystycznych różnych instytucji. Ponadto podczas
Międzynarodowej Konferencji na temat Dziewiątej Rewizji w Genewie (1975) zarekomendowano
i zaakceptowano do publikacji dla celów badawczych uzupełniające klasyfikacje procedur
medycznych, niepełnosprawności i kalectwa.

12

RAPORT Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI

2.

Opis działań związanych z przygotowaniem projektów Dziesiątej
Rewizji klasyfikacji ICD

Propozycje przygotowane przed Konferencją były wynikiem szeregu inicjatyw podejmowanych
w Siedzibie Głównej Światowej Organizacji Zdrowia i na całym świecie. Program prac
kontrolowano podczas regularnych posiedzeń przedstawicieli kierownictwa Ośrodków WHO
współpracujących w ramach Klasyfikacji Chorób. Kierunek prac wyznaczany był podczas
specjalnych posiedzeń przez Komitet Ekspertów ds. Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób –
Dziesiątej Rewizji, który spotykał się w latach 1984 (1) i 1987 (3) w celu podejmowania decyzji co
do dalszego kierunku prac oraz ostatecznej formy projektów.
Intensywne działania przygotowawcze miały na celu dokonanie szczegółowego przeglądu i oceny
przydatności struktury klasyfikacji ICD, będącej zasadniczo statystyczną klasyfikacją chorób
i innych problemów zdrowotnych, w kontekście zróżnicowanych potrzeb związanych
z gromadzeniem danych na temat umieralności oraz opieki zdrowotnej. Rozważano sposoby
ustabilizowania systemu kodowania w celu uniknięcia zbędnych zmian w kolejnych rewizjach,
a także celem zapewnienia lepszej równowagi pomiędzy zawartością poszczególnych rozdziałów
klasyfikacji ICD.
Okazało się jednak, że nawet po wprowadzeniu nowej struktury jedna klasyfikacja nie sprosta
wszystkim wymaganiom. Wypracowano więc koncepcję „rodziny” klasyfikacji z klasyfikacją ICD
jako klasyfikacją zasadniczą, która miałaby dostarczać danych dla tradycyjnie opracowywanych
statystyk dotyczących umieralności i chorobowości, podczas gdy klasyfikacje uzupełniające
pozwoliłyby realizować potrzeby wynikające z bardziej szczegółowych, mniej szczegółowych lub
zgoła innych metod kategoryzacji i związanych z nimi kwestii.
W ośrodkach współpracujących poddano analizie szereg alternatywnych modeli struktury
klasyfikacji ICD, lecz okazało się, że każdy z nich wykazuje pewne wady, a zalety żadnego z nich
nie są na tyle istotne, aby uzasadniały zastąpienie istniejącej struktury. W czasie specjalnych
konferencji mających na celu ocenę Dziewiątej Rewizji potwierdzono, że chociaż część
potencjalnych użytkowników uznała obecną strukturę klasyfikacji ICD za nieodpowiednią, to
jednak znaczna liczba użytkowników stwierdziła, iż istniejąca struktura ma wiele zalet, pomimo jej
widocznych niespójności. Osoby te proponowały zachowanie jej obecnej formy.
Przeanalizowano różne systemy notacji alfanumerycznej w celu opracowania systemu kodowania,
który zapewniłby lepszą równowagę pomiędzy rozdziałami, jak też umożliwiłby wprowadzanie
poprawek i uzupełnień w przyszłości bez naruszania zasadniczego systemu kodów.
Podjęte decyzje utorowały drogę do przygotowania kolejnych projektów rozdziałów Dziesiątej
Rewizji. Projekty te zostały przesłane dwukrotnie państwom członkowskim Światowej Organizacji
Zdrowia w celu przedstawienia uwag, a także były recenzowane przez inne zainteresowane
organizacje, przez spotykających się przedstawicieli kierownictwa ośrodków współpracujących, jak
też przez Komitet Ekspertów. Przed Konferencją wiele międzynarodowych stowarzyszeń
specjalistycznych, indywidualnych specjalistów i ekspertów, innych przedstawicielstw Organizacji
oraz jej biur regionalnych przekazało jednostce Światowej Organizacji Zdrowia odpowiedzialnej za
przygotowanie klasyfikacji ICD oraz ośrodkom współpracującym swoje uwagi oraz rady dotyczące
przygotowania propozycji i materiałów towarzyszących. Światowa Organizacja Zdrowia jest im
wielce wdzięczna za pomoc.
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3.

Ogólna charakterystyka i zawartość proponowanej Dziesiątej
Rewizji klasyfikacji ICD

Główną innowacją w propozycjach dotyczących Dziesiątej Rewizji było wprowadzenie schematu
kodowania alfanumerycznego, w którym kod składa się z jednej litery, po której następują trzy
cyfry, w wyniku czego powstaje poziom czteroznakowy. Uzyskano w ten sposób ponad dwukrotnie
większą liczbę możliwych kodów w porównaniu z Dziewiątą Rewizją. System ten pozwolił także
na przypisanie jednej litery lub grupy liter większości rozdziałów, z których każdy może pomieścić
100 kategorii trzyznakowych. Z 26 dostępnych liter użyto 25. Literę „U” pozostawiono wolną
w celu umożliwienia późniejszego wprowadzania ewentualnych zmian i poprawek, jak również
czasowego wprowadzania doraźnej klasyfikacji dla rozwiązania trudności powstałych na poziomie
krajowym lub międzynarodowym w okresie pomiędzy wprowadzaniem kolejnych rewizji.
Pozostawiono również kilka wolnych kategorii trzyznakowych dla ewentualnych przyszłych
rozszerzeń i poprawek. Ich liczba różni się w zależności od rozdziału – w przypadkach, gdy osią
klasyfikacji jest podział anatomiczny, liczba wolnych kodów jest mniejsza, gdyż przyjęto założenie,
że częstość przyszłych zmian i poprawek będzie z natury rzeczy ograniczona.
Dziewiąta Rewizja zawierała 17 rozdziałów i dwie klasyfikacje dodatkowe: Dodatkową
Klasyfikację Zewnętrznych Przyczyn Obrażeń i Zatruć (kod E) i Dodatkową Klasyfikację
Czynników Wpływających na Stan Zdrowia oraz Kontaktów ze Służbą Zdrowa (kod V). Zgodnie
z zaleceniem Konferencji Przygotowawczej ds. Dziesiątej Rewizji (Genewa 1983) (4),
potwierdzonym na kolejnych spotkaniach, klasyfikacje te zostały włączone do klasyfikacji
zasadniczej jako jej integralna część.
Porządek rozdziałów w propozycjach do Dziesiątej Rewizji był początkowo taki sam jak
w Dziewiątej Rewizji. Jednak w celu efektywniejszego wykorzystania dostępnej przestrzeni
kodowania postanowiono przenieść zaburzenia dotyczące układu immunologicznego do rozdziału
obejmującego choroby krwi i układu krwiotwórczego, podczas gdy w Dziewiątej Rewizji stanowiły
one część rozdziału dotyczącego zaburzeń wydzielania wewnętrznego, odżywiania
i metabolicznych. Nowy rozdział „Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane
choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych” następuje obecnie po
rozdziale „Nowotwory” pod wspólną literą D.
Podczas prac nad wczesnymi projektami rozdziału zatytułowanego „Choroby układu nerwowego
i narządów zmysłów” stało się jasne, że nie będzie możliwe zamieszczenie wszystkich koniecznych
rozpoznań przy zachowaniu oznaczenia jedną literą, tj. w 100 kategoriach trzyznakowych. Dlatego
też zdecydowano się utworzyć trzy oddzielne rozdziały: „Choroby układu nerwowego” –
oznaczony literą G, „Choroby oka i przydatków oka” oraz „Choroby ucha i wyrostka sutkowatego”,
przy czym te dwa ostatnie rozdziały oznaczono wspólną literą H.
Również rozdziały „Choroby układu moczowo-płciowego”, „Ciąża, poród i okres połogu”,
„Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym” oraz „Wady rozwojowe
wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe” stały się kolejnymi rozdziałami od XIV do
XVII.
W związku z włączeniem poprzednich klasyfikacji dodatkowych do klasyfikacji zasadniczej, co
wymagało utworzenia dwóch nowych rozdziałów, łączna liczba rozdziałów w proponowanej
Dziesiątej Rewizji wzrosła do 21. Tytuły niektórych rozdziałów zmieniono, aby lepiej oddać ich
zawartość.
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W rozdziałach, w których zaproponowano bardziej radykalne zmiany, konieczne było
przetestowanie nowej klasyfikacji ICD w praktyce. Dotyczyło to następujących rozdziałów:
V. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
XIX. Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
XX. Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
Testowaniu poddano również rozdział II – „Nowotwory”, choć zmiany w jego zawartości były
niewielkie.
Niektóre z nowych aspektów przedstawionej propozycji Dziesiątej Rewizji dotyczyły
następujących kwestii:
• Informacje dotyczące wykluczeń, znajdujące się na początku każdego rozdziału, zostały
rozszerzone w celu czytelnego określenia wzajemnej hierarchii rozdziałów, a także wyraźnego
wskazania, że rozdziały dotyczące tzw. „grupy specjalnej” mają pierwszeństwo w nadawaniu
kodów w porównaniu z rozdziałami dotyczącymi poszczególnych narządów i układów oraz że
wśród rozdziałów z tzw. „grupy specjalnej” pierwszeństwo mają rozdziały: „Ciąża, poród i okres
połogu” i „Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym”.
• Na początku każdego rozdziału podano wyszczególnienie grup kategorii trzyznakowych,
a w odpowiednich przypadkach także kategorii oznaczonych odnośnikiem gwiazdkowym. Ma to
umożliwić lepsze zrozumienie struktury rozdziałów i ułatwić używanie kategorii oznaczonych
odnośnikami gwiazdkowymi.
• Uwagi w liście tabelarycznej odnoszą się do każdego zastosowania klasyfikacji. Jeżeli uwaga
odnosi się tylko do chorobowości lub tylko do umieralności, wówczas odpowiednia informacja
została umieszczona w notatce o zasadach kodowania chorobowości lub zasadach kodowania
umieralności.
• W Dziewiątej Rewizji zidentyfikowano pewne choroby jako spowodowane lekami. Ten trend
został utrzymany przy formułowaniu propozycji Dziesiątej Rewizji i wiele takich chorób zostało
obecnie sklasyfikowanych oddzielnie.
Ważną innowacją było utworzenie pod koniec niektórych rozdziałów kategorii dla zaburzeń
pozabiegowych. W ten sposób zidentyfikowano istotne stany chorobowe, które stały się
samodzielnymi problemami opieki zdrowotnej – należą do nich na przykład zaburzenia wydzielania
wewnętrznego i zaburzenia metaboliczne spowodowane usunięciem narządu, jak również pewne
inne szczególne choroby, takie jak na przykład zespół po resekcji żołądka. Stany pozabiegowe,
które nie są przypisane do konkretnych układów, w tym także bezpośrednie powikłania takie jak
zator powietrzny i wstrząs pooperacyjny, w dalszym ciągu są sklasyfikowane w rozdziale „Urazy,
zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych ”.
Podczas gdy w Dziewiątej Rewizji określenia 4-cyfrowe musiały być często odczytywane
w połączeniu z 3-cyfrowymi w celu upewnienia się co do ich pełnego znaczenia i obiektu
podkategorii, w projekcie zaprezentowanym Konferencji określenia te niemal w każdym przypadku
były pełne i mogły figurować osobno.
Wprowadzony w Dziewiątej Rewizji schemat podwójnej klasyfikacji dla etiologii i objawów, znany
jako system odsyłaczy w postaci gwiazdek i krzyżyków, był obiektem pewnej krytyki. Wynikało to
głównie z faktu, iż klasyfikacja często zawierała mieszane dane na temat objawów i inne informacje
na poziomie trzech i czterech cyfr, przy czym czasem na obu tych poziomach pojawiały się te same
nazwy stanów chorobowych. Wiele opinii wskazywało również na to, że system jest
niewystarczająco kompletny. Aby przezwyciężyć te problemy, w projekcie Dziesiątej Rewizji
informacje oznaczone gwiazdką zawarte były w 82 jednorodnych kategoriach trzyznakowych do
opcjonalnego stosowania. Takie podejście umożliwiło przypisanie dwóch kodów rozpoznaniom,
w których zawarte są jednocześnie informacje o ogólnej, zasadniczej przyczynie procesu
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chorobowego oraz o lokalizacji objawu lub powikłania w konkretnym narządzie lub układzie.
Takie cechy charakterystyczne proponowanej Dziesiątej Rewizji zostały przyjęte przez
Konferencję.
Każdy z rozdziałów przedstawiono Konferencji z prezentacją zmian, jakie zostały wprowadzone
w stosunku do Dziewiątej Rewizji, jak również z pewnymi informacjami dotyczącymi
poszczególnych innowacji. Niektóre zagadnienia dotyczące zmian w strukturze i zawartości
rozdziałów zostały omówione w czasie Konferencji i osiągnięto porozumienie co do dalszego
postępowania oraz co do modyfikacji, jakich miał dokonać sekretariat.

4.

Standardy i definicje związane ze zdrowiem matki i dziecka

Konferencja z zainteresowaniem rozpatrzyła zaproponowane w Dziesiątej Rewizji definicje,
standardy i wymagania sprawozdawcze dotyczące umieralności matek oraz dzieci w okresie
płodowym, okołoporodowym, noworodkowym i niemowlęcym. Zalecenia te zostały sformułowane
podczas szeregu poświęconych temu zagadnieniu spotkań i konsultacji i miały na celu poprawę
porównywalności danych.
Konferencja zgodziła się na pozostawienie w niezmienionej formie definicji żywego urodzenia
i zgonu płodu w takim brzmieniu, jakie występowało w Dziewiątej Rewizji.
Po dyskusji postanowiono powołać grupę roboczą zajmującą się problemem umieralności matek i –
po wysłuchaniu zaleceń przedstawionych przez tę grupę – pozostawiono również w niezmienionym
brzmieniu definicję zgonu matki występującą w Dziewiątej Rewizji.
W celu poprawienia jakości danych dotyczących umieralności matek i zapewnienia alternatywnej
metody gromadzenia danych na temat zgonów w czasie ciąży i związanych z ciążą, a także w celu
zachęcenia do rejestrowania zgonów matek następujących w okresie 42 dni od momentu
zakończenia ciąży, grupa robocza ustaliła dwie dodatkowe definicje: „zgon związany z ciążą”
i „późny zgon matki” (są one przedstawione w części „Definicje”).
Konferencja
ZALECIŁA krajom członkowskim rozważenie umieszczenia w akcie zgonu informacji
dotyczących aktualnej ciąży lub ciąży występującej w okresie jednego roku poprzedzającego
zgon.
Ustalono również, że ponieważ dane liczbowe dotyczące żywych urodzeń są łatwiej dostępne niż
dane dotyczące wszystkich urodzeń łącznie (żywe urodzenia plus przypadki śmierci płodu), te
pierwsze dane powinny być używane w mianowniku współczynników dotyczących umieralności
matek (patrz Tom II).
W odniesieniu do umieralności w okresie okołoporodowym, noworodkowym i niemowlęcym
zdecydowanie zalecono, aby publikowane wskaźniki oparte na kohortach urodzeń były
identyfikowane i różnicowane w ten właśnie sposób.
Konferencja zatwierdziła również praktykę wyrażania wieku w pełnych jednostkach czasowych,
w związku z czym pierwszy dzień życia określono jako „dzień zerowy”.
Konferencja
ZALECIŁA włączenie do instrukcji dotyczącej Dziesiątej Rewizji klasyfikacji ICD definicji,
standardów oraz wymagań sprawozdawczych dotyczących umieralności matek oraz dzieci
w okresie płodowym, okołoporodowym, noworodkowym i niemowlęcym.
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5.

Zasady kodowania i wyboru oraz listy tabelaryczne

5.1.

Zasady kodowania i wyboru dotyczące umieralności

Konferencja została poinformowana o procesie oceny zasad wyboru i modyfikacji pierwotnej
przyczyny zgonu i związanych z tym uwag zawartych w Dziewiątej Rewizji. W efekcie
zaproponowano kilka zmian w zasadach oraz obszerne zmiany w uwagach.
Konferencja
ZALECIŁA, aby zasady wyboru przyczyny zgonu do podstawowej tabulacji umieralności
zawarte w Dziewiątej Rewizji, zastąpić w Dziesiątej Rewizji (przez zasady zawarte w Tomie II).
Konferencja została następnie poinformowana, że sporządzono projekt dodatkowych uwag
dotyczących kodowania pierwotnej przyczyny i interpretowania pozostałych przyczyn zgonu;
projekt ten był wówczas w trakcie recenzowania. Uwagi te miały poprawić spójność kodowania
i Konferencja wyraziła zgodę na włączenie ich do Dziesiątej Rewizji.
Konferencja zwróciła uwagę na stałe używanie kodowania wieloczynnikowego oraz tego typu
analiz w odniesieniu do przyczyn zgonów. Wyrażono zachętę dla takich działań, lecz nie zalecono,
aby Dziesiąta Rewizja zawierała jakiekolwiek szczegółowe zasady lub metody analizy, którymi
należałoby się kierować.
Oceniając międzynarodową wersję formularza aktu zgonu, Komitet Ekspertów uznał, że
w starzejącym się społeczeństwie z dużą liczbą zgonów związanych z wieloma procesami
chorobowymi, a także skutkami postępowania lekarskiego, pojawia się tendencja w kierunku
zwiększania liczby możliwych orzeczeń pomiędzy pierwotną a bezpośrednią przyczyną śmierci:
oznacza to zwiększenie liczby stanów chorobowych wpisywanych do aktów zgonu w wielu krajach.
W związku z tym Komitet zalecił dołączenie dodatkowego punktu (d) w pierwszej części aktu.
Dlatego też Konferencja
ZALECIŁA, aby w krajach, w których stwierdzono taką potrzebę, rozważono możliwość
dołączenia dodatkowego punktu (d) w części pierwszej formularza aktu zgonu.

5.2.

Zasady kodowania i wyboru dotyczące chorobowości

Dziewiąta Rewizja zawierała po raz pierwszy instrukcję dokumentowania i kodowania
chorobowości, a w szczególności instrukcję wyboru jednego stanu chorobowego dla celów
związanej z tym statystyki. Doświadczenia zgromadzone podczas stosowania definicji i zasad
według Dziewiątej Rewizji potwierdziły ich przydatność, lecz jednocześnie wskazały na potrzebę
ich wyjaśnienia oraz potrzebę dodatkowych instrukcji na temat dokumentowania informacji
diagnostycznych przez personel medyczny, jak również bardziej szczegółowych wskazówek
dotyczących postępowania w konkretnych sytuacjach problemowych.
Konferencja poparła zalecenia Konferencji Rewizyjnej z 1975 roku dotyczące wybierania stanu
chorobowego dla celów jednoprzyczynowej analizy wydarzeń w opiece zdrowotnej, a także jej
pogląd, że – o ile to możliwe – należy stosować kodowanie wieloprzyczynowe i wykonywać
analizy uzupełniające rutynowe statystyki. Podkreślono, że Dziesiąta Rewizja powinna dać jasno do
zrozumienia, iż większość zasad ma zastosowane dopiero wówczas, gdy dokonano właściwego
wyboru „przyczyny głównej” wydarzenia oraz gdy pojęcie „wydarzenia” per se zostało dobrane
stosownie do sposobu gromadzenia danych.
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Stosownie do tego Konferencja
ZALECIŁA, że dodatkowe instrukcje dokumentowania i kodowania chorobowości powinny
zostać włączone do Dziesiątej Rewizji oraz że definicje „przyczyny głównej” i „innych
przyczyn” powinny także zostać zamieszczone wraz ze zmodyfikowanymi zasadami
dotyczącymi postępowania z ewidentnie niepoprawnie podaną „przyczyną główną”. (Instrukcje
te zostały przedstawione w Tomie II.)
Ponadto Konferencja
ZALECIŁA, że w sytuacjach, gdy do „przyczyny głównej” ma zastosowanie system klasyfikacji
podwójnej używany w klasyfikacji ICD, należy dokumentować zarówno kody oznaczone
krzyżykiem, jak i gwiazdką, w celu umożliwienia alternatywnej klasyfikacji.
Konferencja zgodziła się także z tym, że w celu zapewnienia właściwej instrukcji należy zamieścić
rozbudowane opisy i przykłady.

5.3.

Listy tabelaryczne umieralności i chorobowości

Uczestnicy Konferencji zostali poinformowani o trudnościach, jakie pojawiły się podczas
praktycznego stosowania podstawowej listy tabelarycznej opartej na Dziewiątej Rewizji, jak
również o działaniach – podjętych głównie przez Światową Organizację Zdrowia – mających na
celu opracowanie nowej listy tabelarycznej przeznaczonej do wykorzystania przy publikowaniu
danych na temat umieralności. W trakcie tych działań okazało się, że w wielu krajach umieralność
dzieci przed ukończeniem piątego roku życia jest wskaźnikiem bardziej przydatnym niż
umieralność niemowląt. W związku z tym wskazane byłoby opracowanie listy obejmującej zgony
niemowląt i zgony dzieci przed ukończeniem piątego roku życia, a nie – jak dotychczas –
wyłącznie przyczyny zgonów u niemowląt.
Przygotowano dwie wersje list dotyczących umieralności ogólnej oraz umieralności niemowląt
i dzieci oraz przedstawiono je do rozważenia przez uczestników Konferencji. Druga wersja
zawierała także tytuły rozdziałów i, o ile było to konieczne, pozostałe pozycje rozdziałów.
Ponieważ zgłoszono pewne zastrzeżenia dotyczące prezentowanych list umieralności,
zorganizowano niewielką grupę roboczą, której zadaniem było rozważenie możliwości poszerzenia
tych list o dodatkowe pozycje. Sprawozdanie grupy roboczej zostało zaakceptowane przez
Konferencję, co znalazło odbicie w listach umieralności (patrz „Specjalne listy tabelaryczne”).
Podejmując temat list tabelarycznych chorobowości, Konferencja zapoznała się zarówno
z proponowaną listą tabelaryczną, jak i z modelową listą przeznaczoną do publikacji opartą na
tytułach rozdziałów, z dołączeniem wybranych pozycji stanowiących przykłady dla każdego
z tytułów. Wyrażono obawę co do możliwości zastosowania takich list do badania chorobowości
rozumianych w szerokim sensie. Zgodzono się z tym, że zaprezentowane listy są prawdopodobnie
bardziej przydatne w przypadku pacjentów leczonych szpitalnie, w związku z czym należy podjąć
działania zmierzające do opracowania list mających szersze zastosowanie w kontekście określania
chorobowości. Listy tabelaryczne umieralności i chorobowości powinny zostać uzupełnione
w Dziesiątej Rewizji o odpowiednie wyjaśnienia i instrukcje dotyczące sposobu ich użytkowania.
W świetle zastrzeżeń zgłoszonych podczas Konferencji, jak również wniosków z prac grupy
roboczej, Konferencja wyraziła zgodę na włączenie do Dziesiątej Rewizji list tabelarycznych
i publikacyjnych, zastrzegając jednocześnie, iż należy podjąć starania mające na celu ustalenie
bardziej zrozumiałych, opisowych tytułów tych list. Uzgodniono również, że dla ułatwienia
alternatywnej klasyfikacji kategorii oznaczonych krzyżykiem należy opracować drugą wersję list
tabelarycznych chorobowości, uwzględniającą te kategorie odnośnikowe.
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6.

Rodzina klasyfikacji

6.1.

Koncepcja rodziny klasyfikacji

Podczas przygotowywania Dziewiątej Rewizji stało się jasne, że w samej klasyfikacji ICD nie
będzie możliwe zawarcie wszystkich wymaganych informacji oraz że tylko „rodzina” klasyfikacji
chorób i problemów zdrowotnych będzie w stanie zaspokoić różnorodne wymagania dotyczące
zdrowia publicznego. Dlatego też od końca lat siedemdziesiątych szukano różnych możliwości
rozwiązania tej kwestii, przy czym jedna z wersji przewidywała istnienie klasyfikacji głównej
(klasyfikacja ICD) ze współistniejącym szeregiem modułów, z których część byłaby związana
z główną klasyfikacją hierarchicznie, a część miałaby charakter uzupełniający.
Po badaniach i dyskusjach z różnymi ośrodkami współpracującymi wypracowano koncepcję
rodziny klasyfikacji, którą następnie ocenił Komitet Ekspertów w roku 1987. W wyniku tego
ostatecznie zalecono wdrożenie schematu przedstawionego poniżej.
Rodzina klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych
MIĘDZYNARODOWA
STATYSTYCZNA
KLASYFIKACJA
CHORÓB I PROBLEMÓW
ZDROWOTNYCH
BAZA INFORMACYJNA
DLA PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ
• Rutynowa
sprawozdawczość
• Inne systemy
populacyjnej informacji
zdrowotnej

KLASYFIKACJA GŁÓWNA
TRZYZNAKOWA

ADAPTACJE
SPECJALISTYCZNE

• Rozpoznania
• Objawy
• Patologiczne wyniki
badań laboratoryjnych
• Urazy i zatrucia
• Zewnętrzne przyczyny
zachorowań i zgonów
• Czynniki wpływające na
stan zdrowia

• Onkologia
• Dentystyka
i stomatologia
• Dermatologia
• Psychiatria
• Neurologia
• Położnictwo
i ginekologia
• Reumatologia
i ortopedia
• Pediatria itp.

Krótkie listy
tabelaryczne

INNE KLASYFIKACJE
ZWIĄZANE
Z PROBLEMAMI
ZDROWOTNYMI

Klasyfikacja
czteroznakowa

• Medycyna ogólna

MIĘDZYNARODOWA
NOMENKLATURA
CHORÓB (IND)

• Uszkodzenia,
niepełnosprawności
i upośledzenia
• Zabiegi
• Przyczyny zgłaszania
się (dolegliwości)
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Konferencja
ZALECIŁA, aby koncepcja rodziny klasyfikacji i klasyfikacji problemów związanych ze
zdrowiem została rozwinięta przez Światową Organizację Zdrowia.
W celu utrzymania spójności samej klasyfikacji ICD oraz koncepcji rodziny klasyfikacji
Konferencja
ZALECIŁA, by w interesie porównywalności danych na poziomie międzynarodowym nie
wprowadzać żadnych zmian w zawartości (jak wskazano w tytułach) kategorii trzyznakowych
i podkategorii czteroznakowych Dziesiątej Rewizji podczas przygotowywania tłumaczenia lub
adaptacji, z wyjątkiem tych, które zostaną autoryzowane przez Światową Organizację Zdrowia.
Sekretariat Organizacji jest odpowiedzialny za klasyfikację ICD i pełni rolę recenzenta do spraw
wszelkich publikacji (z wyjątkiem narodowych publikacji statystycznych) oraz tłumaczeń.
Światowa Organizacja Zdrowia powinna być niezwłocznie powiadamiana o zamiarze dokonania
tłumaczenia, adaptacji łub też opracowania innej klasyfikacji związanej z klasyfikacją ICD.
Konferencja z zainteresowaniem zapoznała się z prezentacją zastosowania i wzajemnych związków
pomiędzy różnymi modułami rodziny klasyfikacji powiązanych z klasyfikacją ICD
w socjomedycznej i wielowymiarowej ocenie osób w podeszłym wieku, w odniesieniu nie tylko do
stanu zdrowia, lecz także do czynności życia codziennego, zarówno w kontekście społecznym, jak
i fizycznym. Wykazano, że wystarczającą informację można uzyskać poprzez używanie klasyfikacji
ICD oraz Międzynarodowej Klasyfikacji Uszkodzeń, Niepełnosprawności i Upośledzeń (ICIDH),
a zwłaszcza poprzez użycie kodów zaproponowanych w rozdziale XXI w Dziesiątej Rewizji.

6.2.

Adaptacje specjalistyczne

Konferencja została poinformowana o planach adaptacji Dziesiątej Rewizji do programów
dotyczących zdrowia psychicznego. Do wersji przeznaczonej do użytku przez specjalistów
w dziedzinie psychiatrii zaplanowano dołączenie wskazówek klinicznych, a także kryteriów badań
nad problemami zdrowia psychicznego. Zaplanowano także stworzenie wielowymiarowej
prezentacji dla osób zajmujących się zaburzeniami u dzieci i klasyfikacją zaburzeń u dorosłych.
W przyszłości powstanie także kompilacja kodów klasyfikacji ICD odnoszących się do psychiatrii
i neurologii.
Konferencja została także poinformowana o metodach zastosowanych w celu zapewnienia, że
podstawowa struktura i funkcja klasyfikacji ICD została zachowana we wstępnej wersji klasyfikacji
specjalistycznej przeznaczonej dla dentystów i stomatologów (ICD-DA), jak również została
poinformowana, że nowa rewizja klasyfikacji ICD-DA, powiązana z Dziesiątą Rewizją, jest
w końcowym stadium opracowania.
Zaprezentowano drugie wydanie Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób dla Onkologii (ICD-O);
stanowi ona wielowymiarową klasyfikację obejmującą zarówno topografię, jak i morfologię
nowotworów. Morfologiczne kody ICD-O, opracowywane już od wielu lat, zostały poprawione
i szczegółowo wypróbowane w praktyce. Kody topograficzne drugiego wydania oparte są na
kategoriach C00–C80 Dziesiątej Rewizji i opublikowane zostaną dopiero po jej akceptacji przez
Światowe Zgromadzenie Zdrowia.
Uznano zalety adaptacji dotyczących medycyny ogólnej. Konferencja została poinformowana
o chęci współpracy grup zajmujących się tym tematem ze Światową Organizacją Zdrowia.
W związku z problemem adaptacji specjalistycznych, których liczba najprawdopodobniej będzie się
zwiększać, uznano za niezwykle ważne, aby Światowa Organizacja Zdrowia przyjęła na siebie rolę
recenzenta i koordynatora w pracach nad tymi adaptacjami.
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6.3.

Baza informacyjna dla podstawowej opieki zdrowotnej

Zgodnie z zaleceniem Konferencji Rewizyjnej z 1975 roku powołana została w Delhi w 1976 roku
grupa robocza przy Biurze Regionalnym Światowej Organizacji Zdrowia dla Azji Południowo-Wschodniej. Grupa ta opracowała szczegółową listę informacji związanych z objawami chorób,
z której powstały dwie krótkie listy: jedna dotycząca przyczyn zgonów, a druga – przyczyn
kontaktów z opieką zdrowotną. System ten wypróbowano w krajach tego regionu, w wyniku czego
opracowano poprawioną listę informacji związanych z objawami chorób oraz formularze
sprawozdawcze. Ta poprawiona wersja została wydana przez Światową Organizację Zdrowia
w 1978 roku w publikacji zatytułowanej Lay reporting of health information (5).
Światowa Strategia „Zdrowie dla Wszystkich do Roku 2000”, uchwalona w 1978 roku, niosła ze
sobą wiele wyzwań w dziedzinie gromadzenia informacji w poszczególnych państwach
członkowskich. Podczas Międzynarodowej Konferencji na temat Statystyki Zdrowia na Rok 2000
(Bellagio, Włochy, 1982) integrację niefachowej sprawozdawczości z innymi informacjami
generowanymi i wykorzystywanymi do zarządzania opieką zdrowotną uznano za główny problem
ograniczający szersze zastosowanie schematów rutynowej sprawozdawczości. Konferencja
zatytułowana „Konsultacje w kwestii podstawowej klasyfikacji zdrowotnej” (Genewa 1985) (7)
wskazała na potrzebę podjęcia działań mających na celu ujednolicenie bazy informacyjnej,
zarządzania opieką zdrowotną i opieką społeczną poprzez informacje oparte na rutynowej
sprawozdawczości, w rozszerzonym znaczeniu informacji opartych na danych populacyjnych.
Konferencja została poinformowana o doświadczeniach poszczególnych krajów w opracowywaniu
i stosowaniu opartych na danych populacyjnych informacji dotyczących problemów i potrzeb
zdrowotnych, związanych z nimi czynników ryzyka oraz posiadanych środków. Konferencja
poparła koncepcję rozwijania niekonwencjonalnych metod wypełniania luk informacyjnych na
poziomie populacyjnym w poszczególnych krajach i doskonalenia ich systemów informacyjnych.
Podkreślono, że – zarówno w krajach rozwijających się, jak i rozwiniętych – metody takie powinny
być opracowywane lokalnie, a z powodu różnic w czynnikach takich jak schematy występowania
stanów chorobowych, różnice językowe i kulturowe nie należy podejmować prób przenoszenia tych
metod do innych regionów lub krajów.

6.4.

Uszkodzenia, niepełnosprawności i upośledzenia

Międzynarodowa Klasyfikacja Uszkodzeń, Niepełnosprawności i Upośledzeń (ICIDH) (8) została
opublikowana przez Światową Organizację Zdrowia w wersji angielskiej w roku 1980 w celach
próbnych, zgodnie z zaleceniami Konferencji Rewizyjnej z 1975 roku i rezolucji WHA29.35
Światowego Zgromadzenia Zdrowia z 1976 roku (9). Od tego czasu badania nad klasyfikacją i jej
rozwój były prowadzone w wielu kierunkach.
Podstawowe definicje trzech elementów – uszkodzenia, niepełnosprawności i upośledzenia, bez
wątpienia przysłużyły się sprawie zmiany nastawienia do kalectwa. Definicja uszkodzenia, która
w dużej części pokrywała się z terminami włączonymi do klasyfikacji ICD, została powszechnie
zaakceptowana. Definicja niepełnosprawności odpowiadała w zasadzie zakresowi czynności
specjalistów i pracowników rehabilitacji, pomimo że w ogólnym odczuciu istniała potrzeba
zwrócenia większej uwagi na określenie stopnia ciężkości, który często jest wyznacznikiem
inwalidztwa w przyszłości. Coraz większa była również liczba głosów za zmianą definicji
upośledzeń w taki sposób, aby położyć większy nacisk na związek ze środowiskiem.
Szybko postępująca ewolucja koncepcji i praktyki postępowania w przypadkach
niepełnosprawności uniemożliwiła opracowanie poprawionej wersji klasyfikacji ICIDH w takim
czasie, aby mogła ona zostać przedstawiona Konferencji. Uznano, że publikacja nowej wersji przed
wprowadzeniem Dziesiątej Rewizji będzie mało prawdopodobna.
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6.5.

Procedury medyczne

Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych (ICPM) (10) została opublikowana przez
Światową Organizację Zdrowia w roku 1978 dla celów próbnych zgodnie z zaleceniami
Konferencji Rewizyjnej z roku 1975 i rezolucji WHA29.35 Światowego Zgromadzenia Zdrowia
z 1976 roku (9). Klasyfikacja ta została przyjęta przez kilka krajów, a w kilku innych krajach była
ona używana jako krajowa podstawa do klasyfikowania operacji chirurgicznych.
Kierownictwo ośrodków współpracujących ze Światową Organizacją Zdrowia w ramach
Klasyfikacji Chorób uznało, że proces przygotowywania propozycji, ich recenzowanie,
formułowanie nowych propozycji i otrzymywanie dalszych komentarzy, przez które Światowa
Organizacja Zdrowia musiała przebrnąć przed ukończeniem pracy i publikacją, postępował zbyt
wolno jak na tak szybko rozwijającą się dziedzinę. Dlatego też kierownictwo Ośrodków zaleciło,
aby nie podejmować opracowania rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych
w połączeniu z Dziesiątą Rewizją klasyfikacji ICD.
W roku 1987 Komitet Ekspertów zwrócił się do Światowej Organizacji Zdrowia o rozważenie
aktualizacji w Dziesiątej Rewizji przynajmniej rozdziału 5 „Zabiegi chirurgiczne” w próbnej wersji
Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych. W odpowiedzi na tę prośbę, jak też
zapotrzebowanie wyrażane przez szereg krajów, Sekretariat podjął próbę opracowania listy
tabelarycznej zabiegów.
Lista ta została zaprezentowana Kierownikom Ośrodków podczas ich zebrania w roku 1989.
Zgodzono się z tym, że może ona służyć jako punkt wyjścia dla krajowych opracowań lub
publikacji statystyk zabiegów chirurgicznych, jak również może ułatwić porównania pomiędzy
krajami. Celem listy była identyfikacja zabiegów i grup zabiegów oraz zdefiniowanie ich jako
podstawy do opracowywania klasyfikacji krajowych, a w perspektywie – zwiększenie możliwości
porównywania tych danych.
Podczas Konferencji uzgodniono, że taka lista jest potrzebna oraz że prace nad jej opracowaniem
powinny być kontynuowane, niezależnie od ewentualnej publikacji po wprowadzeniu Dziesiątej
Rewizji.

6.6.

Międzynarodowa nomenklatura chorób

Od roku 1970 Rada ds. Międzynarodowych Organizacji Nauk Medycznych (CIOMS) prowadziła
prace nad opracowaniem Międzynarodowej Nomenklatury Chorób (IND), które służyłoby jako
uzupełnienie klasyfikacji ICD.
Głównym celem IND miało być zapewnienie jednej zalecanej nazwy dla każdej wyodrębnionej
jednostki chorobowej. Głównym kryterium wyboru nazwy było to, iż musi ona być tak dokładna,
jednoznaczna, samoopisująca i prosta, na ile to możliwe, a także nawiązująca do przyczyny
schorzenia, o ile jest to możliwe. Każda choroba lub zespół, dla którego zalecono nazwę, byłby tym
samym zdefiniowany możliwie najkrócej i najbardziej jednoznacznie. Do każdej definicji została
dołączona lista synonimów.
Do chwili Konferencji wydano tomy dotyczące chorób dolnych dróg oddechowych, chorób
zakaźnych (wirusowych, bakteryjnych i pasożytniczych oraz grzybiczych), serca i naczyń; trwały
też prace nad tomami obejmującymi układ pokarmowy, żeński układ rozrodczy, układ moczowy,
męski układ płciowy, choroby metaboliczne i wydzielania wewnętrznego, choroby krwi i narządów
krwiotwórczych, układu immunologicznego, układu mięśniowo-szkieletowego i układu
nerwowego. Propozycje dotyczące przyszłych tomów obejmują choroby psychiczne, a także
choroby skóry, uszu, nosa i gardła, oka i oczodołu.
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Konferencja uznała, że autorytatywne, uaktualnione i międzynarodowe nazewnictwo chorób jest
istotne dla rozwoju klasyfikacji ICD oraz dla zwiększenia możliwości porównywania informacji
zdrowotnych. Dlatego też Konferencja
ZALECIŁA, by Światowa Organizacja Zdrowia i Rada ds. Międzynarodowych Organizacji
Nauk Medycznych doprowadziły, w sposób możliwie najbardziej ekonomiczny, do szybkiego
ukończenia prac i utrzymania takiej nomenklatury.

7.

Wprowadzenie Dziesiątej Rewizji klasyfikacji ICD

Konferencja została poinformowana o zamiarze Światowej Organizacji Zdrowia opublikowania
szczegółowej czteroznakowej wersji Dziesiątej Rewizji w trzech tomach. Pierwszy tom zawiera
listę tabelaryczną, drugi – wszystkie definicje, standardy, zasady i instrukcje, trzeci zaś – indeks
alfabetyczny.
Następnie Konferencja została poinformowana, że trzyznakowa wersja Dziesiątej Rewizji zostanie
opublikowana w pojedynczym tomie zawierającym w formie listy tabelarycznej wszystkie uwagi
dotyczące włączenia i wyłączenia określonych stanów chorobowych dla poszczególnych kategorii.
Będzie on również zawierał wszystkie powiązane definicje, standardy, zasady i instrukcje oraz
skrócony indeks alfabetyczny.
Państwa członkowskie, które zamierzają wydać Dziesiątą Rewizję w językach własnych narodów,
powinny powiadomić o tym Światową Organizację Zdrowia. Kopie i projekty klasyfikacji ICD na
poziomie trzy- i czteroznakowym będą udostępniane przez Światową Organizację Zdrowia w druku
oraz w formacie elektronicznym.
W nawiązaniu do fizycznego układu stron i typu druku stosowanego w liście tabelarycznej
i indeksie alfabetycznym, Konferencja otrzymała zapewnienie, że zostaną uwzględnione zalecenia
Kierowników Ośrodków oraz uwagi osób zajmujących się kodowaniem, jak też podjęte zostaną
próby dokonania poprawek w tym względzie w porównaniu z Dziewiątą Rewizją.
Podobnie jak w przypadku Dziewiątej Rewizji, zaplanowano opracowanie materiałów dla
przeszkolonych osób kodujących przy udziale ośrodków współpracujących. Kursy szkoleniowe
będą organizowane przez biura regionalne Światowej Organizacji Zdrowia oraz przez poszczególne
kraje w okresie od roku 1991 do końca roku 1992, w celu ich zakończenia przed wejściem w życie
Dziesiątej Rewizji.
Materiały do podstawowego szkolenia użytkowników klasyfikacji ICD zostaną również
przygotowane przez Światową Organizację Zdrowia. Nie planuje się jednak organizacji kursów
przed rokiem 1993.
Jak wspomniano wcześniej, Światowa Organizacja Zdrowia przygotuje Dziesiątą Rewizję (zarówno
listę tabelaryczną, jak i indeks alfabetyczny) w formacie elektronicznym. W przyszłości, przy
udziale ośrodków współpracujących, może być także udostępniane inne oprogramowanie. Sposób
konwersji Dziewiątej Rewizji na Dziesiątą i odwrotnie powinien być dostępny przed
wprowadzeniem Dziesiątej Rewizji.
W związku z tym, że prace przygotowawcze zyskały poparcie Komitetu Ekspertów, Konferencja
ZALECIŁA, iż Dziesiąta Rewizja Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób powinna wejść
w życie z dniem 1 stycznia 1993 roku.
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8.

Następna rewizja ICD

Konferencja omówiła kwestię trudności, jakie napotkano podczas długiego okresu użytkowania
Dziewiątej Rewizji, związanych z pojawianiem się nowych chorób i brakiem mechanizmu ich
uwzględniania.
Omówiono również sugestie dotyczące mechanizmów mających wyeliminować te trudności,
a także sposoby uniknięcia podobnych problemów w przypadku Dziesiątej Rewizji. Panowało
odczucie, iż istnieje konieczność bieżącej wymiany informacji pomiędzy krajami celem
standaryzacji zastosowania Dziesiątej Rewizji, lecz wszelkie zmiany wprowadzane w okresie jej
obowiązywania powinny być rozważane bardzo starannie w związku z ich wpływem na analizy
i trendy. Dyskutowano nad typem forum, na jakim mogłyby być omawiane tego typu zmiany, jak
również ewentualne wykorzystywanie wolnej litery „U” w nowym lub tymczasowym znaczeniu
kodu. Uzgodniono, że konferencje rewizyjne nie powinny się odbywać częściej niż co 10 lat.
Na podstawie wyrażonych potrzeb, a także w związku z faktem, iż usiłowanie rozstrzygnięcia lub
zdefiniowania dokładnych procedur, jakie miałyby zostać zastosowane w tym celu, nie wydawało
się możliwe, Konferencja
ZALECIŁA, iż następna Międzynarodowa Konferencja Rewizyjna powinna odbyć się za
dziesięć lat oraz że Światowa Organizacja Zdrowia powinna poprzeć koncepcję procesu
uaktualniania klasyfikacji pomiędzy kolejnymi rewizjami, jak też rozważyć sposoby
wprowadzenia sprawnego mechanizmu uaktualniającego.

9.

Przyjęcie Dziesiątej Rewizji klasyfikacji ICD

Konferencja sformułowała następujące zalecenie:
Po rozważeniu propozycji przygotowanych przez Organizację na podstawie zaleceń Komitetu
Ekspertów ds. Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób – Dziesiątej Rewizji,
uznając potrzebę kilku drobnych modyfikacji, które odzwierciedlałyby uwagi dotyczące niektórych
szczegółów, przedłożone podczas Konferencji przez państwa członkowskie, Konferencja
ZALECIŁA, aby zaproponowane poprawione rozdziały wraz z kategoriami trzyznakowymi
i podkategoriami czteroznakowymi oraz „Skróconymi listami tabelarycznymi chorobowości
i umieralności” złożyły się na Dziesiątą Rewizję Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji
Chorób i Problemów Zdrowotnych.

Piśmiennictwo
1.
2.

3.

4.
5.
6.
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International Classification of Diseases, 1975 Revision, Volume 1. Genewa, Światowa
Organizacja Zdrowia, 1977, str. xiii-xxiv.
Report of the Expert Committee on the International Classification of Diseases –
10th Revision: First Meeting. Genewa, Światowa Organizacja Zdrowia, 1984 (dokument
niepublikowany DES/EC/ICD-10/84.34).
Report of the Expert Committee on the International Classification of Diseases –
10th Revision: Second Meeting. Genewa, Światowa Organizacja Zdrowia 1987 (dokument
niepublikowany WHO/DES/EC/ICD-10/87.38).
Report of the Preparatory Meeting on ICD-10. Genewa, Światowa Organizacja Zdrowia,
1983 (dokument niepublikowany DES/ICD-10/83.19).
Lay reporting of health information. Genewa, Światowa Organizacja Zdrowia, 1978.
International Conference on Health Statistics for the Year 2000. Budapeszt, Statistical
Publishing House, 1984.
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7.
8.
9.
10.

Report of the Consultation on Primary Care Classifications. Genewa, Światowa
Organizacja Zdrowia, 1985 (dokument niepublikowany DES/PHC/85.7).
International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps. Genewa,
Światowa Organizacja Zdrowia, 1980.
WHO Official Records, No. 233, 1976, str. 18.
International Classification of Procedures in Medicine. Genewa, Światowa Organizacja
Zdrowia, 1978.
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Rozdział I
Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze
(A00–B99)
Choroby zakaźne jelit (A00–A09)
A00
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09

Choroba zakaźna wywołana przez Vibrio cholerae [cholera]
Choroba zakaźna wywołana przez Salmonella typhi i Salmonella paratyphi [dur brzuszny i dury rzekome]
Inne zakażenia wywołane przez Salmonella
Choroba zakaźna wywołana przez Shigella [szigelloza]
Inne bakteryjne zakażenia jelit
Inne bakterie zawarte w pokarmie powodujące zatrucia niesklasyfikowane gdzie indziej
Choroba zakaźna wywołana przez Entamoeba histolytica [pełzakowica] [ameboza]
Inne pierwotniakowe choroby jelit
Wirusowe i inne określone zakażenia jelit
Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o przypuszczalnie zakaźnej etiologii

Gruźlica (A15–A19)
A15
A16
A17†
A18
A19

Gruźlica układu oddechowego, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
Gruźlica układu oddechowego, niepotwierdzona bakteriologicznie lub histologicznie
Gruźlica układu nerwowego
Gruźlica innych narządów
Gruźlica prosówkowa

Wybrane bakteryjne choroby odzwierzęce (A20–A28)
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28

Choroba zakaźna wywołana przez Yersinia pestis [dżuma]
Choroba zakaźna wywołana przez Francisella tularensis [tularemia]
Choroba zakaźna wywołana przez Bacillus anthracis [wąglik]
Choroba zakaźna wywołana przez Brucella [bruceloza]
Choroba zakaźna wywołana przez Burkholderia mallei [nosacizna] i Burkholderia pseudomallei [melioidoza]
Gorączka szczurza
Choroba zakaźna wywołana przez Erysipelothrix rhusiopathiae [różyca]
Choroba odzwierzęca wywołana przez Leptospira interrogans [leptospiroza]
Inne odzwierzęce choroby bakteryjne, niesklasyfikowane gdzie indziej

Inne choroby bakteryjne (A30–A49)
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A46
A48
A49

Choroba zakaźna wywołana przez Mycobacterium leprae [trąd] [choroba Hansena]
Zakażenie wywołane przez inne prątki
Choroba zakaźna wywołana przez Listeria monocytogenes [listerioza]
Choroba zakaźna wywołana przez Clostridium tetani występująca u noworodków [tężec noworodków]
Choroba zakaźna wywołana przez Clostridium tetani występująca u ciężarnych [tężec położniczy]
Inne postacie tężca
Choroba zakaźna wywołana przez Corynebacterium diphtheriae [błonica]
Choroba zakaźna wywołana przez Bordetella [krztusiec]
Choroba zakaźna wywołana przez Streptococcus pyogenes [płonica]
Zakażenie wywołane przez Neisseria meningitidis
Posocznica paciorkowcowa
Inna posocznica
Choroba zakaźna wywołana przez Actinomyces israeli [promienica]
Choroba zakaźna wywołana przez Nocardia [nokardioza]
Choroba zakaźna wywołana przez Bartonella [bartonelloza]
Róża
Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej
Zakażenia bakteryjne o nieokreślonym umiejscowieniu

Zakażenia przenoszone głównie drogą płciową (A50–A64)
A50
A51
A52
A53
A54

Kiła wrodzona
Kiła wczesna
Kiła późna
Inne postacie kiły i kiła nieokreślona
Rzeżączka
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A55
A56
A57
A58
A59
A60
A63
A64

Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydia
Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydia
Wrzód weneryczny
Ziarniniak pachwinowy
Rzęsistkowica
Opryszczkowe [herpes simplex] zakażenie okolicy anogenitalnej
Inne choroby przenoszone głównie drogą płciową, niesklasyfikowane gdzie indziej
Choroby przenoszone drogą płciową, nieokreślone

Inne choroby wywołane przez krętki (A65–A69)
A65
A66
A67
A68
A69

Kiła nieweneryczna
Malinica
Pinta
Gorączka powrotna
Zakażenia wywołane przez inne krętki

Inne choroby wywołane przez Chlamydia (A70–A74)
A70
A71
A74

Zakażenie wywołane przez Chlamydia psittaci
Jaglica
Inne choroby wywołane przez Chlamydia

Choroby wywołane przez Rickettsia (A75–A79)
A75
A77
A78
A79

Dur wysypkowy
Dur plamisty [riketsjoza przenoszona przez kleszcze]
Gorączka Q
Inne choroby wywołane przez Rickettsia

Wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego (A80–A89)
A80
A81
A82
A83
A84
A85
A86
A87
A88
A89

Ostre nagminne porażenie dziecięce
Atypowe wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego
Wścieklizna
Wirusowe zapalenie mózgu wywołane przez wirusy przenoszone przez komary
Wirusowe zapalenie mózgu wywołane przez wirusy przenoszone przez kleszcze
Inne wirusowe zapalenie mózgu niesklasyfikowane gdzie indziej
Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone
Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Inne wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej
Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone

Gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi i wirusowe gorączki krwotoczne (A90–A99)
A90
A91
A92
A93
A94
A95
A96
A98
A99

Gorączka denga [denga klasyczna]
Gorączka krwotoczna denga
Inne gorączki wirusowe przenoszone przez komary
Inne gorączki wirusowe przenoszone przez komary, niesklasyfikowane gdzie indziej
Gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi, nieokreślone
Żółta gorączka
Gorączka krwotoczna wywołana przez arenawirusy
Inne wirusowe gorączki krwotoczne niesklasyfikowane gdzie indziej
Nieokreślona wirusowa gorączka krwotoczna

Zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych (B00–B09)
B00
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
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Zakażenia wywołane przez wirus opryszczki [herpes simplex]
Ospa wietrzna [varicella]
Choroba zakaźna wywołana przez wirus herpes zoster [półpasiec]
Ospa prawdziwa
Ospa małpia
Odra
Różyczka
Brodawki wirusowe
Inne zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych, niesklasyfikowane gdzie
indziej
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B09

Nieokreślone zakażenie wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych

Wirusowe zapalenie wątroby (B15–B19)
B15
B16
B17
B18
B19

Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu A
Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B
Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby
Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby
Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby

Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20–B24)
B20
B21
B22
B23
B24

Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], której skutkiem są choroby zakaźne
i pasożytnicze
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], której skutkiem są nowotwory złośliwe
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], której skutkiem są inne określone
choroby
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], której skutkiem są inne stany
chorobowe
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], nieokreślona

Inne choroby wirusowe (B25–B34)
B25
B26
B27
B30
B33
B34

Choroba wywołana przez wirus cytomegalii
Świnka [nagminne zapalenie ślinianek przyusznych]
Mononukleoza zakaźna
Wirusowe zapalenie spojówek
Inne choroby wirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej
Zakażenie wirusowe o nieokreślonym umiejscowieniu

Grzybice (B35–B49)
B35
B36
B37
B38
B39
B40
B41
B42
B43
B44
B45
B46
B47
B48
B49

Grzybica skóry
Inne grzybice powierzchowne
Kandydoza
Kokcydioidomykoza
Histoplazmoza
Blastomykoza
Parakokcydioidomykoza
Sporotrychoza
Chromomykoza i ropień feomykotyczny
Aspergiloza
Kryptokokoza
Mukormykoza
Mycetoma
Inne grzybice niesklasyfikowane gdzie indziej
Grzybica, nieokreślona

Choroby wywołane przez pierwotniaki (B50–B64)
B50
B51
B52
B53
B54
B55
B56
B57
B58
B59†
B60
B64

Malaria wywołana przez Plasmodium falciparum
Malaria wywołana przez Plasmodium vivax
Malaria wywołana przez Plasmodium malariae
Inna postać malarii potwierdzona parazytologicznie
Malaria nieokreślona
Leiszmanioza
Trypanosomatoza afrykańska
choroba Chagasa
Toksoplazmoza
Pneumocystoza
Inne choroby pierwotniakowe niesklasyfikowane gdzie indziej
Nieokreślona choroba pasożytnicza

Robaczyce (B65–B83)
B65
B66

Schistosomatoza [bilharcjoza]
Inne zakażenia wywołane przez przywry
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B67
B68
B69
B70
B71
B72
B73
B74
B75
B76
B77
B78
B79
B80
B81
B82
B83

Bąblowica
Tasiemczyca
Wągrzyca
Dyfilobotrioza i sparganoza
Zakażenia innymi tasiemcami
Drakunkuloza
Onchocerkoza
Filarioza
Włośnica
Choroby wywołane przez tęgoryjca
Glistnica
Węgorczyca
Trichurioza
Owsica
Inne robaczyce jelitowe niesklasyfikowane gdzie indziej
Zakażenie pasożytami jelitowymi, nieokreślone
Inne robaczyce

Wszawica, akarioza i inne infestacje pasożytnicze (B85–B89)
B85
B86
B87
B88
B89

Wszawica
Świerzb
Muszyca
Inne infestacje
Choroby pasożytnicze, nieokreślone

Następstwa chorób zakaźnych i pasożytniczych (B90–B94)
B90
B91
B92
B94

Następstwa gruźlicy
Następstwa nagminnego porażenia dziecięcego
Następstwa trądu
Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożytniczych

Bakteryjne, wirusowe i inne czynniki zakaźne (B95–B97)
B95
B96
B97

Paciorkowce i gronkowce jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
Inne bakterie jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
Patogeny wirusowe jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach

Inne choroby zakaźne (B99)
B99

Inne i nieokreślone choroby zakaźne

Rozdział II
Nowotwory
(C00–D48)
Nowotwory złośliwe (C00–C97)
Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, o określonym umiejscowieniu,
poza tkanką limfatyczną, układem krwiotwórczym i tkankami pokrewnymi (C00–C75)
Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła (C00–C14)
C00
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
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Nowotwór złośliwy wargi
Nowotwór złośliwy nasady języka
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka
Nowotwór złośliwy dziąsła
Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej
Nowotwór złośliwy podniebienia
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej
Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych
Nowotwór złośliwy migdałka
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C10
C11
C12
C13
C14

Nowotwór złośliwy części ustnej gardła
Nowotwór złośliwy części nosowej gardła
Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego
Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła
Nowotwór złośliwy o innym i nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła

Nowotwory złośliwe narządów układu pokarmowego (C15–C26)
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26

Nowotwór złośliwy przełyku
Nowotwór złośliwy żołądka
Nowotwór złośliwy jelita cienkiego
Nowotwór złośliwy jelita grubego
Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego
Nowotwór złośliwy odbytnicy
Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu
Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych
Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych
Nowotwór złośliwy trzustki
Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów układu pokarmowego

Nowotwory złośliwe układu oddechowego i narządów klatki piersiowej (C30–C39)
C30
C31
C32
C33
C34
C37
C38
C39

Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego
Nowotwór złośliwy zatok przynosowych
Nowotwór złośliwy krtani
Nowotwór złośliwy tchawicy
Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca
Nowotwór złośliwy grasicy
Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej
Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie układu oddechowego
i narządów klatki piersiowej

Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej (C40–C41)
C40
C41

Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn
Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu

Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry (C43–C44)
C43
C44

Czerniak złośliwy skóry
Inne nowotwory złośliwe skóry

Nowotwory złośliwe mezotelium i tkanek miękkich (C45–C49)
C45
C46
C47
C48
C49

Międzybłoniak
Mięsak Kaposiego
Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i układu nerwowego wegetatywnego
Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej
Nowotwór złośliwy tkanki łącznej i innych tkanek miękkich

Nowotwór złośliwy piersi (C50)
C50

Nowotwór złośliwy piersi

Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych (C51–C58)
C51
C52
C53
C54
C55
C56
C57
C58

Nowotwór złośliwy sromu
Nowotwór złośliwy pochwy
Nowotwór złośliwy szyjki macicy
Nowotwór złośliwy trzonu macicy
Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy
Nowotwór złośliwy jajnika
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych
Nowotwór złośliwy łożyska

Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych (C60–C63)
C60

Nowotwór złośliwy prącia
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C61
C62
C63

Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego
Nowotwór złośliwy jądra
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych

Nowotwory złośliwe układu moczowego (C64–C68)
C64
C65
C66
C67
C68

Nowotwór złośliwy nerki z wyjątkiem miedniczki nerkowej
Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej
Nowotwór złośliwy moczowodu
Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów układu moczowego

Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego (C69–C72)
C69
C70
C71
C72

Nowotwór złośliwy oka i przydatków oka
Nowotwór złośliwy opon mózgowo-rdzeniowych
Nowotwór złośliwy mózgu
Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części ośrodkowego układu
nerwowego

Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego (C73–C75)
C73
C74
C75

Nowotwór złośliwy tarczycy
Nowotwór złośliwy nadnerczy
Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych

Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76–C80)
C76
C77
C78
C79
C80

Nowotwór złośliwy o umiejscowieniu innym i niedokładnie określonym
Wtórny i nieokreślony nowotwór złośliwy węzłów chłonnych
Wtórny nowotwór złośliwy układu oddechowego i pokarmowego
Wtórny nowotwór złośliwy o innym umiejscowieniu
Nowotwór złośliwy bez określenia umiejscowienia

Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, tkanki limfatycznej, układu
krwiotwórczego i tkanek pokrewnych (C81–C96)
C81
C82
C83
C84
C85
C88
C90
C91
C92
C93
C94
C95
C96

Ziarnica złośliwa [choroba Hodgkina]
Chłoniak nieziarniczy guzkowy [grudkowy]
Chłoniak nieziarniczy rozlany
Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T
Inne i nieokreślone postacie chłoniaka nieziarniczego
Złośliwe choroby immunoproliferacyjne
Szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych
Białaczka limfatyczna
Białaczka szpikowa
Białaczka monocytowa
Inne białaczki określonego rodzaju
Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych

Nowotwory złośliwe o niezależnym (pierwotnym) mnogim umiejscowieniu (C97)
C97

Nowotwory złośliwe o niezależnym (pierwotnym) mnogim umiejscowieniu

Nowotwory in situ (D00–D09)
D00
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D09
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Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka
Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów układu pokarmowego
Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego
Czerniak in situ
Rak in situ skóry
Rak in situ piersi
Rak in situ szyjki macicy
Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych
Rak in situ o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
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Nowotwory niezłośliwe (D10–D36)
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29
D30
D31
D32
D33
D34
D35
D36

Nowotwór niezłośliwy jamy ustnej i gardła
Nowotwór niezłośliwy dużych gruczołów ślinowych
Nowotwór niezłośliwy okrężnicy, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu
Nowotwór niezłośliwy innych i niedokładnie określonych części układu pokarmowego
Nowotwór niezłośliwy ucha środkowego i układu oddechowego
Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych narządów klatki piersiowej
Nowotwór niezłośliwy kości i chrząstki stawowej
Nowotwór niezłośliwy z tkanki tłuszczowej
Naczyniaki krwionośne i chłonne o dowolnym umiejscowieniu
Nowotwór niezłośliwy mezotelium
Nowotwór niezłośliwy tkanek miękkich otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej
Inne nowotwory niezłośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich
Znamiona barwnikowe
Inne nowotwory niezłośliwe skóry
Nowotwór niezłośliwy piersi
Mięśniak gładkokomórkowy macicy
Inne nowotwory niezłośliwe macicy
Nowotwór niezłośliwy jajnika
Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych
Nowotwór niezłośliwy męskich narządów płciowych
Nowotwór niezłośliwy układu moczowego
Nowotwór niezłośliwy oka i przydatków oka
Nowotwór niezłośliwy opon mózgowo-rdzeniowych
Nowotwór niezłośliwy mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego
Nowotwór niezłośliwy tarczycy
Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych gruczołów wydzielania wewnętrznego
Niezłośliwy nowotwór o innym i nieokreślonym umiejscowieniu

Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze (D37–D48)
D37
D38
D39
D40
D41
D42
D43
D44
D45
D46
D47
D48

Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów układu pokarmowego
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze ucha środkowego, narządów układu oddechowego i klatki
piersiowej
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze żeńskich narządów płciowych
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze męskich narządów płciowych
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze układu moczowego
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze opon mózgowo-rdzeniowych
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze mózgu i ośrodkowego układu nerwowego
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze gruczołów wydzielania wewnętrznego
Czerwienica prawdziwa
Zespoły mielodysplastyczne
Inne nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego
i tkanek pokrewnych
Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze o innym i nieokreślonym umiejscowieniu

Rozdział III
Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające
z udziałem mechanizmów immunologicznych
(D50–D89)
Niedokrwistości z niedoborów pokarmowych (D50–D53)
D50
D51
D52
D53

Niedokrwistość z niedoboru żelaza
Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12
Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego
Inne niedokrwistości z niedoborów pokarmowych

Niedokrwistości hemolityczne (D55–D59)
D55

Niedokrwistość spowodowana zaburzeniami enzymatycznymi
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D56
D57
D58
D59

Talasemia
Zaburzenia związane z sierpowatokrwinkowością
Inne dziedziczne niedokrwistości hemolityczne
Nabyta niedokrwistość hemolityczna

Niedokrwistości aplastyczne i inne (D60–D64)
D60
D61
D62
D63*
D64

Nabyta aplazja czysto czerwonokrwinkowa [erytroblastopenia]
Inne niedokrwistości aplastyczne
Ostra niedokrwistość pokrwotoczna
Niedokrwistość w przebiegu chorób przewlekłych sklasyfikowanych gdzie indziej
Inne niedokrwistości

Zaburzenia krzepnięcia, plamice i inne skazy krwotoczne (D65–D69)
D65
D66
D67
D68
D69

Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe [zespół odwłóknienia]
Dziedziczny niedobór czynnika VIII
Dziedziczny niedobór czynnika IX
Inne zaburzenia krzepnięcia
Plamica i inne skazy krwotoczne

Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D70–D77)
D70
D71
D72
D73
D74
D75
D76
D77*

Agranulocytoza
Zaburzenia czynności granulocytów wielojądrzastych
Inne zaburzenia dotyczące krwinek białych
Choroby śledziony
Methemoglobinemia
Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych
Wybrane choroby dotyczące układu siateczkowo-śródbłonkowego i chłonnego
Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Wybrane choroby dotyczące mechanizmów immunologicznych (D80–D89)
D80
D81
D82
D83
D84
D86
D89

Niedobór odporności z przewagą defektu odporności humoralnej
Mieszane niedobory odpornościowe
Niedobór odporności z innymi poważnymi wadami
Pospolity zmienny niedobór odporności
Inne niedobory odporności
Sarkoidoza
Inne patologie dotyczące układu odpornościowego, niesklasyfikowane gdzie indziej

Rozdział IV
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych
(E00–E90)
Choroby tarczycy (E00–E07)
E00
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07

Wrodzony zespół niedoboru jodu
Patologie tarczycy związane z niedoborem jodu i innymi chorobami
Subkliniczna postać niedoczynności tarczycy z powodu niedoboru jodu
Niedoczynność tarczycy o innej etiologii
Inne wole nietoksyczne
Nadczynność tarczycy [tyreotoksykoza]
Zapalenie tarczycy
Inne choroby tarczycy

Cukrzyca (E10–E14)
E10
E11
E12
E13
E14
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Cukrzyca insulinozależna
Cukrzyca insulinoniezależna
Cukrzyca związana z niedożywieniem
Inne określone postacie cukrzycy
Cukrzyca nieokreślona
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Inne zaburzenia regulacji poziomu glukozy oraz zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki (E15–E16)
E15
E16

Śpiączka hipoglikemiczna niecukrzycowa
Inne zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki

Zaburzenia innych gruczołów wydzielania wewnętrznego (E20–E35)
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28
E29
E30
E31
E32
E34
E35*

Niedoczynność przytarczyc
Nadczynność i inne zaburzenia przytarczyc
Nadczynność przysadki
Niedoczynność i inne zaburzenia przysadki
Zespół Cushinga
Zaburzenia nadnerczowo-płciowe
Hiperaldosteronizm
Inne zaburzenia nadnerczy
Zaburzenia czynności jajników
Zaburzenia czynności jąder
Zaburzenia pokwitania, niesklasyfikowane gdzie indziej
Zaburzenia wielogruczołowe
Choroby grasicy
Inne zaburzenia wydzielania wewnętrznego
Zaburzenia gruczołów wydzielania wewnętrznego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Niedożywienie (E40–E46)
E40
E41
E42
E43
E44
E45
E46

Kwashiorkor
Wyniszczenie z niedożywienia
Kwashiorkor z wyniszczeniem
Ciężkie niedożywienie białkowo-energetyczne, nieokreślone
Niedożywienie białkowo-energetyczne umiarkowanego lub łagodnego stopnia
Opóźniony rozwój będący następstwem niedożywienia białkowo-energetycznego
Niedożywienie białkowo-energetyczne, nieokreślone

Inne niedobory pokarmowe (E50–E64)
E50
E51
E52
E53
E54
E55
E56
E58
E59
E60
E61
E63
E64

Niedobór witaminy A
Niedobór tiaminy
Niedobór niacyny [pelagra]
Niedobór innych witamin z grupy B
Niedobór kwasu askorbinowego
Niedobór witaminy D
Inne niedobory witaminowe
Niedobór pokarmowy wapnia
Niedobór pokarmowy selenu
Niedobór pokarmowy cynku
Niedobór innych substancji odżywczych
Inne niedobory pokarmowe
Następstwa niedożywienia i innych niedoborów pokarmowych

Otyłość i inne zespoły z hiperalimentacji (E65–E68)
E65
E66
E67
E68

Otyłość miejscowa
Otyłość
Inne zespoły z hiperalimentacji
Następstwa hiperalimentacji

Choroby metaboliczne (E70–E90)
E70
E71
E72
E73
E74
E75
E76
E77
E78

Zaburzenia przemian aminokwasów aromatycznych
Zaburzenia przemian aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach i kwasów tłuszczowych
Inne zaburzenia przemian aminokwasów
Nietolerancja laktozy
Inne zaburzenia przemian węglowodanów
Zaburzenia przemian sfingolipidów i inne zaburzenia spichrzania lipidów
Zaburzenia przemian glikozaminoglikanów
Zaburzenia przemian glikoprotein
Zaburzenia metabolizmu lipoprotein i inne lipidemie
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E79
E80
E83
E84
E85
E86
E87
E88
E89
E90*

Zaburzenia przemian puryn i pirymidyn
Zaburzenia przemian porfiryn i bilirubiny
Zaburzenia gospodarki mineralnej
Zwłóknienie wielotorbielowate
Amyloidoza [skrobiawica]
Nadmierna utrata płynów
Inne zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej
Inne zaburzenia metaboliczne
Pozabiegowe zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne, niesklasyfikowane gdzie indziej
Zaburzenia odżywiania i metaboliczne w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Rozdział V
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
(F00–F99)
Zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi (F00–F09)
F00*
F01
F02*
F03
F04
F05
F06
F07
F09

Otępienie w chorobie Alzheimera
Otępienie naczyniowe
Otępienie w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Otępienie nieokreślone
Organiczny zespół amnestyczny niespowodowany przez alkohol ani inne substancje psychoaktywne
Majaczenie niespowodowane przez alkohol ani inne substancje psychoaktywne
Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną
Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu
Nieokreślone zaburzenia psychiczne organiczne lub objawowe

Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (F10–F19)
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opioidów
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji uspokajających i
nasennych
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kokainy
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych substancji stymulujących,
w tym kofeiny
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem halucynogenów
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane odurzaniem się lotnymi rozpuszczalnikami
organicznymi
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem wielu narkotyków i innych
substancji psychoaktywnych

Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i urojeniowe (F20–F29)
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F28
F29

Schizofrenia
Zaburzenie schizotypowe
Uporczywe zaburzenia urojeniowe
Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne
Indukowane zaburzenie urojeniowe
Zaburzenia schizoafektywne
Inne nieorganiczne zaburzenia psychotyczne
Nieokreślona psychoza nieorganiczna

Zaburzenia nastroju [afektywne] (F30–F39)
F30
F31
F32
F33
F34
F38
38

Epizod maniakalny
Zaburzenia afektywne dwubiegunowe
Epizod depresyjny
Zaburzenia depresyjne nawracające
Uporczywe zaburzenia nastroju [afektywne]
Inne zaburzenia nastroju [afektywne]
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F39

Zaburzenia nastroju [afektywne], nieokreślone

Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (F40–F48)
F40
F41
F42
F43
F44
F45
F48

Zaburzenia lękowe w postaci fobii
Inne zaburzenia lękowe
Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne
Zaburzenia dysocjacyjne [konwersyjne]
Zaburzenia występujące pod maską somatyczną
Inne zaburzenia nerwicowe

Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F50–F59)
F50
F51
F52
F53
F54
F55
F59

Zaburzenia odżywiania
Nieorganiczne zaburzenia snu
Zaburzenia seksualne niespowodowane zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem, niesklasyfikowane gdzie indziej
Czynniki psychologiczne lub behawioralne związane z zaburzeniami lub chorobami sklasyfikowanymi gdzie
indziej
Nadużywanie substancji, które nie powodują uzależnienia
Nieokreślone zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60–F69)
F60
F61
F62
F63
F64
F65
F66
F68
F69

Specyficzne zaburzenia osobowości
Zaburzenia osobowości mieszane i inne
Trwałe zmiany osobowości niewynikające z uszkodzenia ani z choroby mózgu
Zaburzenia nawyków i popędów
Zaburzenia identyfikacji płciowej
Zaburzenia preferencji seksualnych
Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną
Inne zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych
Nieokreślone zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych

Upośledzenie umysłowe (F70–F79)
F70
F71
F72
F73
F78
F79

Upośledzenie umysłowe lekkiego stopnia
Upośledzenie umysłowe umiarkowanego stopnia
Upośledzenie umysłowe znacznego stopnia
Upośledzenie umysłowe głębokiego stopnia
Inne upośledzenie umysłowe
Nieokreślone upośledzenie umysłowe

Zaburzenia rozwoju psychologicznego (F80–F89)
F80
F81
F82
F83
F84
F88
F89

Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka
Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych
Specyficzne zaburzenia rozwojowe funkcji motorycznych
Mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe
Całościowe zaburzenia rozwojowe
Inne zaburzenia rozwoju psychologicznego
Nieokreślone zaburzenia rozwoju psychologicznego

Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90–F98)
F90
F91
F92
F93
F94
F95
F98

Zaburzenia hiperkinetyczne
Zaburzenia zachowania
Mieszane zaburzenia zachowania i emocji
Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie
Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku
młodzieńczym
Tiki
Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym

Nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99)
F99

Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej
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Rozdział VI
Choroby układu nerwowego
(G00–G99)
Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego (G00–G09)
G00
G01*
G02*
G03
G04
G05*
G06
G07*
G08
G09

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, niesklasyfikowane gdzie indziej
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych
sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez inne i nieokreślone czynniki
Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego
Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych
gdzie indziej
Ropień i ziarniniak śródczaszkowy, w kanale kręgowym i rdzenia kręgowego
Ropień i ziarniniak śródczaszkowy, w kanale kręgowym i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób
sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył śródczaszkowych i w kanale kręgowym
Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego

Układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy (G10–G13)
G10
G11
G12
G13*

Pląsawica [choroba Huntingtona]
Ataksja dziedziczna
Rdzeniowy zanik mięśni i zespoły pokrewne
Zaniki układowe obejmujące pierwotnie ośrodkowy układ nerwowy w przebiegu chorób sklasyfikowanych
gdzie indziej

Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych (G20–G26)
G20
G21
G22*
G23
G24
G25
G26*

Choroba Parkinsona
Parkinsonizm wtórny
Parkinsonizm w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Inne choroby zwyrodnieniowe zwojów podstawnych
Dystonia
Inne zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie
indziej

Inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego (G30–G32)
G30
G31
G32*

Choroba Alzheimera
Inne zwyrodnieniowe choroby układu nerwowego, niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne zwyrodnieniowe zaburzenia układu nerwowego, występujące w przebiegu chorób sklasyfikowanych
gdzie indziej

Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego (G35–G37)
G35
G36
G37

Stwardnienie rozsiane
Inne rozsiane procesy demielinizacyjne o ostrym przebiegu
Inne choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego

Zaburzenia okresowe i napadowe (G40–G47)
G40
G41
G43
G44
G45
G46*
G47

Padaczka
Stan padaczkowy
Migrena
Inne zespoły bólu głowy
Przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne
Zespoły naczyniowe mózgu w przebiegu chorób naczyń mózgowych
Zaburzenia snu

Zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe (G50–G59)
G50
G51
G52
40

Zaburzenia nerwu trójdzielnego
Zaburzenia nerwu twarzowego
Zaburzenia innych nerwów czaszkowych
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G53*
G54
G55*
G56
G57
G58
G59*

Zaburzenia nerwów czaszkowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zaburzenia korzeni i splotów nerwowych
Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Mononeuropatie kończyny górnej
Mononeuropatie kończyny dolnej
Inne mononeuropatie
Mononeuropatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Polineuropatie i inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego (G60–G64)
G60
G61
G62
G63*
G64

Dziedziczna i idiopatyczna neuropatia
Polineuropatia zapalna
Inne polineuropatie
Polineuropatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego

Choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni (G70–G73)
G70
G71
G72
G73*

Miastenia i inne zaburzenia nerwowo-mięśniowe
Pierwotne zaburzenia mięśniowe
Inne miopatie
Zaburzenia złącza mięśniowo-nerwowego i mięśni w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Mózgowe porażenie dziecięce i inne zespoły porażenne (G80–G83)
G80
G81
G82
G83

Mózgowe porażenie dziecięce
Porażenie połowicze
Porażenie kończyn dolnych i czterokończynowe
Inne zespoły porażenne

Inne zaburzenia układu nerwowego (G90–G99)
G90
G91
G92
G93
G94*
G95
G96
G97
G98
G99*

Zaburzenia układu nerwowego wegetatywnego
Wodogłowie
Encefalopatia toksyczna
Inne zaburzenia mózgu
Inne patologie mózgu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Inne choroby rdzenia kręgowego
Inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego
Pozabiegowe zaburzenia układu nerwowego, niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne zaburzenia układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne zaburzenia układu nerwowego, występujące w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Rozdział VII
Choroby oka i przydatków oka
(H00–H59)
Zaburzenia powiek, narządu łzowego i oczodołu (H00–H06)
H00
H01
H02
H03*
H04
H05
H06*

Jęczmień i gradówka
Inne stany zapalne powiek
Inne stany patologiczne powiek
Patologie powiek w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Patologie układu łzowego
Patologie oczodołu
Patologie układu łzowego i oczodołu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Zaburzenia spojówek (H10–H13)
H10
H11
H13*

Zapalenie spojówek
Inne choroby spojówek
Zaburzenia spojówek w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Zaburzenia twardówki, rogówki, tęczówki i ciała rzęskowego (H15–H22)
H15

Patologie twardówki
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H16
H17
H18
H19*
H20
H21
H22*

Zapalenie rogówki
Blizny rogówki i zmętnienia
Inne patologie rogówki
Patologie twardówki i rogówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego
Inne patologie tęczówki i ciała rzęskowego
Patologie tęczówki i ciała rzęskowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Zaburzenia soczewki (H25–H28)
H25
H26
H27
H28*

Zaćma starcza
Inne postacie zaćmy
Inne patologie soczewki
Zaćma i inne patologie soczewki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Zaburzenia błony naczyniowej i siatkówki (H30–H36)
H30
H31
H32*
H33
H34
H35
H36*

Zapalenie naczyniówki i siatkówki
Inne patologie naczyniówki
Zaburzenia naczyniówki i siatkówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Odwarstwienia i przedarcia siatkówki
Zamknięcie naczyń siatkówki
Inne zaburzenia siatkówki
Zaburzenia siatkówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Jaskra (H40–H42)
H40
H42*

Jaskra
Jaskra w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Zaburzenia ciała szklistego i gałki ocznej (H43–H45)
H43
H44
H45*

Zaburzenia ciała szklistego
Zaburzenia gałki ocznej
Zaburzenia ciała szklistego i gałki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Zaburzenia nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej (H46–H48)
H46
H47
H48*

Zapalenie nerwu wzrokowego
Inne zaburzenia nerwu wzrokowego [II] i drogi wzrokowej
Zaburzenia nerwu wzrokowego [II] i drogi wzrokowej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Zaburzenia mięśni gałki ocznej, obuocznej motoryki, akomodacji i refrakcji (H49–H52)
H49
H50
H51
H52

Zez porażenny
Inne postacie zeza
Inne zaburzenia ruchów obuocznych
Zaburzenia refrakcji i akomodacji

Upośledzenie widzenia i ślepota (H53–H54)
H53
H54

Zaburzenia widzenia
Ślepota i upośledzenie widzenia

Inne zaburzenia oka i przydatków oka (H55–H59)
H55
H57
H58*
H59

Oczopląs i inne nieregularne ruchy gałki ocznej
Inne zaburzenia oka i przydatków oka
Inne zaburzenia oka i przydatków oka w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Pozabiegowe uszkodzenia oka i przydatków oka, niesklasyfikowane gdzie indziej

Rozdział VIII
Choroby ucha i wyrostka sutkowatego
(H60–H95)
Choroby ucha zewnętrznego (H60–H62)
H60
42

Zapalenie ucha zewnętrznego
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H61
H62*

Inne zaburzenia ucha zewnętrznego
Zaburzenia ucha zewnętrznego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby ucha środkowego i wyrostka sutkowatego (H65–H75)
H65
H66
H67*
H68
H69
H70
H71
H72
H73
H74
H75*

Nieropne zapalenie ucha środkowego
Ropne i nieokreślone zapalenie ucha środkowego
Zapalenie ucha środkowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie i niedrożność trąbki słuchowej Eustachiusza
Inne zaburzenia trąbki słuchowej Eustachiusza
Zapalenie wyrostka sutkowatego i stany pokrewne
Perlak ucha środkowego
Perforacja błony bębenkowej
Inne zaburzenia błony bębenkowej
Inne zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego
Inne zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby ucha wewnętrznego (H80–H83)
H80
H81
H82*
H83

Otoskleroza
Zaburzenia układu przedsionkowego
Zespoły zawrotów głowy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Inne zaburzenia ucha wewnętrznego

Inne choroby ucha (H90–H95)
H90
H91
H92
H93
H94*
H95

Upośledzenie słuchu przewodzeniowe i czuciowo-nerwowe
Inne rodzaje upośledzenia słuchu
Ból ucha i wyciek z ucha
Inne zaburzenia ucha, niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne zaburzenia ucha w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Pooperacyjne zaburzenia ucha i wyrostka sutkowatego, niesklasyfikowane gdzie indziej

Rozdział IX
Choroby układu krążenia
(I00–I99)
Ostra choroba reumatyczna (I00–I02)
I00
I01
I02

Choroba reumatyczna bez informacji o zajęciu serca
Gorączka reumatyczna z zajęciem serca
Pląsawica reumatyczna

Przewlekła choroba reumatyczna serca (I05–I09)
I05
I06
I07
I08
I09

Choroby reumatyczne zastawki mitralnej
Choroby reumatyczne zastawki aortalnej
Choroby reumatyczne zastawki trójdzielnej
Choroby wielu zastawek
Inne reumatyczne choroby serca

Nadciśnienie tętnicze (I10–I15)
I10
I11
I12
I13
I15

Nadciśnienie samoistne (pierwotne)
Nadciśnieniowa choroba serca
Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek
Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek
Nadciśnienie wtórne

Choroba niedokrwienna serca (I20–I25)
I20
I21
I22
I23
I24

Choroba niedokrwienna serca
Ostry zawał mięśnia sercowego
Ponowny zawał serca
Niektóre powikłania występujące w czasie ostrego zawału mięśnia sercowego
Inne ostre postacie choroby niedokrwiennej serca
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I25

Przewlekła choroba niedokrwienna serca

Zespół sercowo-płucny i choroby krążenia płucnego (I26–I28)
I26
I27
I28

Zator płucny
Inne zespoły sercowo-płucne
Inne choroby naczyń płucnych

Inne choroby serca (I30–I52)
I30
I31
I32*
I33
I34
I35
I36
I37
I38
I39*
I40
I41*
I42
I43*
I44
I45
I46
I47
I48
I49
I50
I51
I52*

Ostre zapalenie osierdzia
Inne choroby osierdzia
Zapalenie osierdzia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Ostre i podostre zapalenie wsierdzia
Niereumatyczne choroby zastawki mitralnej
Niereumatyczne choroby zastawki aortalnej
Niereumatyczne choroby zastawki trójdzielnej
Choroby zastawki pnia płucnego
Zapalenie wsierdzia, zastawka nieokreślona
Zapalenie wsierdzia i choroby zastawek serca w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Ostre zapalenie mięśnia sercowego
Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Kardiomiopatia
Kardiomiopatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Blok przedsionkowo-komorowy i lewej odnogi pęczka Hisa
Inne zaburzenia przewodzenia
Zatrzymanie akcji serca
Częstoskurcz napadowy
Migotanie i trzepotanie przedsionków
Inne zaburzenia rytmu serca
Niewydolność serca
Choroby serca niedokładnie określone i powikłania chorób serca
Inne zaburzenia serca w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby naczyń mózgowych (I60–I69)
I60
I61
I62
I63
I64
I65
I66
I67
I68*
I69

Krwotok podpajęczynówkowy
Krwotok śródczaszkowy
Inne krwotoki śródczaszkowe nieurazowe
Zawał mózgu
Udar mózgu, nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowy
Niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych, nieprowadzące do zawału mózgu
Niedrożność i zwężenie tętnic mózgowych, nieprowadzące do zawału mózgu
Inne patologie naczyniowe mózgu
Zaburzenia naczyniowe mózgu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Następstwa chorób naczyniowych mózgu

Choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych (I70–I79)
I70
I71
I72
I73
I74
I77
I78
I79*

Miażdżyca
Tętniak i rozwarstwienie aorty
Inne postacie tętniaka
Inne choroby naczyń obwodowych
Zatorowość i zakrzepica tętnicza
Inne choroby tętnic i tętniczek
Choroby naczyń włosowatych
Zaburzenia tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby żył, naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (I80–I89)
I80
I81
I82
I83
I84
I85
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Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył
Zakrzep żyły wrotnej
Inne zatory żylne i zakrzepica
Żylaki kończyn dolnych
Żylaki odbytu
Żylaki przełyku
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I86
I87
I88
I89

Żylaki o innej lokalizacji
Inne patologie żył
Nieokreślone zapalenie węzłów chłonnych
Inne niezakaźne zaburzenia naczyń i węzłów chłonnych

Inne i nieokreślone zaburzenia układu krążenia (I95–I99)
I95
I97
I98*
I99

Niedociśnienie
Pozabiegowe zaburzenia układu krążenia niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne zaburzenia układu krążenia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Inne i nieokreślone zaburzenia układu krążenia

Rozdział X
Choroby układu oddechowego
(J00–J99)
Ostre zakażenia górnych dróg oddechowych (J00–J06)
J00
J01
J02
J03
J04
J05
J06

Ostre zapalenie nosa i gardła [przeziębienie]
Ostre zapalenie zatok
Ostre zapalenie gardła
Ostre zapalenie migdałków podniebiennych
Ostre zapalenie krtani i tchawicy
Ostre krupowe zapalenie krtani i nagłośni
Ostre zakażenie górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogim lub nieokreślonym

Grypa i zapalenie płuc (J09–J18)
J09
J10
J11
J12
J13
J14
J15
J16
J17*
J18

Grypa wywołana przez zidentyfikowany wirus grypy ptasiej
Grypa wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy
Grypa, wirus niezidentyfikowany
Wirusowe zapalenie płuc, niesklasyfikowane gdzie indziej
Zapalenie płuc wywołane przez Streptococcus pneumoniae
Zapalenie płuc wywołane przez Haemophilus influenzae
Bakteryjne zapalenie płuc niesklasyfikowane gdzie indziej
Zapalenie płuc wywołane przez inny czynnik zakaźny, niesklasyfikowany gdzie indziej
Zapalenie płuc w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie płuc wywołane przez niezidentyfikowany czynnik zakaźny

Inne ostre zakażenia dolnych dróg oddechowych (J20–J22)
J20
J21
J22

Ostre zapalenie oskrzeli
Ostre zapalenie oskrzelików
Nieokreślone ostre zakażenie dolnych dróg oddechowych

Inne choroby górnych dróg oddechowych (J30–J39)
J30
J31
J32
J33
J34
J35
J36
J37
J38
J39

Naczynioruchowy i alergiczny nieżyt nosa
Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa, nosa i gardła oraz gardła
Przewlekłe zapalenie zatok
Polip nosa
Inne choroby nosa i zatok przynosowych
Przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego
Ropień okołomigdałkowy
Przewlekłe zapalenie krtani oraz krtani i tchawicy
Choroby strun głosowych i krtani, niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne choroby górnych dróg oddechowych

Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych (J40–J47)
J40
J41
J42
J43
J44

Zapalenie oskrzeli nieokreślone jako ostre albo przewlekłe
Proste i śluzowo-ropne przewlekłe zapalenie oskrzeli
Nieokreślone przewlekłe zapalenie oskrzeli
Rozedma
Inne przewlekłe obturacyjne choroby płuc
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J45
J46
J47

Astma oskrzelowa
Stan astmatyczny
Rozstrzenie oskrzeli

Choroby płuc wywołane przez czynniki zewnętrzne (J60–J70)
J60
J61
J62
J63
J64
J65
J66
J67
J68
J69
J70

Pylica górników kopalń węgla
Pylica spowodowana azbestem lub innymi włóknami mineralnymi
Pylica wywołana przez ekspozycję na pył zawierający krzem
Pylica wywołana przez wdychanie innych pyłów nieorganicznych
Nieokreślona pylica płuc
Pylica płuc współistniejąca z gruźlicą
Choroby dróg oddechowych spowodowane wdychaniem określonych pyłów organicznych
Zapalenie płuc związane z nadwrażliwością na pył organiczny
Zaburzenia oddechowe wywołane przez wdychanie środków chemicznych, gazów, spalin i par
Zapalenie płuc wywołane przez aspirację substancji płynnych i stałych
Zaburzenia oddechowe wywołane przez czynniki zewnętrzne

Inne choroby układu oddechowego dotyczące przede wszystkim tkanki śródmiąższowej (J80–J84)
J80
J81
J82
J84

Zespół ciężkiej niewydolności oddechowej dorosłych
Obrzęk płuc
Eozynofilia płucna niesklasyfikowana gdzie indziej
Inne śródmiąższowe choroby płuc

Stany ropne i martwicze dolnych dróg oddechowych (J85–J86)
J85
J86

Ropień płuca i śródpiersia
Ropniak opłucnej

Inne choroby opłucnej (J90–J94)
J90
J91*
J92
J93
J94

Wysięk opłucnowy niesklasyfikowany gdzie indziej
Wysięk opłucnowy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Blaszka opłucnej
Odma opłucnowa
Inne patologie opłucnej

Inne choroby układu oddechowego (J95–J99)
J95
J96
J98
J99*

Pozabiegowe zaburzenia oddychania niesklasyfikowane gdzie indziej
Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
Inne zespoły zaburzeń oddychania
Zaburzenia układu oddechowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Rozdział XI
Choroby układu pokarmowego
(K00–K93)
Choroby jamy ustnej, gruczołów ślinowych, żuchwy i szczęk (K00–K14)
K00
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
K11
K12
K13
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Zaburzenia rozwoju i wyrzynania się zębów
Zęby wtopione lub zaklinowane
Próchnica zębów
Inne choroby twardych tkanek zębów
Choroby miazgi i tkanek okołowierzchołkowych
Zapalenie dziąsła i choroby przyzębia
Inne choroby dziąseł i bezzębnego wyrostka zębodołowego
Zaburzenia w zakresie zębów i twarzy [obejmujące nieprawidłowości zgryzu]
Inne zaburzenia zębów i struktur podtrzymujących
Torbiele okolicy jamy ustnej, niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne choroby szczęki i żuchwy
Choroby gruczołów ślinowych
Zapalenie jamy ustnej i choroby pokrewne
Inne choroby śluzówki warg i jamy ustnej

LISTA KATEGORII TRZYZNAKOWYCH

K14

Choroby języka

Choroby przełyku, żołądka i dwunastnicy (K20–K31)
K20
K21
K22
K23*
K25
K26
K27
K28
K29
K30
K31

Zapalenie przełyku
Choroba refluksowa żołądkowo-przełykowa
Inne choroby przełyku
Zaburzenia przełyku w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Wrzód żołądka
Wrzód dwunastnicy
Wrzód trawienny o nieokreślonej lokalizacji
Wrzód żołądka i jelita czczego
Zapalenie żołądka i dwunastnicy
Dyspepsja
Inne choroby żołądka i dwunastnicy

Choroby wyrostka robaczkowego (K35–K38)
K35
K36
K37
K38

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego
Inne postacie zapalenia wyrostka robaczkowego
Zapalenie wyrostka robaczkowego, nieokreślone
Inne choroby wyrostka robaczkowego

Przepuklina (K40–K46)
K40
K41
K42
K43
K44
K45
K46

Przepuklina pachwinowa
Przepuklina udowa
Przepuklina pępkowa
Przepuklina brzuszna
Przepuklina przeponowa
Inne przepukliny brzuszne
Nieokreślona przepuklina brzuszna

Niezakaźne zapalenie jelita cienkiego i grubego (K50–K52)
K50
K51
K52

Choroba Leśniowskiego-Crohna [odcinkowe zapalenie jelita]
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
Inne niezakaźne nieżyty żołądkowo-jelitowe i zapalenia okrężnicy

Inne choroby jelit (K55–K63)
K55
K56
K57
K58
K59
K60
K61
K62
K63

Naczyniowe choroby jelit
Niedrożność porażenna i niedrożność jelit bez przepukliny
Choroba uchyłkowa jelita
Zespół jelita drażliwego
Inne czynnościowe zaburzenia jelitowe
Szczelina i przetoka odbytnicy i okolicy odbytu
Ropień okolicy odbytu i odbytnicy
Inne choroby odbytu i odbytnicy
Inne choroby jelit

Choroby otrzewnej (K65–K67)
K65
K66
K67*

Zapalenie otrzewnej
Inne choroby otrzewnej
Zaburzenia otrzewnej w przebiegu chorób zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby wątroby (K70–K77)
K70
K71
K72
K73
K74
K75
K76
K77*

Alkoholowa choroba wątroby
Toksyczne uszkodzenie wątroby
Niewydolność wątroby, niesklasyfikowana gdzie indziej
Przewlekłe zapalenie wątroby, niesklasyfikowane gdzie indziej
Zwłóknienie i marskość wątroby
Inne choroby zapalne wątroby
Inne choroby wątroby
Zaburzenia wątroby w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
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Choroby pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i trzustki (K80–K87)
K80
K81
K82
K83
K85
K86
K87*

Kamica żółciowa
Zapalenie pęcherzyka żółciowego
Inne choroby pęcherzyka żółciowego
Inne choroby dróg żółciowych
Ostre zapalenie trzustki
Inne choroby trzustki
Zaburzenia pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i trzustki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie
indziej

Inne choroby układu pokarmowego (K90–K93)
K90
K91
K92
K93*

Zaburzenia wchłaniania jelitowego
Pooperacyjne zaburzenia przewodu pokarmowego, niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne choroby układu pokarmowego
Zaburzenia innych narządów przewodu pokarmowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Rozdział XII
Choroby skóry i tkanki podskórnej
(L00–L99)
Zakażenia skóry i tkanki podskórnej (L00–L08)
L00
L01
L02
L03
L04
L05
L08

Gronkowcowy zespół oparzeniowy skóry
Liszajec
Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny
Zapalenie tkanki łącznej
Ostre zapalenie węzłów chłonnych
Torbiel pilonidalna
Inne miejscowe zakażenia skóry i tkanki podskórnej

Choroby pęcherzowe (L10–L14)
L10
L11
L12
L13
L14*

Pęcherzyca
Inne choroby przebiegające z akantolizą
Pemfigoid
Inne choroby pęcherzowe
Zaburzenia pęcherzowe w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Zapalenie skóry i wyprysk (L20–L30)
L20
L21
L22
L23
L24
L25
L26
L27
L28
L29
L30

Atopowe zapalenie skóry
Łojotokowe zapalenie skóry
Pieluszkowe [serwetkowe] zapalenie skóry
Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry
Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia
Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry
Złuszczające zapalenie skóry
Zapalenie skóry wywołane przez substancje wprowadzone do ustroju
Przewlekły liszaj pospolity i świerzbiączka
Świąd
Inne postacie zapalenia skóry

Choroby grudkowo-złuszczające (L40–L45)
L40
L41
L42
L43
L44
L45*

Łuszczyca
Przyłuszczyca
Łupież różowy Giberta
Liszaj płaski
Inne choroby grudkowo-złuszczające
Zaburzenia grudkowo-złuszczające w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Pokrzywka i rumień (L50–L54)
L50
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Pokrzywka
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L51
L52
L53
L54*

Rumień wielopostaciowy
Rumień guzowaty
Inne choroby rumieniowe
Rumień w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby skóry i tkanki podskórnej związane z promieniowaniem (L55–L59)
L55
L56
L57
L58
L59

Oparzenie słoneczne
Inne ostre zmiany skórne spowodowane przez promieniowanie ultrafioletowe
Zmiany skórne spowodowane przez przewlekłą ekspozycję na promieniowanie niejonizujące
Popromienne zapalenie skóry
Inne choroby skóry i tkanki podskórnej związane z napromieniowaniem

Choroby przydatków skóry (L60–L75)
L60
L62*
L63
L64
L65
L66
L67
L68
L70
L71
L72
L73
L74
L75

Choroby paznokci
Zaburzenia paznokci w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Łysienie plackowate
Łysienie androgenowe
Inna niebliznowaciejąca utrata włosów
Łysienie bliznowaciejące
Nieprawidłowości koloru i budowy włosów
Nadmierne owłosienie
Trądzik
Trądzik różowaty
Torbiele mieszkowe skóry i tkanki podskórnej
Inne choroby mieszka włosowego
Choroby gruczołów potowych
Choroby gruczołów apokrynowych

Inne choroby skóry i tkanki podskórnej (L80–L99)
L80
L81
L82
L83
L84
L85
L86*
L87
L88
L89
L90
L91
L92
L93
L94
L95
L97
L98
L99*

Bielactwo
Inne zaburzenia pigmentacji
Brodawka łojotokowa
Rogowacenie ciemne
Nagniotki i modzele
Inne formy zgrubienia naskórka
Keratodermia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zaburzenia eliminacji przeznaskórkowej
Ropne zgorzelinowe zapalenie skóry
Owrzodzenie odleżynowe
Zanikowe choroby skóry
Przerostowe choroby skóry
Ziarniniakowe choroby skóry i tkanki podskórnej
Toczeń rumieniowaty
Inne ograniczone choroby tkanki łącznej
Zapalenie naczyń ograniczone do skóry, niesklasyfikowane gdzie indziej
Owrzodzenie kończyny dolnej, niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne choroby skóry i tkanki podskórnej, niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne zaburzenia skóry i tkanki podskórnej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Rozdział XIII
Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
(M00–M99)
Artropatie (M00–M25)
Artropatie związane z zakażeniami (M00–M03)
M00
M01*
M02

Ropne zapalenie stawów
Bezpośrednie zajęcie stawu w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Artropatie odczynowe
49

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

M03*

Artropatie pozakaźne i odczynowe w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Artropatie wielostawowe zapalne (M05–M14)
M05
M06
M07*
M08
M09*
M10
M11
M12
M13
M14*

Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów
Inne reumatoidalne zapalenia stawów
Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit
Młodzieńcze zapalenie stawów
Młodzieńcze zapalenie stawów w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Dna moczanowa
Inne artropatie spowodowane odkładaniem się kryształów
Inne określone artropatie
Inne postacie zapalenia stawów
Artropatie w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby zwyrodnieniowe stawów (M15–M19)
M15
M16
M17
M18
M19

Zwyrodnienie wielostawowe
Koksartroza [choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego]
Gonartroza [choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego]
Choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
Inne zwyrodnienia stawów

Inne choroby stawów (M20–M25)
M20
M21
M22
M23
M24
M25

Nabyte deformacje palców rąk i stóp
Inne nabyte deformacje kończyn
Choroby rzepki
Wewnętrzne uszkodzenie stawu kolanowego
Inne określone uszkodzenia stawu
Inne choroby stawów, niesklasyfikowane gdzie indziej

Układowe choroby tkanki łącznej (M30–M36)
M30
M31
M32
M33
M34
M35
M36*

Guzkowe zapalenie tętnic i choroby pokrewne
Inne martwicze choroby naczyń
Toczeń rumieniowaty układowy
Zapalenie skórno-wielomięśniowe
Twardzina układowa
Inne układowe choroby tkanki łącznej
Układowe zaburzenia tkanki łącznej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby grzbietu (M40–M54)
Zniekształcające choroby grzbietu (M40–M43)
M40
M41
M42
M43

Kifoza i lordoza
Skolioza [skrzywienie boczne kręgosłupa]
Osteochondroza kręgosłupa
Inne zniekształcające choroby grzbietu

Choroby kręgosłupa (M45–M49)
M45
M46
M47
M48
M49*

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
Inne zapalne choroby kręgosłupa
Spondyloza
Inne choroby kręgosłupa
Spondylopatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Inne choroby grzbietu (M50–M54)
M50
M51
M53
M54
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Choroby krążków międzykręgowych szyjnych
Inne choroby krążka międzykręgowego
Inne choroby grzbietu, niesklasyfikowane gdzie indziej
Bóle grzbietu

LISTA KATEGORII TRZYZNAKOWYCH

Choroby tkanek miękkich (M60–M79)
Choroby mięśni (M60–M63)
M60
M61
M62
M63*

Zapalenie mięśni
Zwapnienie i skostnienie mięśni
Inne choroby mięśni
Zaburzenia mięśni w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby maziówki i ścięgien (M65–M68)
M65
M66
M67
M68*

Zapalenie błony maziowej i pochewki ścięgnistej
Samoistne pęknięcie błony maziowej i ścięgna
Inne choroby błony maziowej i ścięgien
Zaburzenia błony maziowej i ścięgien w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Inne choroby tkanek miękkich (M70–M79)
M70
M71
M72
M73*
M75
M76
M77
M79

Choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przemęczeniem i przeciążeniem
Inne patologie kaletek
Choroby fibroblastyczne
Zaburzenia tkanek miękkich w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Uszkodzenia barku
Entezopatie kończyny dolnej, z wyłączeniem stopy
Inne entezopatie
Inne choroby tkanek miękkich, niesklasyfikowane gdzie indziej

Choroby tkanki kostnej i chrzęstnej (M80–M94)
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości (M80–M85)
M80
M81
M82*
M83
M84
M85

Osteoporoza ze złamaniami patologicznymi
Osteoporoza bez złamań patologicznych
Osteoporoza w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Osteomalacja dorosłych
Zaburzenia ciągłości kości
Inne zaburzenia mineralizacji i struktury kości

Inne choroby kości (M86–M90)
M86
M87
M88
M89
M90*

Zapalenie kości i szpiku
Martwica kości
Choroba Pageta kości [osteitis deformans]
Inne choroby kości
Osteopatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby tkanki chrzęstnej (M91–M94)
M91
M92
M93
M94

Młodzieńcza osteochondroza biodra i miednicy
Inne osteochondrozy młodzieńcze
Inne osteochondropatie
Inne choroby chrząstki

Inne choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej (M95–M99)
M95
M96
M99

Inne nabyte zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
Pozabiegowe zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego, niesklasyfikowane gdzie indziej
Uszkodzenie biomechaniczne niesklasyfikowane gdzie indziej

Rozdział XIV
Choroby układu moczowo-płciowego
(N00–N99)
Choroby kłębuszków nerkowych (N00–N08)
N00
N01

Ostry zespół zapalenia nerek
Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek
51

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08*

Nawracający i utrzymujący się krwiomocz
Przewlekły zespół zapalenia nerek
Zespół nerczycowy
Nieokreślony zespół zapalenia nerek
Białkomocz izolowany z określonymi zmianami morfologicznymi
Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej
Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby cewkowo-śródmiąższowe nerek (N10–N16)
N10
N11
N12
N13
N14
N15
N16*

Ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek
Przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek
Cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek nieokreślone jako ostre lub przewlekłe
Uropatia zaporowa i refluksowa
Zmiany cewkowe i cewkowo-śródmiąższowe wywołane przez leki i metale ciężkie
Inne cewkowo-śródmiąższowe choroby nerek
Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Niewydolność nerek (N17–N19)
N17
N18
N19

Ostra niewydolność nerek
Przewlekła niewydolność nerek
Nieokreślona niewydolność nerek

Kamica moczowa (N20–N23)
N20
N21
N22*
N23

Kamica nerki i moczowodu
Kamień w obrębie dolnych dróg moczowych
Kamica dróg moczowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Nieokreślona kolka nerkowa

Inne zaburzenia nerki i moczowodu (N25–N29)
N25
N26
N27
N28
N29*

Zaburzenia wynikające z upośledzonej czynności cewek nerkowych
Nieokreślony zanik nerki
Nerka mała z nieznanej przyczyny
Inne zaburzenia nerki i moczowodu niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne zaburzenia nerki i moczowodu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Inne choroby układu moczowego (N30–N39)
N30
N31
N32
N33*
N34
N35
N36
N37*
N39

Zapalenie pęcherza moczowego
Nerwowo-mięśniowa dysfunkcja pęcherza moczowego, niesklasyfikowana gdzie indziej
Inne schorzenia pęcherza moczowego
Schorzenia pęcherza moczowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie cewki moczowej i zespół cewki moczowej
Zwężenie cewki moczowej
Inne schorzenia cewki moczowej
Zaburzenia cewki moczowej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Inne choroby układu moczowego

Choroby męskich narządów płciowych (N40–N51)
N40
N41
N42
N43
N44
N45
N46
N47
N48
N49
N50
N51*
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Rozrost gruczołu krokowego
Choroby zapalne gruczołu krokowego
Inne choroby gruczołu krokowego
Wodniak jądra i powrózka nasiennego
Skręt jądra
Zapalenie jądra i zapalenie najądrza
Niepłodność męska
Nadmiar napletka, stulejka i załupek
Inne patologie prącia
Zapalne choroby męskich narządów płciowych, niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne choroby męskich narządów płciowych
Zaburzenia męskich narządów płciowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
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Choroby piersi (N60–N64)
N60
N61
N62
N63
N64

Łagodna dysplazja piersi
Stany zapalne piersi
Przerost piersi
Nieokreślony guzek w piersi
Inne choroby piersi

Choroby zapalne narządów miednicy u kobiet (N70–N77)
N70
N71
N72
N73
N74*
N75
N76
N77*

Zapalenie jajowodów i jajników
Choroby zapalne macicy, z wyłączeniem szyjki
Zapalenie szyjki macicy
Inne choroby zapalne miednicy u kobiet
Choroba zapalna miednicy u kobiet w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Choroby gruczołu Bartholina
Inne zapalenia pochwy i sromu
Owrzodzenia i zmiany zapalne pochwy i sromu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Niezapalne choroby żeńskiego układu rozrodczego (N80–N98)
N80
N81
N82
N83
N84
N85
N86
N87
N88
N89
N90
N91
N92
N93
N94
N95
N96
N97
N98

Gruczolistość
Wypadanie żeńskich narządów rozrodczych
Przetoki w obrębie żeńskiego układu rozrodczego
Niezapalne choroby jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego macicy
Polip żeńskiego układu rozrodczego
Inne niezapalne zaburzenia macicy, z wyjątkiem szyjki
Nadżerka i wywinięcie błony śluzowej kanału szyjki macicy
Dysplazja szyjki macicy
Inne niezapalne choroby szyjki macicy
Inne niezapalne choroby pochwy
Inne niezapalne choroby sromu i krocza
Brak miesiączki, skąpe i rzadkie miesiączki
Obfite, częste i nieregularne miesiączki
Inne nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe
Ból i inne stany związane z żeńskimi narządami płciowymi i cyklem miesiączkowym
Menopauza i inne schorzenia okresu okołomenopauzalnego
Poronienia nawykowe
Niepłodność kobieca
Powikłania związane ze sztucznym zapłodnieniem

Inne choroby układu moczowo-płciowego (N99)
N99

Pozabiegowe choroby układu moczowo-płciowego, niesklasyfikowane gdzie indziej

Rozdział XV
Ciąża, poród i okres połogu
(O00–O99)
Ciąża zakończona poronieniem (O00–O08)
O00
O01
O02
O03
O04
O05
O06
O07
O08

Ciąża pozamaciczna
Zaśniad groniasty
Inne patologiczne skutki zapłodnienia
Poronienie samoistne
Poronienie sztuczne
Inne poronienie
Poronienie, nieokreślone
Nieskuteczna próba poronienia
Powikłania poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej

Obrzęk, białkomocz i nadciśnienie podczas ciąży, porodu i połogu (O10–O16)
O10
O11

Istniejące uprzednio nadciśnienie tętnicze wikłające ciążę, poród i okres połogu
Istniejące uprzednio nadciśnienie z dołączającym się białkomoczem
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O12
O13
O14
O15
O16

Ciążowe [wywołane ciążą] obrzęki i białkomocz bez nadciśnienia
Nadciśnienie ciążowe [wywołane ciążą] bez znamiennego białkomoczu
Nadciśnienie ciążowe [wywołane ciążą] ze znacznym białkomoczem
Rzucawka
Nieokreślone nadciśnienie u ciężarnej

Inne zaburzenia u ciężarnej związane głównie z ciążą (O20–O29)
O20
O21
O22
O23
O24
O25
O26
O28
O29

Krwawienie we wczesnej ciąży
Nadmierne wymioty w ciąży
Powikłania żylne w czasie ciąży
Zakażenia układu moczowo-płciowego w ciąży
Cukrzyca w ciąży
Niedożywienie w ciąży
Opieka położnicza z powodu stanów związanych głównie z ciążą
Nieprawidłowe wyniki przedporodowych rutynowych badań u ciężarnej
Powikłania znieczulenia w czasie ciąży

Opieka położnicza dotycząca płodu, owodni i potencjalnych powikłań porodowych (O30–O48)
O30
O31
O32
O33
O34
O35
O36
O40
O41
O42
O43
O44
O45
O46
O47
O48

Ciąża mnoga
Powikłania typowe dla ciąży mnogiej
Opieka położnicza z powodu znanego lub podejrzewanego nieprawidłowego położenia, ustawienia i ułożenia
płodu
Opieka położnicza z powodu znanej lub przewidywanej niewspółmierności porodowej
Opieka położnicza z powodu znanej lub podejrzewanej nieprawidłowości narządów miednicy
Opieka położnicza z powodu znanej lub podejrzewanej nieprawidłowości lub uszkodzenia płodu
Opieka położnicza z powodu innych znanych lub podejrzewanych zaburzeń płodowych
Wielowodzie
Inne zaburzenia wód i błon płodowych
Przedwczesne pęknięcie błon płodowych
Zaburzenia łożyska
Łożysko przodujące
Przedwczesne oddzielenie łożyska [abruptio placentae]
Krwawienie przedporodowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
Poród fałszywy
Ciąża przenoszona

Powikłania czynności porodowej i porodu (O60–O75)
O60
O61
O62
O63
O64
O65
O66
O67
O68
O69
O70
O71
O72
O73
O74
O75

Poród przedwczesny
Nieskuteczne indukowanie czynności porodowej
Nieprawidłowa czynność skurczowa
Poród przedłużony
Poród patologiczny z powodu nieprawidłowego ustawienia i ułożenia płodu
Poród patologiczny z powodu nieprawidłowości miednicy matki
Inne przyczyny porodu zatrzymanego
Czynność porodowa i poród powikłane przez krwawienie śródporodowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
Czynność porodowa i poród powikłane przez stres [stan zagrożenia] płodu
Czynność porodowa i poród powikłane przez nieprawidłowości pępowiny
Pęknięcie krocza w czasie porodu
Inny uraz położniczy
Krwawienie poporodowe
Zatrzymanie łożyska i błon płodowych, bez krwotoku
Powikłania znieczulenia w trakcie czynności porodowej i porodu
Inne powikłania czynności porodowej i porodu niesklasyfikowane gdzie indziej

Poród (O80–O84)
O80
O81
O82
O83
O84
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Poród samoistny pojedynczy siłami natury
Poród pojedynczy przy pomocy kleszczy lub próżniociągu
Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie
Inny poród pojedynczy z udzieleniem pomocy położniczej
Poród mnogi
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Powikłania związane głównie z połogiem (O85–O92)
O85
O86
O87
O88
O89
O90
O91
O92

Zakażenie połogowe miejscowe i uogólnione
Inne zakażenia połogowe
Powikłania ze strony układu żylnego w okresie połogu
Zator położniczy
Powikłania znieczulenia w okresie połogu
Powikłania okresu połogowego, niesklasyfikowane gdzie indziej
Zakażenia piersi związane z porodem
Inne choroby piersi i zaburzenia laktacji związane z porodem

Inne stany położnicze, niesklasyfikowane gdzie indziej (O94–O99)
O94
O95
O96
O97
O98
O99

Następstwa powikłań ciąży, porodu i okresu połogu
Zgon położniczy z nieokreślonej przyczyny
Zgon z dowolnej przyczyny położniczej następujący po upływie 42 dni, lecz nie więcej niż jeden rok po
porodzie
Zgon w następstwie bezpośredniej przyczyny położniczej
Choroby zakaźne i pasożytnicze u matki sklasyfikowane gdzie indziej, lecz wikłające ciążę, poród i połóg
Inne choroby matki sklasyfikowane gdzie indziej, lecz wikłające ciążę, poród i połóg

Rozdział XVI
Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
(P00–P96)
Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi oraz powikłaniami ciąży, czynności porodowej
i porodu (P00–P04)
P00
P01
P02
P03
P04

Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi, które mogą nie być związane z obecną ciążą
Stan płodu i noworodka spowodowany przez powikłania ciąży u matki
Stan płodu i noworodka spowodowany powikłaniami ze strony łożyska, pępowiny i błon płodowych
Stan płodu i noworodka spowodowany innymi powikłaniami czynności porodowej i porodu
Stan płodu i noworodka spowodowany przez szkodliwe substancje przenoszone przez łożysko lub z pokarmem
kobiecym

Zaburzenia związane z czasem trwania ciąży i rozwojem płodu (P05–P08)
P05
P07
P08

Opóźniony wzrost płodu i niedożywienie płodu
Zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży i niską masą urodzeniową, niesklasyfikowane gdzie
indziej
Zaburzenia związane z przedłużonym trwaniem ciąży i dużą urodzeniową masą ciała

Uraz okołoporodowy (P10–P15)
P10
P11
P12
P13
P14
P15

Uszkodzenie struktur śródczaszkowych i krwotok spowodowany urazem porodowym
Inne porodowe urazy ośrodkowego układu nerwowego
Porodowy uraz owłosionej skóry głowy
Uraz porodowy kości
Uraz porodowy obwodowego układu nerwowego
Inne urazy porodowe

Zaburzenia oddechowe i sercowo-naczyniowe swoiste dla okresu okołoporodowego (P20–P29)
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29

Niedotlenienie wewnątrzmaciczne
Zamartwica urodzeniowa
Zespół zaburzeń oddychania noworodka
Wrodzone zapalenie płuc
Noworodkowe zespoły zachłyśnięcia
Rozedma śródmiąższowa i stany pokrewne rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
Krwotok płucny rozpoczynający się w okresie okołoporodowym
Przewlekła choroba oddechowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym
Inne zaburzenia oddechowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
Zaburzenia sercowo-naczyniowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
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Zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego (P35–P39)
P35
P36
P37
P38
P39

Wrodzone choroby wirusowe
Posocznica bakteryjna noworodka
Inne wrodzone choroby zakaźne i pasożytnicze
Zapalenie pępka noworodka z łagodnym krwawieniem lub bez krwawienia
Inne zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego

Zaburzenia krwotoczne i choroby krwi u płodu i noworodka (P50–P61)
P50
P51
P52
P53
P54
P55
P56
P57
P58
P59
P60
P61

Utrata krwi płodu
Krwotok z pępka u noworodka
Śródczaszkowy nieurazowy krwotok u płodu i noworodka
Choroba krwotoczna u płodu i noworodka
Inne krwotoki u noworodka
Choroba hemolityczna płodu i noworodka
Obrzęk uogólniony płodu spowodowany chorobą hemolityczną
Żółtaczka jąder podkorowych
Żółtaczka noworodków spowodowana inną nadmierną hemolizą
Żółtaczka noworodków spowodowana innymi i nieokreślonymi przyczynami
Rozsiane wykrzepianie śródnaczyniowe u płodu i noworodka
Inne okołoporodowe zaburzenia hematologiczne

Przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka (P70–P74)
P70
P71
P72
P74

Przemijające zaburzenia przemiany węglowodanów swoiste dla płodu i noworodka
Przemijające zaburzenia przemiany wapnia i magnezu noworodkowe
Inne przemijające zaburzenia gruczołów wydzielania wewnętrznego noworodkowe
Inne noworodkowe zaburzenia elektrolitowe i metaboliczne

Zaburzenia układu pokarmowego u płodu i noworodka (P75–P78)
P75*
P76
P77
P78

Niedrożność smółkowa
Inna niedrożność jelit noworodka
Martwicze zapalenie jelit płodu i noworodka
Inne okołoporodowe zaburzenia przewodu pokarmowego

Stany dotyczące powłok ciała i termoregulacji u płodu i noworodka (P80–P83)
P80
P81
P83

Hipotermia u noworodka
Inne zaburzenia regulacji ciepłoty ciała u noworodka
Inne stany dotyczące powłok swoiste dla płodu i noworodka

Inne zaburzenia rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P90–P96)
P90
P91
P92
P93
P94
P95
P96

Drgawki noworodka
Inne zaburzenia mózgowe noworodka
Problemy związane z karmieniem noworodka
Reakcje i zatrucia wywołane przez leki stosowane u płodu i noworodka
Zaburzenie napięcia mięśniowego u noworodka
Śmierć płodu z nieokreślonej przyczyny
Inne stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Rozdział XVII
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
(Q00–Q99)
Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego (Q00–Q07)
Q00
Q01
Q02
Q03
Q04
Q05
Q06
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Bezmózgowie i podobne wady rozwojowe
Przepuklina mózgowa
Małogłowie
Wodogłowie wrodzone
Inne wrodzone wady rozwojowe mózgu
Rozszczep kręgosłupa
Inne wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego
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Q07

Inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego

Wrodzone wady rozwojowe oka, ucha, twarzy i szyi (Q10–Q18)
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18

Wrodzone wady rozwojowe powiek, aparatu łzowego i oczodołu
Bezocze, małoocze i wielkoocze
Wrodzone wady rozwojowe soczewki
Wrodzone wady rozwojowe przedniego odcinka oka
Wrodzone wady rozwojowe tylnego odcinka oka
Inne wrodzone wady rozwojowe oka
Wrodzone wady rozwojowe ucha powodujące upośledzenie słuchu
Inne wrodzone wady rozwojowe ucha
Inne wrodzone wady rozwojowe twarzy i szyi

Wrodzone wady rozwojowe układu krążenia (Q20–Q28)
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26
Q27
Q28

Wrodzone wady rozwojowe jam i połączeń sercowych
Wrodzone wady rozwojowe przegród serca
Wrodzone wady rozwojowe zastawki pnia płucnego i zastawki trójdzielnej
Wrodzone wady rozwojowe zastawki aortalnej i zastawki mitralnej
Inne wrodzone wady rozwojowe serca
Wrodzone wady rozwojowe dużych tętnic
Wrodzone wady rozwojowe dużych żył układowych
Inne wrodzone wady rozwojowe obwodowego układu naczyniowego
Inne wrodzone wady rozwojowe układu krążenia

Wrodzone wady rozwojowe układu oddechowego (Q30–Q34)
Q30
Q31
Q32
Q33
Q34

Wrodzone wady rozwojowe nosa
Wrodzone wady rozwojowe krtani
Wrodzone wady rozwojowe tchawicy i oskrzeli
Wrodzone wady rozwojowe płuc
Inne wrodzone wady rozwojowe układu oddechowego

Rozszczep wargi i podniebienia (Q35–Q37)
Q35
Q36
Q37

Rozszczep podniebienia
Rozszczep wargi
Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi

Inne wrodzone wady rozwojowe układu pokarmowego (Q38–Q45)
Q38
Q39
Q40
Q41
Q42
Q43
Q44
Q45

Inne wrodzone wady rozwojowe języka, jamy ustnej i gardła
Wrodzone wady rozwojowe przełyku
Inne wrodzone wady rozwojowe górnego odcinka przewodu pokarmowego
Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita cienkiego
Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita grubego
Inne wrodzone wady rozwojowe jelit
Wrodzone wady rozwojowe pęcherzyka żółciowego, przewodów żółciowych i wątroby
Inne wrodzone wady rozwojowe układu pokarmowego

Wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych (Q50–Q56)
Q50
Q51
Q52
Q53
Q54
Q55
Q56

Wrodzone wady rozwojowe jajników, jajowodów i więzadła szerokiego macicy
Wrodzone wady rozwojowe macicy i szyjki macicy
Inne wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych żeńskich
Niezstąpienie jąder
Spodziectwo
Inne wrodzone wady rozwojowe męskich narządów płciowych
Płeć niezdeterminowana i obojnactwo rzekome

Wrodzone wady rozwojowe układu moczowego (Q60–Q64)
Q60
Q61
Q62
Q63
Q64

Niewytworzenie się nerki i inne zaburzenia związane z niedorozwojem nerki
Wielotorbielowatość nerek
Wrodzone wady miedniczki nerkowej powodujące zastój moczu i wrodzone wady rozwojowe moczowodu
Inne wrodzone wady rozwojowe nerek
Inne wrodzone wady rozwojowe układu moczowego
57

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

Wrodzone wady rozwojowe i zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego (Q65–Q79)
Q65
Q66
Q67
Q68
Q69
Q70
Q71
Q72
Q73
Q74
Q75
Q76
Q77
Q78
Q79

Wrodzone zniekształcenie stawu biodrowego
Wrodzone zniekształcenia stóp
Wrodzone zniekształcenia mięśniowo-kostne w zakresie czaszki, twarzy, kręgosłupa i klatki piersiowej
Inne wrodzone zniekształcenia mięśniowo-kostne
Palce dodatkowe
Palce zrośnięte
Wrodzone zniekształcenia zmniejszające kończyny górnej
Wrodzone zniekształcenia zmniejszające kończyny dolnej
Wrodzone zniekształcenie zmniejszające nieokreślonej kończyny
Inne wrodzone wady rozwojowe kończyn
Inne wrodzone wady rozwojowe kości czaszki i twarzy
Wrodzone wady rozwojowe kręgosłupa i kości klatki piersiowej
Dysplazja kostno-chrzęstna z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa
Inne osteochondrodysplazje
Wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego, niesklasyfikowane gdzie indziej

Inne wrodzone wady rozwojowe (Q80–Q89)
Q80
Q81
Q82
Q83
Q84
Q85
Q86
Q87
Q89

Wrodzona rybia łuska
Pęcherzowe oddzielanie naskórka
Inne wrodzone wady rozwojowe skóry
Wrodzone wady rozwojowe piersi
Inne wrodzone wady rozwojowe powłok ciała
Fakomatozy nie sklasyfikowane gdzie indziej
Zespoły wrodzonych wad rozwojowych spowodowane znanymi czynnikami zewnętrznymi, niesklasyfikowane
gdzie indziej
Inne określone zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące wielu układów
Inne wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej

Aberracje chromosomowe, niesklasyfikowane gdzie indziej (Q90–Q99)
Q90
Q91
Q92
Q93
Q95
Q96
Q97
Q98
Q99

Zespół Downa
Zespół Edwardsa i zespół Pataua
Inne trisomie i częściowe trisomie autosomów, niesklasyfikowane gdzie indziej
Monosomie i delecje autosomów niesklasyfikowane gdzie indziej
Zrównoważone przemieszczenie materiału genetycznego i znaczniki strukturalne, niesklasyfikowane gdzie
indziej
Zespół Turnera
Inne aberracje chromosomów płciowych z fenotypem żeńskim, niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne aberracje chromosomów płciowych z męskim fenotypem, niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne aberracje chromosomalne niesklasyfikowane gdzie indziej

Rozdział XVIII
Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych
i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej
(R00–R99)
Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu krążenia i układu oddechowego (R00–R09)
R00
R01
R02
R03
R04
R05
R06
R07
R09
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Zaburzenia rytmu serca
Szmery serca i inne zjawiska osłuchowe w okolicy serca
Zgorzel niesklasyfikowana gdzie indziej
Nieprawidłowy wynik pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, bez rozpoznania
Krwawienie z dróg oddechowych
Kaszel
Zaburzenia oddychania
Ból gardła i w klatce piersiowej
Inne objawy i dolegliwości dotyczące układu krążenia i układu oddechowego

LISTA KATEGORII TRZYZNAKOWYCH

Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu pokarmowego i jamy brzusznej (R10–R19)
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19

Ból w okolicy brzucha i miednicy
Nudności i wymioty
Zgaga
Dysfagia
Wzdęcie i pokrewne objawy
Nietrzymanie kału
Powiększenie wątroby i śledziony niesklasyfikowane gdzie indziej
Żółtaczka, nieokreślona
Wodobrzusze
Inne objawy i dolegliwości dotyczące przewodu pokarmowego i jamy brzusznej

Objawy i cechy chorobowe dotyczące skóry i tkanki podskórnej (R20–R23)
R20
R21
R22
R23

Zaburzenia czucia skórnego
Rumień i inne nieswoiste wysypki skórne
Umiejscowiony obrzęk, guzek, guz skóry i tkanki podskórnej
Inne zmiany skórne

Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu nerwowego i mięśniowo-szkieletowego (R25–R29)
R25
R26
R27
R29

Patologiczne ruchy mimowolne
Zaburzenia chodu i poruszania się
Inne zaburzenia koordynacji
Inne objawy i dolegliwości dotyczące układu nerwowego i mięśniowo-szkieletowego

Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu moczowego (R30–R39)
R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R39

Ból podczas oddawania moczu
Krwiomocz, nieokreślony
Nietrzymanie moczu, nieokreślone
Zatrzymanie moczu
Bezmocz i skąpomocz
Wielomocz
Wydzielina z cewki moczowej
Inne objawy i dolegliwości dotyczące układu moczowego

Objawy i cechy chorobowe dotyczące poznawania, postrzegania, stanu emocjonalnego i zachowania (R40–R46)
R40
R41
R42
R43
R44
R45
R46

Senność, osłupienie i śpiączka
Inne objawy i dolegliwości dotyczące funkcji poznawczych i świadomości
Zawroty głowy i odurzenie
Zaburzenia węchu i smaku
Inne objawy i dolegliwości dotyczące odczuwania i spostrzegania
Objawy i dolegliwości dotyczące stanu emocjonalnego
Objawy i dolegliwości dotyczące powierzchowności i zachowania

Objawy i cechy chorobowe dotyczące mowy i głosu (R47–R49)
R47
R48
R49

Zaburzenia mowy niesklasyfikowane gdzie indziej
Dysleksja i inne zaburzenia spostrzegania, niesklasyfikowane gdzie indziej
Zaburzenia głosu

Objawy i cechy chorobowe ogólne (R50–R69)
R50
R51
R52
R53
R54
R55
R56
R57
R58
R59
R60
R61

Gorączka o innej lub nieznanej przyczynie
Ból głowy
Ból niesklasyfikowany gdzie indziej
Złe samopoczucie i zmęczenie
Starość
Omdlenie i zapaść
Drgawki niesklasyfikowane gdzie indziej
Wstrząs niesklasyfikowany gdzie indziej
Krwotok niesklasyfikowany gdzie indziej
Powiększenie węzłów chłonnych
Obrzęk niesklasyfikowany gdzie indziej
Nadmierne pocenie
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R62
R63
R64
R68
R69

Brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizjologicznego
Objawy i dolegliwości związane z przyjmowaniem pokarmów i płynów
Wyniszczenie [kacheksja]
Inne objawy i dolegliwości ogólne
Nieznane i nieokreślone przyczyny zachorowań

Nieprawidłowe wyniki badań krwi, bez rozpoznania (R70–R79)
R70
R71
R72
R73
R74
R75
R76
R77
R78
R79

Przyspieszone opadanie krwinek czerwonych i zaburzenia lepkości osocza
Nieprawidłowości dotyczące krwinek czerwonych
Nieprawidłowości dotyczące krwinek białych, niesklasyfikowane gdzie indziej
Podwyższone stężenie glukozy we krwi
Nieprawidłowa aktywność enzymów w surowicy krwi
Wyniki badań laboratoryjnych wskazujące na zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]
Inne nieprawidłowe wyniki badań immunologicznych surowicy krwi
Inne zaburzenia dotyczące białek osocza
Stwierdzenie obecności leków lub innych substancji normalnie niewystępujących we krwi
Inne patologiczne wyniki badań biochemicznych

Nieprawidłowe wyniki badań moczu, bez rozpoznania (R80–R82)
R80
R81
R82

Izolowany białkomocz
Glikozuria
Inne nieprawidłowe wyniki badania moczu

Nieprawidłowe wyniki badań innych płynów ustrojowych, substancji i tkanek, bez rozpoznania (R83–R89)
R83
R84
R85
R86
R87
R89

Nieprawidłowe wyniki badań płynu mózgowo-rdzeniowego
Nieprawidłowe wyniki materiału pobranego z układu oddechowego oraz klatki piersiowej
Nieprawidłowe wyniki badań materiału pobranego z przewodu pokarmowego i jamy brzusznej
Nieprawidłowe wyniki materiału pobranego z męskich narządów płciowych
Nieprawidłowe wyniki materiału pobranego z żeńskich narządów płciowych
Nieprawidłowe wyniki badań materiału pobranego z innych narządów, układów i tkanek

Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych i czynnościowych, bez rozpoznania (R90–R94)
R90
R91
R92
R93
R94

Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych ośrodkowego systemu nerwowego
Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych płuc
Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych piersi
Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych innych struktur ciała
Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych

Niedokładnie określone lub nieznane przyczyny zgonu (R95–R99)
R95
R96
R98
R99

Zespół nagłej śmierci niemowląt
Inny nagły zgon z nieznanej przyczyny
Zgon nieoczekiwany
Inne niedokładnie określone lub nieznane przyczyny zgonu

Rozdział XIX
Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
(S00–T98)
Urazy głowy (S00–S09)
S00
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
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Powierzchowny uraz głowy
Otwarta rana głowy
Złamanie kości czaszki i twarzoczaszki
Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł głowy
Uraz nerwów czaszkowych
Uraz oka i oczodołu
Uraz śródczaszkowy
Uraz zmiażdżeniowy głowy
Amputacja urazowa części głowy
Inne i nieokreślone urazy głowy

LISTA KATEGORII TRZYZNAKOWYCH

Urazy szyi (S10–S19)
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19

Powierzchowny uraz szyi
Otwarta rana szyi
Złamanie szyi
Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł w odcinku szyjnym
Uraz nerwów i rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym kręgosłupa
Uraz naczyń krwionośnych na poziomie szyi
Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie szyi
Uraz zmiażdżeniowy szyi
Amputacja urazowa na poziomie szyi
Inne i nieokreślone urazy szyi

Urazy klatki piersiowej (S20–S29)
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29

Powierzchowny uraz klatki piersiowej
Otwarta rana klatki piersiowej
Złamanie żebra (żeber), mostka i odcinka piersiowego kręgosłupa
Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł klatki piersiowej
Uraz nerwów i rdzenia kręgowego w odcinku piersiowym kręgosłupa
Uraz naczyń krwionośnych klatki piersiowej
Uraz serca
Uraz innych i nieokreślonych narządów klatki piersiowej
Uraz zmiażdżeniowy klatki piersiowej i amputacja urazowa fragmentu klatki piersiowej
Inne i nieokreślone urazy klatki piersiowej

Urazy brzucha, dolnej części grzbietu, kręgosłupa lędźwiowego i miednicy (S30–S39)
S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39

Powierzchowny uraz brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
Otwarta rana brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
Złamanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy
Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy
Uraz nerwów i rdzenia kręgowego odcinka lędźwiowego kręgosłupa na poziomie brzucha, dolnej części
grzbietu i miednicy
Uraz naczyń krwionośnych na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
Uraz narządów jamy brzusznej
Uraz narządów miednicy i narządów układu moczowego
Uraz zmiażdżeniowy i amputacja urazowa części brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
Inne i nieokreślone urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy

Urazy barku i ramienia (S40–S49)
S40
S41
S42
S43
S44
S45
S46
S47
S48
S49

Powierzchowny uraz barku i ramienia
Otwarta rana barku i ramienia
Złamanie barku i ramienia
Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł obręczy barkowej
Uraz nerwów barku i ramienia
Uraz naczyń krwionośnych na poziomie barku i ramienia
Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie barku i ramienia
Uraz zmiażdżeniowy barku i ramienia
Amputacja urazowa barku i ramienia
Inne i nieokreślone urazy barku i ramienia

Urazy łokcia i przedramienia (S50–S59)
S50
S51
S52
S53
S54
S55
S56
S57
S58
S59

Powierzchowny uraz przedramienia
Otwarta rana przedramienia
Złamanie przedramienia
Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł stawu łokciowego
Urazy nerwów na poziomie przedramienia
Uraz naczyń krwionośnych na poziomie przedramienia
Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie przedramienia
Uraz zmiażdżeniowy przedramienia
Amputacja urazowa przedramienia
Inne i nieokreślone urazy przedramienia
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Urazy nadgarstka i ręki (S60–S69)
S60
S61
S62
S63
S64
S65
S66
S67
S68
S69

Powierzchowny uraz nadgarstka i ręki
Otwarta rana nadgarstka i ręki
Złamanie na poziomie nadgarstka i ręki
Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł na poziomie nadgarstka i ręki
Uraz nerwów na poziomie nadgarstka i ręki
Uraz naczyń krwionośnych na poziomie nadgarstka i ręki
Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie nadgarstka i ręki
Uraz zmiażdżeniowy nadgarstka i ręki
Amputacja urazowa nadgarstka i ręki
Inne i nieokreślone urazy nadgarstka i ręki

Urazy biodra i uda (S70–S79)
S70
S71
S72
S73
S74
S75
S76
S77
S78
S79

Powierzchowny uraz biodra i uda
Otwarta rana biodra i uda
Złamanie kości udowej
Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawu i więzadeł biodra
Uraz nerwów na poziomie biodra i uda
Uraz naczyń krwionośnych na poziomie biodra i uda
Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie biodra i uda
Uraz zmiażdżeniowy biodra i uda
Amputacja urazowa biodra i uda
Inne i określone urazy biodra i uda

Urazy kolana i podudzia (S80–S89)
S80
S81
S82
S83
S84
S85
S86
S87
S88
S89

Powierzchowny uraz podudzia
Otwarta rana podudzia
Złamanie podudzia, łącznie ze stawem skokowym
Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł kolana
Uraz nerwów na poziomie podudzia
Uraz naczyń krwionośnych na poziomie podudzia
Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie podudzia
Uraz zmiażdżeniowy podudzia
Amputacja urazowa podudzia
Inne i nieokreślone urazy podudzia

Urazy stawu skokowego i stopy (S90–S99)
S90
S91
S92
S93
S94
S95
S96
S97
S98
S99

Powierzchowny uraz stawu skokowego i stopy
Otwarta rana stawu skokowego i stopy
Złamanie stopy z wyjątkiem stawu skokowego
Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł na poziomie stawu skokowego i stopy
Urazy nerwów na poziomie stawu skokowego i stopy
Uraz naczyń krwionośnych na poziomie stawu skokowego i stopy
Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie stawu skokowego i stopy
Uraz zmiażdżeniowy stawu skokowego i stopy
Amputacja urazowa stawu skokowego i stopy
Inne i nieokreślone urazy stawu skokowego i stopy

Urazy obejmujące liczne okolice ciała (T00–T07)
T00
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07

Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice ciała
Otwarte rany obejmujące liczne okolice ciała
Złamania obejmujące liczne okolice ciała
Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące liczne okolice ciała
Urazy zmiażdżeniowe obejmujące liczne okolice ciała
Amputacje urazowe obejmujące liczne okolice ciała
Inne urazy obejmujące liczne okolice ciała, niesklasyfikowane gdzie indziej
Liczne nieokreślone urazy

Urazy nieokreślonych części tułowia, kończyn i okolicy ciała (T08–T14)
T08
T09
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Złamanie kręgosłupa, poziom nieokreślony
Inne urazy kręgosłupa i tułowia, poziom nieokreślony

LISTA KATEGORII TRZYZNAKOWYCH

T10
T11
T12
T13
T14

Złamanie kończyny górnej, poziom nieokreślony
Inne urazy kończyny górnej, poziom nieokreślony
Złamanie kończyny dolnej, poziom nieokreślony
Inne urazy kończyny dolnej, poziom nieokreślony
Uraz nieokreślonej okolicy ciała

Skutki działania ciała obcego wnikającego drogą naturalnych otworów ciała (T15–T19)
T15
T16
T17
T18
T19

Ciało obce w zewnętrznej części oka
Ciało obce w uchu
Ciało obce w drogach oddechowych
Ciało obce w przewodzie pokarmowym
Ciało obce w układzie moczowo-płciowym

Oparzenia termiczne i chemiczne (T20–T32)
Oparzenia termiczne i chemiczne zewnętrznej powierzchni ciała, określone co do miejsca (T20–T25)
T20
T21
T22
T23
T24
T25

Oparzenie termiczne i chemiczne głowy i szyi
Oparzenie termiczne i chemiczne tułowia
Oparzenie termiczne i chemiczne barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki
Oparzenie termiczne i chemiczne nadgarstka i ręki
Oparzenie termiczne i chemiczne biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy
Oparzenie termiczne i chemiczne okolicy stawu skokowego i stopy

Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i narządów wewnętrznych (T26–T28)
T26
T27
T28

Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i przydatków oka
Oparzenie termiczne i chemiczne dróg oddechowych
Oparzenie termiczne i chemiczne innych narządów wewnętrznych

Oparzenia termiczne i chemiczne licznych i nieokreślonych okolic ciała (T29–T32)
T29
T30
T31
T32

Oparzenia termiczne i chemiczne licznych okolic ciała
Oparzenie termiczne i chemiczne, okolica ciała nieokreślona
Oparzenia termiczne sklasyfikowane według rozległości objętej powierzchni ciała
Oparzenia chemiczne sklasyfikowane według rozległości objętej powierzchni ciała

Odmrożenie (T33–T35)
T33
T34
T35

Powierzchowne odmrożenie
Odmrożenie z martwicą tkanki
Odmrożenie obejmujące liczne okolice ciała i odmrożenie nieokreślone

Zatrucie lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi (T36–T50)
T36
T37
T38
T39
T40
T41
T42
T43
T44
T45
T46
T47
T48
T49
T50

Zatrucie antybiotykami stosowanymi ogólnoustrojowo
Zatrucie innymi lekami stosowanymi ogólnoustrojowo w chorobach zakaźnych i pasożytniczych
Zatrucie hormonami i ich syntetycznymi substytutami oraz antagonistami, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Zatrucie nieopioidowymi lekami przeciwbólowymi, przeciwgorączkowymi i przeciwreumatycznymi
Zatrucie środkami narkotycznymi i psychodysleptycznymi [halucynogennymi]
Zatrucie środkami znieczulającymi i gazami leczniczymi
Zatrucie lekami przeciwpadaczkowymi, uspokajająco-nasennymi i stosowanymi w chorobie Parkinsona
Zatrucie lekami psychotropowymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Zatrucie lekami działającymi głównie na układ nerwowy wegetatywny
Zatrucie środkami działającymi głównie ogólnoustrojowo i wpływającymi na składniki krwi,
niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Zatrucie środkami działającymi głównie na układ krążenia
Zatrucie środkami działającymi głównie na układ pokarmowy
Zatrucie środkami działającymi głównie na mięśnie gładkie i szkieletowe oraz na układ oddechowy
Zatrucie środkami działającymi miejscowo na skórę i błonę śluzową oraz lekami stosowanymi w okulistyce,
laryngologii i stomatologii
Zatrucie lekami moczopędnymi i innymi nieokreślonymi lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami
biologicznymi

Toksyczne skutki działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych (T51–T65)
T51

Toksyczne skutki działania alkoholu
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T52
T53
T54
T55
T56
T57
T58
T59
T60
T61
T62
T63
T64
T65

Toksyczne skutki działania rozpuszczalników organicznych
Toksyczne skutki działania pochodnych chlorowcowych węglowodorów alifatycznych i aromatycznych
Toksyczne skutki działania substancji żrących
Toksyczne skutki działania mydeł i detergentów
Toksyczne skutki działania metali
Toksyczne skutki działania innych substancji nieorganicznych
Toksyczne skutki działania tlenku węgla
Toksyczne skutki działania innych gazów, dymów i par
Toksyczne skutki działania pestycydów
Toksyczne skutki działania szkodliwych substancji spożytych w postaci produktów morza
Toksyczne skutki działania innych szkodliwych substancji spożytych jako produkt spożywczy
Toksyczne skutki kontaktu z jadowitymi zwierzętami
Toksyczne skutki działania aflatoksyny i innych mykotoksyn w produktach spożywczych
Toksyczne skutki działania innych i nieokreślonych substancji

Inne i nieokreślone skutki działania czynników zewnętrznych (T66–T78)
T66
T67
T68
T69
T70
T71
T73
T74
T75
T78

Nieokreślone skutki działania promieniowania
Skutki działania gorąca i światła
Hipotermia
Inne skutki działania obniżonej temperatury
Skutki działania ciśnienia powietrza i wody
Duszenie
Skutki innych niedoborów
Zespoły maltretowania
Skutki działania innych czynników zewnętrznych
Niekorzystne skutki niesklasyfikowane gdzie indziej

Określone wczesne powikłania urazu (T79)
T79

Określone wczesne powikłania urazu, niesklasyfikowane gdzie indziej

Powikłania opieki chirurgicznej i medycznej, niesklasyfikowane gdzie indziej (T80–T88)
T80
T81
T82
T83
T84
T85
T86
T87
T88

Powikłania po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu
Powikłania zabiegów, niesklasyfikowane gdzie indziej
Powikłania protez, implantów i przeszczepów sercowych i naczyniowych
Powikłania protez, implantów i przeszczepów w układzie moczowo-płciowym
Powikłania wewnętrznych protez, implantów i przeszczepów ortopedycznych
Powikłania innych wewnętrznych protez, implantów i przeszczepów ortopedycznych
Niewydolność i odrzucenie przeszczepionych narządów i tkanek
Powikłania związane z ponownym przyrośnięciem i amputacją
Inne powikłania opieki chirurgicznej i medycznej niesklasyfikowane gdzie indziej

Następstwa urazów, zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych (T90–T98)
T90
T91
T92
T93
T94
T95
T96
T97
T98
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Następstwa urazów głowy
Następstwa urazów szyi i tułowia
Następstwa urazów kończyny górnej
Następstwa urazów kończyny dolnej
Następstwa urazów obejmujących liczne okolice ciała i nieokreślone okolice ciała
Następstwa oparzeń termicznych i chemicznych oraz odmrożeń
Następstwa zatrucia lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi
Następstwa toksycznych skutków działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych
Następstwa innych i nieokreślonych skutków działania czynników zewnętrznych

LISTA KATEGORII TRZYZNAKOWYCH

Rozdział XX
Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
(V01–Y98)
Wypadki (V01–X59)
Wypadki komunikacyjne (V01–V99)
Uraz pieszego w wypadku komunikacyjnym (V01–V09)
V01
V02
V03
V04
V05
V06
V09

Pieszy ranny w kolizji z rowerem
Pieszy ranny w kolizji z dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym
Pieszy ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym
Pieszy ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem
Pieszy ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym
Pieszy ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym
Pieszy ranny w innym i nieokreślonym wypadku komunikacyjnym

Uraz rowerzysty w wypadku komunikacyjnym (V10–V19)
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19

Rowerzysta ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem
Rowerzysta ranny w kolizji z innym rowerzystą
Rowerzysta ranny w kolizji z dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym
Rowerzysta ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym
Rowerzysta ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem
Rowerzysta ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym
Rowerzysta ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym
Rowerzysta ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem
Rowerzysta ranny w wypadku komunikacyjnym bez kolizji
Rowerzysta ranny w innym i nieokreślonym wypadku komunikacyjnym

Uraz użytkownika motocykla w wypadku komunikacyjnym (V20–V29)
V20
V21
V22
V23
V24
V25
V26
V27
V28
V29

Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z pieszym lub zwierzęciem
Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z rowerem
Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym
Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym
Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem
Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym
Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym
Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem
Osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku komunikacyjnym bez kolizji
Osoba jadąca na motocyklu ranna w innym i nieokreślonym wypadku komunikacyjnym

Uraz użytkownika trzykołowego pojazdu mechanicznego w wypadku komunikacyjnym (V30–V39)
V30
V31
V32
V33
V34
V35
V36
V37
V38
V39

Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem
Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z rowerem
Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z dwukołowym lub trzykołowym pojazdem
mechanicznym
Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym
lub ciężarowym
Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub
autobusem
Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym
Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym
Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem
Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku komunikacyjnym bez kolizji
Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w innym i nieokreślonym wypadku
komunikacyjnym

Uraz użytkownika samochodu w wypadku komunikacyjnym (V40–V49)
V40
V41

Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem
Użytkownik samochodu ranny w kolizji z rowerem
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V42
V43
V44
V45
V46
V47
V48
V49

Użytkownik samochodu ranny w kolizji z dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym
Użytkownik samochodu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym
Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem
Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym
Użytkownik samochodu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym
Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem
Użytkownik samochodu ranny w wypadku komunikacyjnym bez kolizji
Użytkownik samochodu ranny w innym i nieokreślonym wypadku komunikacyjnym

Uraz użytkownika samochodu dostawczego lub ciężarowego w wypadku komunikacyjnym (V50–V59)
V50
V51
V52
V53
V54
V55
V56
V57
V58
V59

Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem
Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w kolizji z rowerem
Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w kolizji z dwukołowym lub trzykołowym
pojazdem mechanicznym
Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w kolizji z samochodem, samochodem
dostawczym lub ciężarowym
Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub
autobusem
Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym
Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym
Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem
Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w wypadku komunikacyjnym bez kolizji
Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w innym i nieokreślonym wypadku
komunikacyjnym

Uraz użytkownika ciężkiego środka transportu w wypadku komunikacyjnym (V60–V69)
V60
V61
V62
V63
V64
V65
V66
V67
V68
V69

Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem
Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z rowerem
Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z dwukołowym lub trzykołowym pojazdem
mechanicznym
Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub
ciężarowym
Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem
Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym
Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym
Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem
Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku komunikacyjnym bez kolizji
Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w innym i nieokreślonym wypadku komunikacyjnym

Uraz użytkownika autobusu w wypadku komunikacyjnym (V70–V79)
V70
V71
V72
V73
V74
V75
V76
V77
V78
V79

Użytkownik autobusu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem
Użytkownik autobusu ranny w kolizji z rowerem
Użytkownik autobusu ranny w kolizji z dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym
Użytkownik autobusu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym
Użytkownik autobusu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem
Użytkownik autobusu ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym
Użytkownik autobusu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym
Użytkownik autobusu ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem
Użytkownik autobusu ranny w wypadku komunikacyjnym bez kolizji
Użytkownik autobusu ranny w innym i nieokreślonym wypadku komunikacyjnym

Inne wypadki w transporcie lądowym (V80–V89)
V80
V81
V82
V83
V84
V85
V86
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Osoba jadąca na zwierzęciu lub użytkownik pojazdu ciągnionego przez zwierzę ranny w wypadku
komunikacyjnym
Użytkownik pociągu lub pojazdu szynowego ranny w wypadku komunikacyjnym
Użytkownik tramwaju ranny w wypadku komunikacyjnym
Użytkownik pojazdu specjalnego używanego głównie w przemyśle ranny w wypadku komunikacyjnym
Użytkownik pojazdu specjalnego używanego głównie w rolnictwie ranny w wypadku komunikacyjnym
Użytkownik specjalnego pojazdu konstrukcyjnego ranny w wypadku komunikacyjnym
Użytkownik specjalnego pojazdu terenowego lub innego pojazdu mechanicznego przeznaczonego do
poruszania się poza drogą ranny w wypadku komunikacyjnym

LISTA KATEGORII TRZYZNAKOWYCH

V87
V88
V89

Wypadek drogowy określonego typu z nieznanym środkiem transportu ofiary
Wypadek niedrogowy określonego typu z nieznanym środkiem transportu ofiary
Wypadek pojazdu mechanicznego lub niemechanicznego, typ pojazdu nieokreślony

Wypadki w komunikacji wodnej (V90–V94)
V90
V91
V92
V93
V94

Wypadek jednostki pływającej powodujący zanurzenie i tonięcie ofiary
Wypadek jednostki pływającej powodujący inny uraz ofiary
Zanurzenie i tonięcie związane z komunikacją wodną bez wypadku jednostki pływającej
Wypadek na jednostce pływającej bez wypadku samej jednostki, niepowodujący zanurzenia i tonięcia ofiary
Inne i nieokreślone wypadki w transporcie wodnym

Wypadki w komunikacji lotniczej i kosmicznej (V95–V97)
V95
V96
V97

Wypadek samolotu silnikowego powodujący uraz użytkownika
Wypadek samolotu bezsilnikowego powodujący uraz użytkownika
Inne określone wypadki w komunikacji lotniczej

Inne i nieokreślone wypadki komunikacyjne (V98–V99)
V98
V99

Inne określone wypadki komunikacyjne
Nieokreślony wypadek komunikacyjny

Inne zewnętrzne przyczyny urazu wypadkowego (W00–X59)
Upadki (W00–W19)
W00
W01
W02
W03
W04
W05
W06
W07
W08
W09
W10
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
W18
W19

Upadek na tym samym poziomie na lodzie i śniegu
Upadek na tym samym poziomie wskutek potknięcia, poślizgnięcia
Upadek na łyżwach, nartach, wrotkach i deskorolkach
Upadek na tym samym poziomie wskutek kolizji lub popchnięcia przez inną osobę
Upadek osoby niesionej lub podtrzymywanej przez inne osoby
Upadek z fotela bujanego
Upadek z łóżka
Upadek z krzesła
Upadek z innego sprzętu
Upadek z urządzenia na placu zabaw
Upadek na schodach i stopniach
Upadek na drabinę i z drabiny
Upadek na rusztowanie i z rusztowania
Upadek z budynku lub budowli
Upadek z drzewa
Upadek z urwiska
Nurkowanie lub skok do wody powodujący uraz inny niż zanurzenie i topienie
Inny upadek z jednego poziomu na drugi
Inny upadek na tym samym poziomie
Nieokreślony upadek

Narażenie na działanie sił mechanicznych martwej natury (W20–W49)
W20
W21
W22
W23
W24
W25
W26
W27
W28
W29
W30
W31
W32
W33
W34
W35

Uderzenie przez rzucony, wystający lub spadający przedmiot
Uderzenie przez lub o sprzęt sportowy
Uderzenie przez lub o inny przedmiot
Pochwycenie, zgniecenie, ściśnięcie lub przyciśnięcie przez przedmioty
Kontakt z urządzeniami wyciągowymi i transmisyjnymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Kontakt z ostrym szkłem
Kontakt z nożem, szpadą lub sztyletem
Kontakt z niezasilanym narzędziem ręcznym
Kontakt z zasilaną kosiarką do trawy
Kontakt z innymi zasilanymi narzędziami ręcznymi i sprzętem gospodarstwa domowego
Kontakt z maszyną rolniczą
Kontakt z inną i nieokreśloną maszyną
Wystrzał z broni krótkiej
Karabin, dubeltówka i długa broń palna
Wystrzał z innej i nieokreślonej broni
Wybuch i rozerwanie kotła
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W36
W37
W38
W39
W40
W41
W42
W43
W44
W45
W46
W49

Wybuch i rozerwanie zbiornika gazowego
Wybuch i rozerwanie znajdującej się pod ciśnieniem opony, rury lub węża
Wybuch i rozerwanie innego określonego urządzenia pod ciśnieniem
Wystrzał ogni sztucznych
Wybuch innych materiałów
Narażenie na działanie wysokociśnieniowego strumienia
Narażenie na hałas
Narażenie na wibracje
Ciało obce wnikające lub przechodzące przez oko lub naturalny otwór ciała
Ciało obce lub przedmiot przechodzący przez skórę
Kontakt z igłą podskórną
Narażenie na działanie innych i nieokreślonych sił mechanicznych martwej natury

Narażenie na działanie sił mechanicznych materii ożywionej (W50–W64)
W50
W51
W52
W53
W54
W55
W56
W57
W58
W59
W60
W64

Ugodzenie, uderzenie, kopnięcie, skręcenie, pobicie lub podrapanie przez inną osobę
Uderzenie w inną osobę lub zderzenie z inną osobą
Zmiażdżenie, pchnięcie i zadeptanie przez tłum lub w panice ludzkiej
Ugryzienie przez szczura
Ugryzienie lub uderzenie przez psa
Ugryzienie lub uderzenie przez inne ssaki
Kontakt ze zwierzęciem morskim
Ugryzienie lub użądlenie przez niejadowitego owada i innego niejadowitego stawonoga
Ugryzienie lub uderzenie przez krokodyla lub aligatora
Ugryzienie lub zmiażdżenie przez inne gady
Kontakt z cierniami, kolcami i ostrymi liśćmi
Narażenie na działanie innych i nieokreślonych sił mechanicznych materii ożywionej

Wypadkowe zanurzenie i tonięcie (W65–W74)
W65
W66
W67
W68
W69
W70
W73
W74

Zanurzenie i tonięcie w wannie
Zanurzenie i tonięcie wskutek wpadnięcia do wanny
Zanurzenie i tonięcie w basenie
Zanurzenie i tonięcie wskutek wpadnięcia do basenu
Zanurzenie i tonięcie w wodach naturalnych
Zanurzenie i tonięcie wskutek wpadnięcia do wody naturalnej
Inne określone zanurzenie i tonięcie
Nieokreślone zanurzenie i tonięcie

Inne wypadkowe utrudnienia oddychania (W75–W84)
W75
W76
W77
W78
W79
W80
W81
W83
W84

Przypadkowe zadławienie i zadzierzgnięcie w łóżku
Inne przypadkowe powieszenie i zadzierzgnięcie
Utrudnienie oddychania wskutek zawalenia, przysypania ziemią i innymi substancjami
Aspiracja treści żołądkowej
Aspiracja i połknięcie pokarmu powodujące zablokowanie dróg oddechowych
Aspiracja i połknięcie innych przedmiotów powodujące zablokowanie dróg oddechowych
Ograniczenie przestrzeni lub przebywanie w środowisku o obniżonej zawartości tlenu
Inne określone utrudnienia oddychania
Nieokreślone utrudnienia oddychania

Narażenie na działanie prądu elektrycznego, promieniowanie i skrajne zmiany temperatury i ciśnienia (W85–W99)
W85
W86
W87
W88
W89
W90
W91
W92
W93
W94
W99
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Narażenie na linie transmisyjne prądu elektrycznego
Narażenie na inny określony prąd elektryczny
Narażenie na nieokreślony prąd elektryczny
Narażenie na promieniowanie jonizujące
Narażenie na działanie światła widzialnego i ultrafioletowego
Narażenie na inne promieniowanie niejonizujące
Narażenie na nieokreślony rodzaj promieniowania
Narażenie na nadmierne ciepło wytworzone sztucznie
Narażenie na nadmierne zimno wytworzone sztucznie
Narażenie na wysokie i niskie ciśnienie powietrza i zmiany ciśnienia powietrza
Narażenie na działanie innych i nieokreślonych czynników środowiska wytworzonych przez człowieka

LISTA KATEGORII TRZYZNAKOWYCH

Narażenie na działanie dymu, ognia i płomieni (X00–X09)
X00
X01
X02
X03
X04
X05
X06
X08
X09

Narażenie na niekontrolowany pożar budynku lub budowli
Narażenie na niekontrolowany ogień poza budynkiem lub budowlą
Narażenie na kontrolowany ogień w budynku lub budowli
Narażenie na kontrolowany ogień poza budynkiem lub budowlą
Narażenie na zapalenie się materiału łatwopalnego
Narażenie na zapalenie lub stopienie bielizny nocnej
Narażenie na zapalenie lub stopienie innego ubrania i stroju
Narażenie na inny określony dym, ogień i płomienie
Narażenie na nieokreślony dym, ogień i płomienie

Kontakt z gorącymi i wrzącymi substancjami (X10–X19)
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19

Kontakt z gorącymi napojami, jedzeniem, tłuszczami i olejami
Kontakt z gorącą wodą z kranu
Kontakt z innymi gorącymi cieczami
Kontakt z parą wodną i innymi gorącymi parami
Kontakt z gorącym powietrzem i gazami
Kontakt z gorącymi urządzeniami gospodarstwa domowego
Kontakt z gorącymi urządzeniami grzewczymi, promiennikami ciepła i rurami
Kontakt z gorącymi silnikami, maszynami i narzędziami
Kontakt z innymi gorącymi metalami
Kontakt z innym i nieokreślonym gorącem i wrzącymi substancjami

Kontakt z jadowitymi zwierzętami i roślinami (X20–X29)
X20
X21
X22
X23
X24
X25
X26
X27
X28
X29

Kontakt z jadowitymi wężami i jaszczurkami
Kontakt z jadowitymi pająkami
Kontakt ze skorpionami
Kontakt z szerszeniami, osami i pszczołami
Kontakt z jadowitymi stonogami i krocionogami (tropikalnymi)
Kontakt z innymi jadowitymi stawonogami
Kontakt z jadowitymi zwierzętami i roślinami morskimi
Kontakt z innymi określonymi zwierzętami jadowitymi
Kontakt z innymi określonymi roślinami jadowitymi
Kontakt z nieokreślonym jadowitym zwierzęciem i rośliną

Narażenie na siły natury (X30–X39)
X30
X31
X32
X33
X34
X35
X36
X37
X38
X39

Narażenie na nadmierne naturalne gorąco
Narażenie na nadmierne naturalne zimno
Narażenie na światło słoneczne
Ofiara porażenia piorunem
Ofiara trzęsienia ziemi
Ofiara wybuchu wulkanu
Ofiara lawiny, osunięcia się ziemi lub innych ruchów ziemi
Ofiara burzy
Ofiara powodzi
Narażenie na inne i nieokreślone siły natury

Wypadkowe zatrucie przez narażenie na działanie szkodliwych substancji (X40–X49)
X40
X41
X42
X43
X44
X45
X46
X47

Przypadkowe zatrucie przez narażenie na nieopioidowe leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe
i przeciwreumatyczne
Przypadkowe zatrucie przez narażenie na leki przeciwpadaczkowe, uspokajająco-nasenne, stosowane
w chorobie Parkinsona i psychotropowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
Przypadkowe zatrucie przez narażenie na narkotyki i leki psychodysleptyczne [halucynogenne],
niesklasyfikowane gdzie indziej
Przypadkowe zatrucie przez narażenie na inne leki działające na układ nerwowy wegetatywny
Przypadkowe zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancje
biologiczne
Przypadkowe zatrucie przez narażenie na alkohol
Przypadkowe zatrucie przez narażenie na rozpuszczalniki organiczne i chlorowcowe pochodne węglowodorów
i ich pary
Przypadkowe zatrucie przez narażenie na inne gazy i pary
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X48
X49

Przypadkowe zatrucie przez narażenie na pestycydy
Przypadkowe zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone środki chemiczne i szkodliwe substancje

Przemęczenie, podróże i niedobory (X50–X57)
X50
X51
X52
X53
X54
X57

Przemęczenie i przetrenowanie powtarzanymi ruchami
Podróż i ruch
Przedłużone przebywanie w stanie nieważkości
Brak pożywienia
Brak wody
Nieokreślony niedobór

Przypadkowe narażenie na inne i nieokreślone czynniki (X58–X59)
X58
X59

Narażenie na inne określone czynniki
Narażenie na nieokreślone czynniki

Zamierzone samouszkodzenie (X60–X84)
X60
X61
X62
X63
X64
X65
X66
X67
X68
X69
X70
X71
X72
X73
X74
X75
X76
X77
X78
X79
X80
X81
X82
X83
X84

Zamierzone zatrucie przez narażenie na nieopioidowe leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe
i przeciwreumatyczne
Zamierzone zatrucie przez narażenie na leki przeciwpadaczkowe, uspokajająco-nasenne, stosowane
w chorobie Parkinsona i psychotropowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
Zamierzone zatrucie przez narażenie na narkotyki i leki psychodysleptyczne [halucynogenne],
niesklasyfikowane gdzie indziej
Zamierzone zatrucie przez narażenie na inne leki działające na układ nerwowy wegetatywny
Zamierzone zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancje
biologiczne
Zamierzone zatrucie przez narażenie na alkohol
Zamierzone zatrucie przez narażenie na rozpuszczalniki organiczne i chlorowcowe pochodne węglowodorów
i ich pary
Zamierzone zatrucie przez narażenie na inne gazy i pary
Zamierzone zatrucie przez narażenie na pestycydy
Zamierzone zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone środki chemiczne i szkodliwe substancje
Zamierzone samouszkodzenie przez powieszenie, zadzierzgnięcie i zadławienie
Zamierzone samouszkodzenie przez zanurzenie i utopienie
Zamierzone samouszkodzenie przez postrzał z broni krótkiej
Zamierzone samouszkodzenie przy użyciu broni wojskowej, strzelby i broni palnej długiej
Zamierzone samouszkodzenie przez postrzał z innej i nieokreślonej broni
Zamierzone samouszkodzenie przy użyciu materiału wybuchowego
Zamierzone samouszkodzenie przez dym, ogień i płomienie
Zamierzone samouszkodzenie przez parę wodną, gorące pary i gorące przedmioty
Zamierzone samouszkodzenie przy użyciu narzędzia ostrego
Zamierzone samouszkodzenie przy użyciu narzędzia tępego
Zamierzone samouszkodzenie przez skok z wysokości
Zamierzone samouszkodzenie przez wskoczenie lub położenie się przed ruchomy przedmiot
Zamierzone samouszkodzenie przez rozbicie pojazdu mechanicznego
Zamierzone samouszkodzenie w inny określony sposób
Zamierzone samouszkodzenie w sposób nieokreślony

Napaść (X85–Y09)
X85
X86
X87
X88
X89
X90
X91
X92
X93
X94
X95
X96
X97
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Napaść z użyciem leków, środków farmakologicznych i substancji biologicznych
Napaść z użyciem substancji żrącej
Napaść z użyciem pestycydów
Napaść z użyciem gazów i par
Napaść z użyciem innych określonych środków chemicznych i szkodliwych substancji
Napaść z użyciem nieokreślonych środków chemicznych lub szkodliwych substancji
Napaść przez powieszenie, zadzierzgnięcie i zadławienie
Napaść przez zanurzenie i utopienie
Napaść przez postrzał z broni krótkiej
Napaść przez postrzał z broni wojskowej, strzelby i broni palnej długiej
Napaść przez postrzał z innej i nieokreślonej broni
Napaść z użyciem materiału wybuchowego
Napaść z użyciem dymu, ognia i płomieni

LISTA KATEGORII TRZYZNAKOWYCH

X98
X99
Y00
Y01
Y02
Y03
Y04
Y05
Y06
Y07
Y08
Y09

Napaść z użyciem pary wodnej, gorących par i gorących przedmiotów
Napaść z użyciem narzędzia ostrego
Napaść z użyciem narzędzia tępego
Napaść przez pchnięcie z wysokości
Napaść przez pchnięcie lub ułożenie ofiary przed poruszający się przedmiot
Napaść przez rozbicie pojazdu mechanicznego
Napaść z użyciem przemocy fizycznej
Napaść na tle seksualnym z użyciem przemocy fizycznej
Zaniedbanie i porzucenie
Inne zespoły maltretowania
Napaść popełnione w inny określony sposób
Napaść popełnione w nieokreślony sposób

Zdarzenie o nieokreślonym zamiarze (Y10–Y34)
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
Y16
Y17
Y18
Y19
Y20
Y21
Y22
Y23
Y24
Y25
Y26
Y27
Y28
Y29
Y30
Y31
Y32
Y33
Y34

Zatrucie przez narażenie na nieopioidowe leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne,
o nieokreślonym zamiarze
Zatrucie przez narażenie na leki przeciwpadaczkowe, uspokajająco-nasenne, stosowane w chorobie Parkinsona
i psychotropowe, niesklasyfikowane gdzie indziej, o nieokreślonym zamiarze
Zatrucie przez narażenie na narkotyki i leki psychodysleptyczne [halucynogenne], niesklasyfikowane gdzie
indziej, o nieokreślonym zamiarze
Zatrucie przez narażenie na inne leki działające na układ nerwowy wegetatywny, o nieokreślonym zamiarze
Zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancjami biologiczne,
o nieokreślonym zamiarze
Zatrucie przez narażenie na alkohol, o nieokreślonym zamiarze
Zatrucie przez narażenie na rozpuszczalniki organiczne i chlorowcowe pochodne węglowodorów i ich pary,
o nieokreślonym zamiarze
Zatrucie przez narażenie na inne gazy i pary, o nieokreślonym zamiarze
Zatrucie przez narażenie na pestycydy, o nieokreślonym zamiarze
Zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone środki chemiczne i szkodliwe substancje, o nieokreślonym
zamiarze
Powierzenie, zadzierzgnięcie i zadławienie, o nieokreślonym zamiarze
Zanurzenie i topienie, o nieokreślonym zamiarze
Postrzał z broni krótkiej, o nieokreślonym zamiarze
Postrzał z broni wojskowej, myśliwskiej i broni długiej, o nieokreślonym zamiarze
Postrzał z innej i nieokreślonej broni, o nieokreślonym zamiarze
Kontakt z materiałem wybuchowym, o nieokreślonym zamiarze
Narażenie na działanie dymu, ognia i płomieni, o nieokreślonym zamiarze
Kontakt z parą wodną, gorącymi parami i gorącymi przedmiotami, o nieokreślonym zamiarze
Kontakt z ostrym narzędziem, o nieokreślonym zamiarze
Kontakt z tępym narzędziem, o nieokreślonym zamiarze
Upadek, skok i pchnięcie z wysokości, o nieokreślonym zamiarze
Upadek, położenie się lub wbiegnięcie przed poruszający się przedmiot, o nieokreślonym zamiarze
Rozbicie pojazdu mechanicznego, o nieokreślonym zamiarze
Inne określone zdarzenia, o nieokreślonym zamiarze
Nieokreślone zdarzenie, o nieokreślonym zamiarze

Uznana interwencja prawna i działania wojenne (Y35–Y36)
Y35
Y36

Interwencja prawna
Działania wojenne

Powikłania opieki medycznej i chirurgicznej (Y40–Y84)
Leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne powodujące niekorzystne skutki w leczeniu (Y40–Y59)
Y40
Y41
Y42
Y43
Y44
Y45
Y46
Y47

Antybiotyki stosowane ogólnoustrojowo
Inne stosowane ogólnoustrojowo leki używane w chorobach zakaźnych i pasożytniczych
Hormony i ich syntetyczne substytuty oraz leki o charakterze antagonistów, niesklasyfikowane gdzie indziej
Leki o działaniu głównie ogólnoustrojowym
Środki działające głównie na składniki krwi
Leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne
Leki przeciwpadaczkowe i stosowane w chorobie Parkinsona
Leki uspokajające, nasenne i przeciwlękowe
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Y48
Y49
Y50
Y51
Y52
Y53
Y54
Y55
Y56
Y57
Y58
Y59

Środki znieczulające i gazy lecznicze
Leki psychotropowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
Leki pobudzające ośrodkowy układ nerwowy, niesklasyfikowane gdzie indziej
Leki działające głównie na układ nerwowy wegetatywny
Leki działające głównie na układ krążenia
Środki działające głównie na układ pokarmowy
Środki działające głównie na gospodarkę wodno-elektrolitową i przemianę kwasu moczowego
Środki działające głównie na mięśnie gładkie i szkieletowe oraz na układ oddechowy
Środki działające miejscowo na skórę i błonę śluzową oraz leki stosowane w okulistyce, laryngologii
i stomatologii
Inne i nieokreślone leki i środki farmakologiczne
Szczepionki bakteryjne
Inne i nieokreślone szczepionki i substancje biologiczne

Wypadki pacjentów w trakcie opieki chirurgicznej i medycznej (Y60–Y69)
Y60
Y61
Y62
Y63
Y64
Y65
Y66
Y69

Niezamierzone przecięcie, przebicie i przekłucie lub krwotok w trakcie zabiegu chirurgicznego i medycznego
Ciało obce przypadkowo pozostawione w ciele w trakcie opieki chirurgicznej i medycznej
Niepowodzenie zabiegów sterylizacyjnych w opiece chirurgicznej i medycznej
Błąd w dawkowaniu w opiece chirurgicznej i medycznej
Skażone substancje medyczne i biologiczne
Inne niepowodzenia w czasie opieki chirurgicznej i medycznej
Niezastosowanie opieki chirurgicznej i medycznej
Nieokreślone niepowodzenie w trakcie opieki chirurgicznej i medycznej

Niekorzystne incydenty w praktyce diagnostycznej i leczniczej związane z użyciem urządzeń medycznych (Y70–Y82)
Y70
Y71
Y72
Y73
Y74
Y75
Y76
Y77
Y78
Y79
Y80
Y81
Y82

Niekorzystny incydent związany ze sprzętem anestezjologicznym
Niekorzystny incydent związany ze sprzętem kardiologicznym i angiologicznym
Niekorzystny incydent związany ze sprzętem laryngologicznym
Niekorzystny incydent związany ze sprzętem gastrologicznym i urologicznym
Niekorzystny incydent związany ze sprzętem szpitalnym i użytku osobistego
Niekorzystny incydent związany ze sprzętem neurologicznym
Niekorzystny incydent związany ze sprzętem położniczym i ginekologicznym
Niekorzystny incydent związany ze sprzętem okulistycznym
Niekorzystny incydent związany ze sprzętem radiologicznym
Niekorzystny incydent związany ze sprzętem ortopedycznym
Niekorzystny incydent związany z urządzeniami w medycynie
Niekorzystny incydent związany z urządzeniami w chirurgii ogólnej i plastycznej
Inne i nieokreślone incydenty związane z urządzeniami medycznymi

Postępowanie chirurgiczne i inne postępowanie medyczne jako przyczyna nieprawidłowej reakcji pacjenta lub
późniejszych powikłań, bez informacji o niepowodzeniu w trakcie zabiegu (Y83–Y84)
Y83
Y84

Operacja chirurgiczna i inne zabiegi chirurgiczne jako przyczyna nieprawidłowej reakcji pacjenta lub
późniejszych powikłań, bez informacji o niepowodzeniu w trakcie zabiegu
Inne zabiegi medyczne jako przyczyna nieprawidłowej reakcji chorego lub późniejszych powikłań, bez
informacji o niepowodzeniu w trakcie zabiegu

Następstwa zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu (Y85–Y89)
Y85
Y86
Y87
Y88
Y89

Następstwa wypadków komunikacyjnych
Następstwa innych wypadków
Następstwa zamierzonego samouszkodzenia, napaści i zdarzeń o nieokreślonym zamiarze
Następstwa opieki chirurgicznej i medycznej jako przyczyny zewnętrznej
Następstwa działania innych przyczyn zewnętrznych

Dodatkowe czynniki związane z przyczynami zachorowania i zgonu sklasyfikowanymi gdzie indziej (Y90–Y98)
Y90
Y91
Y95
Y96
Y97
Y98
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Działanie alkoholu określone na podstawie oznaczenia jego poziomu we krwi
Działanie alkoholu określone na podstawie stopnia zatrucia
Zaburzenia związane z pobytem w szpitalu
Zaburzenia związane z pracą
Zaburzenia związane z zanieczyszczeniem środowiska
Zaburzenia związane z trybem życia

LISTA KATEGORII TRZYZNAKOWYCH

Rozdział XXI
Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
(Z00–Z99)
Osoby stykające się ze służbą zdrowia w związku z badaniami lekarskimi i dodatkowymi (Z00–Z13)
Z00
Z01
Z02
Z03
Z04
Z08
Z09
Z10
Z11
Z12
Z13

Ogólne badania lekarskie i badania dodatkowe u osób bez dolegliwości i rozpoznania choroby
Inne badania specjalne i badania dodatkowe osób bez dolegliwości i rozpoznania choroby
Badania i usługi dla celów administracyjnych
Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne
Badanie i obserwacja z innych przyczyn
Badania kontrolne po leczeniu nowotworów złośliwych
Badania kontrolne po leczeniu chorób innych niż nowotwory złośliwe
Rutynowa ogólna kontrola stanu zdrowia określonych grup ludności
Specjalne badanie przesiewowe w kierunku chorób zakaźnych i pasożytniczych
Specjalne badanie przesiewowe w kierunku nowotworów
Specjalne badanie przesiewowe w kierunku innych chorób i zaburzeń

Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z chorobami zakaźnymi (Z20–Z29)
Z20
Z21
Z22
Z23
Z24
Z25
Z26
Z27
Z28
Z29

Styczność i narażenie na choroby zakaźne
Bezobjawowy stan zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]
Nosicielstwo chorób zakaźnych
Potrzeba szczepień profilaktycznych przeciwko pojedynczym chorobom bakteryjnym
Potrzeba szczepień profilaktycznych przeciwko określonym pojedynczym chorobom wirusowym
Potrzeba szczepień przeciwko innym pojedynczym chorobom wirusowym
Potrzeba szczepień profilaktycznych przeciwko innym pojedynczym chorobom zakaźnym
Potrzeba szczepień profilaktycznych skojarzonych przeciwko kilku chorobom
Szczepienia niewykonane
Potrzeba innych środków profilaktycznych

Osoby wymagające opieki zdrowotnej w okolicznościach związanych z rozrodem (Z30–Z39)
Z30
Z31
Z32
Z33
Z34
Z35
Z36
Z37
Z38
Z39

Postępowanie antykoncepcyjne
Postępowanie prokreacyjne
Badanie przedmiotowe lub testy w celu rozpoznania ciąży
Ciąża stwierdzona przypadkowo
Nadzór nad ciążą o prawidłowym przebiegu
Nadzór nad ciążą wysokiego ryzyka
Przedporodowe badania przesiewowe
Wynik porodu
Żywo urodzone niemowlęta według miejsca urodzenia
Opieka i badanie poporodowe

Osoby stykające się ze służbą zdrowia w celu zabiegów specjalnych oraz pielęgnacji (Z40–Z54)
Z40
Z41
Z42
Z43
Z44
Z45
Z46
Z47
Z48
Z49
Z50
Z51
Z52
Z53
Z54

Profilaktyczne zabiegi chirurgiczne
Zabiegi wykonywane w celach innych niż poprawa stanu zdrowia
Opieka pooperacyjna w chirurgii plastycznej
Opieka nad pacjentami ze sztucznymi otworami
Założenie i dopasowanie zewnętrznych aparatów protetycznych
Dopasowanie i założenie urządzeń wszczepianych
Założenie i dopasowanie innych aparatów
Inna ortopedyczna pomoc pochorobowa
Inna chirurgiczna opieka pochorobowa
Opieka obejmująca dializy
Opieka obejmująca stosowanie zabiegów rehabilitacyjnych
Inna opieka medyczna
Dawcy narządów i tkanek
Osoby stykające się ze służbą zdrowia dla specjalnych zabiegów, bez ich wykonania
Rekonwalescencja
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Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z warunkami społeczno-ekonomicznymi
i psychospołecznymi (Z55–Z65)
Z55
Z56
Z57
Z58
Z59
Z60
Z61
Z62
Z63
Z64
Z65

Problemy związane z wykształceniem i analfabetyzmem
Problemy związane z zatrudnieniem i bezrobociem
Narażenie zawodowe na czynniki ryzyka
Problemy związane ze środowiskiem fizycznym
Problemy związane z zamieszkaniem i warunkami ekonomicznymi
Problemy związane ze środowiskiem społecznym
Problemy związane z negatywnymi przeżyciami w dzieciństwie
Inne problemy związane z wychowaniem
Inne problemy związane z najbliższą rodziną, łącznie z okolicznościami rodzinnymi
Problemy związane z określonymi okolicznościami psychospołecznymi
Problemy związane z innymi okolicznościami psychospołecznymi

Osoby stykające się ze służbą zdrowia w innych okolicznościach (Z70–Z76)
Z70
Z71
Z72
Z73
Z74
Z75
Z76

Porady związane z postawą, zachowaniem i orientacją seksualną
Osoby stykające się ze służbą zdrowia w celu uzyskania konsultacji i porad niesklasyfikowanych gdzie indziej
Problemy związane z trybem życia
Problemy związane z trudnościami życiowymi
Problemy związane z zależnością od opiekuna
Niedostępność placówek medycznych i innych form opieki zdrowotnej
Osoby stykające się ze służbą zdrowia w innych okolicznościach

Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z wywiadem medycznym lub rodzinnym oraz
określonymi problemami wpływającymi na stan zdrowia (Z80–Z99)
Z80
Z81
Z82
Z83
Z84
Z85
Z86
Z87
Z88
Z89
Z90
Z91
Z92
Z93
Z94
Z95
Z96
Z97
Z98
Z99

Obciążenie rodzinne nowotworami złośliwymi
Obciążenie rodzinne zaburzeniami umysłowymi i zaburzeniami zachowania
Obciążenie rodzinne określoną niepełnosprawnością i chorobami przewlekłymi prowadzącymi do kalectwa
Obciążenie rodzinne innymi określonymi zaburzeniami
Obciążenie rodzinne innymi stanami
Nowotwór złośliwy w wywiadzie dotyczącym danej osoby
Inne określone choroby w wywiadzie dotyczącym danej osoby
Inne choroby i stany w wywiadzie dotyczącym danej osoby
Uczulenia na leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne w wywiadzie dotyczącym danej osoby
Nabyty brak kończyny
Nabyty brak narządów niesklasyfikowany gdzie indziej
Narażenie na czynniki ryzyka niesklasyfikowane gdzie indziej w wywiadzie dotyczącym danej osoby
Leczenie w wywiadzie dotyczącym danej osoby
Stany związane z obecnością sztucznego otworu
Stan po przeszczepieniu narządu lub tkanki
Obecność implantów i przeszczepów serca i naczyń krwionośnych
Obecność innych implantów czynnościowych
Obecność innych urządzeń
Inne stany po zabiegach chirurgicznych
Zależność od maszyn i urządzeń niesklasyfikowana gdzie indziej

Rozdział XXII
Kody do celów specjalnych
(U00–U89)
Tymczasowe określenie nowych chorób o niepewnej etiologii (U00–U49)
U04

Ciężki ostry zespół oddechowy [SARS]

Czynniki bakteryjne oporne na antybiotyki (U80–U89)
U80
U81
U88
U89
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Czynnik oporny na penicylinę i podobne antybiotyki
Czynnik oporny na wankomycynę i podobne antybiotyki
Czynnik oporny na wiele antybiotyków
Czynnik oporny na inne i nieokreślone antybiotyki

Lista tabelaryczna włączeń
i podkategorii czteroznakowych

ROZDZIAŁ I
Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze
(A00–B99)
Obejmuje:

choroby uznane za zakaźne lub przenoszące się w populacji

W celu określenia ewentualnej antybiotykooporności bakterii należy użyć dodatkowego kodu (U80–U89).
Nie obejmuje: nosicielstwo lub podejrzenie nosicielstwa patogenu zakaźnego (Z22.–)
wybrane zakażenia ogniskowe – patrz rozdziały dotyczące poszczególnych narządów
choroby zakaźne i pasożytnicze wikłające przebieg ciąży, porodu i okres połogu [z wyłączeniem tężca
położniczego i choroby spowodowanej przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]] (O98.–)
zakażenia i parazytozy okresu okołoporodowego [z wyłączeniem tężca noworodków, kiły wrodzonej,
okołoporodowego zakażenia rzeżączkowego i okołoporodowego zakażenia ludzkim wirusem
upośledzenia odporności [HIV]] (P35–P39)
grypa i inne ostre zakażenia dróg oddechowych (J00–J22)
Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:
A00–A09 Choroby zakaźne jelit
A15–A19 Gruźlica
A20–A28 Wybrane bakteryjne choroby odzwierzęce
A30–A49 Inne choroby bakteryjne
A50–A64 Zakażenia przenoszone głównie drogą płciową
A65–A69 Inne choroby wywołane przez krętki
A70–A74 Inne choroby wywołane przez Chlamydia
A75–A79 Choroby wywołane przez Rickettsia
A80–A89 Wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego
A90–A99 Gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi i wirusowe gorączki krwotoczne
B00–B09 Zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych
B15–B19 Wirusowe zapalenie wątroby
B20–B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]
B25–B34 Inne choroby wirusowe
B35–B49 Grzybice
B50–B64 Choroby wywołane przez pierwotniaki
B65–B83 Robaczyce
B85–B89 Wszawica, akarioza i inne infestacje pasożytnicze
B90–B94 Następstwa chorób zakaźnych i pasożytniczych
B95–B97 Bakteryjne, wirusowe i inne czynniki zakaźne
B99
Inne choroby zakaźne

Choroby zakaźne jelit
(A00–A09)
A00

Choroba zakaźna wywołana przez Vibrio cholerae [cholera]

A00.0

Cholera wywołana przez Vibrio cholerae 01, biotyp cholerae
Cholera klasyczna

A00.1

Cholera wywołana przez Vibrio cholerae 01, biotyp El-Tor
Cholera el tor

A00.9

Cholera, nieokreślona
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A01

Choroba zakaźna wywołana przez Salmonella typhi i Salmonella paratyphi [dur
brzuszny i dury rzekome]

A01.0

Dur brzuszny
Zakażenia wywołane przez Salmonella typhi

A01.1

Dur rzekomy A

A01.2

Dur rzekomy B

A01.3

Dur rzekomy C

A01.4

Dur rzekomy, nieokreślony
Zakażenia wywołane przez Salmonella paratyphi BNO

A02

Inne zakażenia wywołane przez Salmonella
Obejmuje:

zakażenia lub zatrucia pokarmowe wywołane przez Salmonella niezależnie od gatunku,
lecz inne niż S. typhi i S. paratyphi

A02.0

Zatrucie pokarmowe wywołane przez Salmonella
Zapalenie jelit wywołane przez Salmonella

A02.1

Posocznica wywołana przez Salmonella

A02.2

Ogniskowe zakażenia wywołane przez Salmonella
Salmonellozowe:
• zapalenie stawów† (M01.3*)
• zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych† (G01*)
• zapalenie kości i szpiku† (M90.2*)
• zapalenie płuc† (J17.0*)
• cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek† (N16.0*)

A02.8

Inne określone zakażenia wywołane przez Salmonella

A02.9

Zakażenie wywołane przez Salmonella, nieokreślone

A03

Choroba zakaźna wywołana przez Shigella [szigelloza]

A03.0

Szigelloza wywołana przez Shigella dysenteriae
Szigelloza wywołana przez Shigella grupy A [czerwonka Shigi-Krusego]

A03.1

Szigelloza wywołana przez Shigella flexneri
Szigelloza wywołana przez Shigella grupy B

A03.2

Szigelloza wywołana przez Shigella boydii
Szigelloza wywołana przez Shigella grupy C

A03.3

Szigelloza wywołana przez Shigella sonnei
Szigelloza wywołana przez Shigella grupy D

A03.8

Inne szigellozy

A03.9

Szigelloza, nieokreślona
Czerwonka bakteryjna BNO

A04

Inne bakteryjne zakażenia jelit
Nie obejmuje:

zatrucia pokarmowe sklasyfikowane gdzie indziej
gruźlicze zapalenie jelit (A18.3)

A04.0

Zakażenie Escherichia coli enteropatogenną

A04.1

Zakażenie Escherichia coli enterotoksyczną

A04.2

Zakażenie Escherichia coli enteroinwazyjną

A04.3

Zakażenie Escherichia coli enterokrwotoczną

A04.4

Inne zakażenia jelit wywołane przez Escherichia coli
Zapalenie jelit wywołane przez Escherichia coli BNO

A04.5

Zapalenie jelit wywołane przez Campylobacter

A04.6

Zapalenie jelit wywołane przez Yersinia enterocolitica
Nie obejmuje: jersinioza pozajelitowa (A28.2)
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A04.7

Zapalenie jelita cienkiego i grubego wywołane przez Clostridium difficile
Zatrucie pokarmowe wywołane przez Clostridium difficile
Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego

A04.8

Inne określone jelitowe zakażenia bakteryjne

A04.9

Jelitowe zakażenie bakteryjne, nieokreślone
Bakteryjne zapalenie jelit BNO

A05

Inne bakterie zawarte w pokarmie powodujące zatrucia niesklasyfikowane gdzie
indziej
Nie obejmuje:

zakażenia wywołane przez Escherichia coli (A04.0–A04.4)
listerioza (A32.–)
zatrucie pokarmowe i zakażenie wywołane przez Salmonella (A02.–)
zatrucie spowodowane przez szkodliwe produkty spożywcze (T61–T62)

A05.0

Pokarmowe zatrucie gronkowcowe

A05.1

Zatrucie pokarmowe wywołane przez Clostridium botulinum
Klasyczne zatrucie pokarmowe wywołane przez Clostridium botulinum

A05.2

Zatrucie pokarmowe wywołane przez Clostridium perfringens [Clostridium welchii]
Martwicze zapalenie jelit
Pig-bel

A05.3

Zatrucie pokarmowe wywołane przez Vibrio parahaemolyticus

A05.4

Zatrucie pokarmowe wywołane przez Bacillus cereus

A05.8

Inne określone bakteryjne zatrucia pokarmowe

A05.9

Bakteryjne zatrucie pokarmowe, nieokreślone

A06

Choroba zakaźna wywołana przez Entamoeba histolytica [pełzakowica] [ameboza]
Obejmuje:

zakażenia wywołane przez Entamoeba histolytica

Nie obejmuje:

inne pierwotniakowe choroby jelit (A07.–)

A06.0

Ostra czerwonka pełzakowa
Ostra pełzakowica
Pełzakowe zapalenie jelit BNO

A06.1

Przewlekła pełzakowica jelitowa

A06.2

Pełzakowy nieczerwonkowy nieżyt jelita grubego

A06.3

Guz pełzakowy jelita
Guz pełzakowy BNO

A06.4

Pełzakowy ropień wątroby
Pełzakowe zapalenie wątroby

A06.5†

Pełzakowy ropień płuc (J99.8*)
Pełzakowy ropień płuc (i wątroby)

A06.6†

Pełzakowy ropień mózgu (G07*)
Pełzakowy ropień mózgu (i wątroby) (i płuc)

A06.7

Pełzakowica skórna

A06.8

Pełzakowe zakażenie o innym umiejscowieniu
Pełzakowe:
• zapalenie wyrostka robaczkowego
• zapalenie żołędzi prącia† (N51.2*)

A06.9

Pełzakowica, nieokreślona

A07

Inne pierwotniakowe choroby jelit

A07.0

Choroba wywołana przez Balantidium coli
Czerwonka balantydiozowa

A07.1

Choroba wywołana przez Giardia intestinalis (Giardia lamblia) [giardioza]

A07.2

Choroba wywołana przez Cryptosporidium parvum [kryptosporydioza]
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A07.3

Izosporoza
Zakażenia wywołane przez Isospora belli i Isospora hominis
Kokcydioza jelitowa
Izosporoza

A07.8

Inne określone choroby jelit wywołane przez pierwotniaki
Rzęsistkowica jelitowa
Sarkocystoza
Sarkosporydioza

A07.9

Choroby jelit wywołane przez pierwotniaki, nieokreślone
Biegunka wywołana przez wiciowce
Zapalenie jelita grubego wywołane przez pierwotniaki
Biegunka o etiologii pierwotniakowej
Czerwonka o etiologii pierwotniakowej

A08

Wirusowe i inne określone zakażenia jelit
Nie obejmuje:

grypa z zajęciem przewodu pokarmowego (J09, J10.8, J11.8)

A08.0

Zapalenie jelit wywołane przez rotawirusy

A08.1

Ostra gastroenteropatia wywołana przez wirus Norwalk
Zapalenie jelit wywołane przez wirus zbudowany z małych okrągłych struktur

A08.2

Zapalenie jelit wywołane przez adenowirusy

A08.3

Zapalenie jelit wywołane przez inne wirusy

A08.4

Wirusowe zakażenie jelit, nieokreślone
Wirusowe:
• zapalenie jelit
BNO
• zapalenie żołądka i jelit
Wirusowa gastroenteropatia

A08.5

Inne określone zakażenia jelit

A09

Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o przypuszczalnie zakaźnej etiologii
Uwaga:

W krajach, gdzie można przyjąć, że dowolne schorzenie objęte kodem A09 bez dalszego
sprecyzowania jest chorobą pochodzenia niezakaźnego, należy użyć kodu K52.9.

Nieżyt jelitowy
Zapalenie:
• jelita grubego
• jelita cienkiego
• żołądkowo-jelitowe
Biegunka:
• BNO
• czerwonkowa
• epidemiczna
Biegunka zakaźna BNO
Nie obejmuje:
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BNO
krwotoczne
septyczne

choroby wywołane przez bakterie, pierwotniaki, wirusy i inne określone czynniki zakaźne
(A00–A08)
niezakaźne biegunki (K52.9)
• noworodkowe (P78.3)
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Gruźlica
(A15–A19)
Obejmuje:

zakażenia wywołane przez Mycobacterium tuberculosis i Mycobacterium bovis

Nie obejmuje:

gruźlica wrodzona (P37.0)
pylica płuc współistniejąca z gruźlicą (J65)
następstwa gruźlicy (B90.–)
krzemica i gruźlica (J65)

A15

Gruźlica układu oddechowego, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie

A15.0

Gruźlica płuc, potwierdzona mikroskopowym badaniem plwociny, z posiewem lub bez
posiewu
Gruźlicze:
• rozstrzenie oskrzeli
potwierdzone mikroskopowym badaniem plwociny z posiewem lub bez
• zwłóknienie płuc
posiewu
• zapalenie płuc
• odma opłucnowa

A15.1

Gruźlica płuc potwierdzona wyłącznie posiewem
Stany wymienione w kategorii A15.0, potwierdzone wyłącznie posiewem

A15.2

Gruźlica płuc potwierdzona histologicznie
Stany wymienione w kategorii A15.0, potwierdzone histologicznie

A15.3

Gruźlica płuc potwierdzona nieokreślonymi metodami
Stany wymienione w kategorii A15.0, potwierdzone, jednak bez informacji, czy bakteriologicznie, czy
histologicznie

A15.4

Gruźlica wewnątrzpiersiowych węzłów chłonnych, potwierdzona bakteriologicznie
i histologicznie
Gruźlica węzłów chłonnych:
• wnękowych
potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
• śródpiersiowych
• tchawiczo-oskrzelowych
Nie obejmuje:

sklasyfikowana jako pierwotna (A15.7)

A15.5

Gruźlica krtani, tchawicy i oskrzela, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
Gruźlica:
• oskrzela
• głośni
potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
• krtani
• tchawicy

A15.6

Gruźlicze zapalenie opłucnej, potwierdzone bakteriologicznie i histologicznie
Gruźlica opłucnej
potwierdzone bakteriologicznie i histologicznie
Gruźliczy ropniak opłucnej
Nie obejmuje:

pierwotna gruźlica układu oddechowego, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
(A15.7)

A15.7

Pierwotna gruźlica układu oddechowego, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie

A15.8

Inne postacie gruźlicy układu oddechowego, potwierdzone bakteriologicznie
i histologicznie
Gruźlica:
• śródpiersia
• nosogardzieli
potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
• nosa
• zatok przynosowych [dowolnej]

A15.9

Gruźlica układu oddechowego nieokreślona, potwierdzona bakteriologicznie
i histologicznie
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A16

Gruźlica układu oddechowego, niepotwierdzona bakteriologicznie lub
histologicznie

A16.0

Gruźlica płuc, bakteriologicznie i histologicznie ujemna
Gruźlicze:
• rozstrzenie oskrzeli
• zwłóknienie płuc
bakteriologicznie i histologicznie ujemne
• zapalenie płuc
• odma opłucnowa

A16.1

Gruźlica płuc, badań bakteriologicznych i histologicznych nie przeprowadzono
Stany wymienione w kategorii A16.0, badań bakteriologicznych i histologicznych nie przeprowadzono

A16.2

Gruźlica płuc, bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
Gruźlica płuc
Gruźlicze:
• rozstrzenie oskrzeli
BNO (bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub
histologicznym)
• zwłóknienie płuc
• zapalenie płuc
Gruźlicza odma opłucnowa

A16.3

Gruźlica wewnątrzpiersiowych węzłów chłonnych, bez informacji o potwierdzeniu
bakteriologicznym lub histologicznym
Gruźlica węzłów chłonnych:
• wnękowych
BNO (bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub
• wewnątrzpiersiowych
histologicznym)
• śródpiersiowych
• tchawiczo-oskrzelowych
Nie obejmuje: określona jako pierwotna (A16.7)

A16.4

Gruźlica krtani, tchawicy i oskrzela, bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub
histologicznym
Gruźlica:
• oskrzela
BNO (bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym)
• głośni
• krtani
• tchawicy

A16.5

Gruźlicze zapalenie opłucnej, bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub
histologicznym
Gruźlica opłucnej
Gruźlicze:
BNO (bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym)
• ropniak opłucnej
• zapalenie opłucnej
Nie obejmuje: w przypadku pierwotnej gruźlicy układu oddechowego (A16.7)

A16.7

Pierwotna gruźlica układu oddechowego, bez informacji o potwierdzeniu
bakteriologicznym lub histologicznym
Pierwotna gruźlica układu oddechowego BNO
Pierwotny zespół gruźliczy

A16.8

Inne postacie gruźlicy układu oddechowego, bez informacji o potwierdzeniu
bakteriologicznym lub histologicznym
Gruźlica:
• śródpiersia
BNO (bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub
• nosogardzieli
histologicznym)
• nosa
• zatok przynosowych [dowolnej]

A16.9

Gruźlica układu oddechowego, nieokreślona, bez informacji o potwierdzeniu
bakteriologicznym lub histologicznym
Gruźlica układu oddechowego BNO
Gruźlica BNO

A17†
A17.0†
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Gruźlica układu nerwowego
Gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G01*)
Gruźlica opon (mózgowych) (rdzeniowych)
Gruźlicze zapalenie opon miękkich mózgu
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A17.1†

Gruźliczak opon mózgowo-rdzeniowych (G07*)
Gruźliczak opon mózgowo-rdzeniowych

A17.8†

Inne postacie gruźlicy układu nerwowego
Gruźliczak
mózgu (G07*)
Gruźlica
rdzenia kręgowego (G07*)
Gruźlicze:
• ropień mózgu (G07*)
• zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu (G05.0*)
• zapalenie rdzenia kręgowego (G05.0*)
• polineuropatia (G63.0*)

A17.9†

Gruźlica układu nerwowego, nieokreślona (G99.8*)

A18

Gruźlica innych narządów

A18.0†

Gruźlica kości i stawów
Gruźlica:
• stawu biodrowego (M01.1*)
• stawu kolanowego (M01.1*)
• kręgosłupa (M49.0*)
Gruźlicze:
• zapalenie stawów (M01.1*)
• zapalenie wyrostka sutkowatego (H75.0*)
• zmiany martwicze kości (M90.0*)
• zapalenie kości (M90.0*)
• zapalenie kości i szpiku (M90.0*)
• zapalenie błony maziowej (M68.0*)
• zapalenie pochewki maziowej ścięgna (M68.0*)

A18.1

Gruźlica układu moczowo-płciowego
Gruźlica:
• pęcherza moczowego† (N33.0*)
• szyjki macicy† (N74.0*)
• nerki† (N29.1*)
• męskich narządów płciowych† (N51.–*)
• moczowodu† (N29.1*)
Gruźlicze zmiany zapalne w obrębie miednicy u kobiet† (N74.1*)

A18.2

Gruźlicza limfadenopatia obwodowa
Gruźlicze zapalenie węzłów chłonnych
Nie obejmuje:

gruźlica węzłów chłonnych:
• wewnątrzpiersiowych (A15.4, A16.3)
• krezkowych i zaotrzewnowych (A18.3)
gruźlicza adenopatia tchawiczo-oskrzelowa (A15.4, A16.3)

A18.3

Gruźlica jelit, otrzewnej i węzłów chłonnych krezkowych
Gruźlica:
• odbytu i odbytnicy† (K93.0*)
• jelita (grubego) (cienkiego)† (K93.0*)
• zaotrzewnowa (węzłów chłonnych)
Gruźlicze:
• wodobrzusze
• zapalenie jelit† (K93.0*)
• zapalenie otrzewnej† (K67.3*)

A18.4

Gruźlica skóry i tkanki podskórnej
Rumień stwardniały, gruźliczy
Toczeń:
• wrzodziejący
• pospolity:
• BNO
• powieki† (H03.1*)
Toczeń gruźliczy
Nie obejmuje:

toczeń rumieniowaty (L93.–)
• układowy (M32.–)
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A18.5

Gruźlica oka
Gruźlicze zapalenie:
• naczyniówki i siatkówki† (H32.0*)
• blaszki nadtwardówkowej† (H19.0*)
• śródmiąższowe rogówki† (H19.2*)
• tęczówki i ciała rzęskowego† (H22.0*)
• rogówki i spojówek (śródmiąższowe) (pryszczykowe)† (H19.2*)
Nie obejmuje: toczeń pospolity powieki (A18.4)

A18.6

Gruźlica ucha
Gruźlicze zapalenie ucha środkowego† (H67.0*)
Nie obejmuje: gruźlicze zapalenie wyrostka sutkowatego (A18.0†)

A18.7†

Gruźlica nadnerczy (E35.1*)
Choroba Addisona, w przebiegu gruźlicy

A18.8

Gruźlica innych określonych narządów
Gruźlica:
• wsierdzia† (I39.8*)
• mięśnia sercowego† (I41.0*)
• przełyku† (K23.0*)
• osierdzia† (I32.0*)
• tarczycy† (E35.0*)
Gruźlicze zapalenie tętnic mózgowych† (I68.1*)

A19

Gruźlica prosówkowa
Obejmuje:

gruźlica:
• rozsiana
• uogólniona
gruźlicze zapalenie błon surowiczych

A19.0

Gruźlica prosówkowa ostra o pojedynczej określonej lokalizacji

A19.1

Gruźlica prosówkowa ostra o wielomiejscowej lokalizacji

A19.2

Gruźlica prosówkowa ostra, nieokreślona

A19.8

Inne postacie gruźlicy prosówkowej

A19.9

Gruźlica prosówkowa, nieokreślona

Wybrane bakteryjne choroby odzwierzęce
(A20–A28)
A20

Choroba zakaźna wywołana przez Yersinia pestis [dżuma]
Obejmuje:

zakażenie wywołane przez Yersinia pestis

A20.0

Dżuma dymienicza

A20.1

Dżuma skóry i tkanki podskórnej

A20.2

Dżuma płucna

A20.3

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez Yersinia pestis

A20.7

Posocznica wywołana przez Yersinia pestis

A20.8

Inne postacie dżumy
Dżuma o przebiegu poronnym
Dżuma bezobjawowa
Dżuma dymienicza

A20.9

Dżuma, nieokreślona
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A21

Choroba zakaźna wywołana przez Francisella tularensis [tularemia]
Obejmuje:

gorączka wywołana przez muchę Chrysops discalis
zakażenie wywołane przez Francisella tularensis
gorączka zajęcza

A21.0

Tularemia, postać wrzodziejąco-węzłowa

A21.1

Tularemia, postać oczno-węzłowa
Tularemia oczna

A21.2

Tularemia, postać płucna

A21.3

Tularemia, postać żołądkowo-jelitowa
Tularemia brzuszna

A21.7

Tularemia uogólniona

A21.8

Inne postacie tularemii

A21.9

Tularemia, nieokreślona

A22

Choroba zakaźna wywołana przez Bacillus anthracis [wąglik]
Obejmuje:

zakażenie wywołane przez Bacillus anthracis

A22.0

Wąglik, postać skórna
Czyrak złośliwy
Krosta złośliwa

A22.1

Wąglik, postać płucna
Wąglik wziewny
Choroba szmaciarzy
Choroba sortowników wełny

A22.2

Wąglik, postać jelitowa

A22.7

Posocznica wywołana przez Bacillus anthracis

A22.8

Inne postacie wąglika
Wąglikowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych† (G01*)

A22.9

Wąglik, nieokreślony

A23

Choroba zakaźna wywołana przez Brucella [bruceloza]
Obejmuje:

gorączka:
• maltańska
• śródziemnomorska
• falista

A23.0

Bruceloza wywołana przez Brucella melitensis

A23.1

Bruceloza wywołana przez Brucella abortus

A23.2

Bruceloza wywołana przez Brucella suis

A23.3

Bruceloza wywołana przez Brucella canis

A23.8

Inne postacie brucelozy

A23.9

Bruceloza, nieokreślona

A24

Choroba zakaźna wywołana przez Burkholderia mallei [nosacizna] i Burkholderia
pseudomallei [melioidoza]

A24.0

Nosacizna
Zakażenie wywołane przez Pseudomonas mallei
Zakażenie wywołane przez Burkholderia mallei

A24.1

Ostra i piorunująca postać melioidozy
Zapalenie płuc wywołane przez Burkholderia pseudomallei
Posocznica wywołana przez Burkholderia pseudomallei

A24.2

Podostra i przewlekła postać melioidozy

A24.3

Inne postacie melioidozy
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A24.4

A25

Melioidoza, nieokreślona
Zakażenie wywołane przez Pseudomonas pseudomallei BNO
Choroba Whitmore’a

Gorączka szczurza

A25.0

Spiriloza
Sodoku

A25.1

Streptobaciloza
Rumień nagminny okołostawowy
Gorączka Haverhill
Gorączka szczurza wywołana przez Streptobacillus moniliformis

A25.9

Gorączka szczurza, nieokreślona

A26

Choroba zakaźna wywołana przez Erysipelothrix rhusiopathiae [różyca]

A26.0

Różyca, postać skórna
Rumień wędrujący

A26.7

Posocznica wywołana przez Erysipelothrix

A26.8

Inne postacie różycy

A26.9

Różyca, nieokreślona

A27

Choroba odzwierzęca wywołana przez Leptospira interrogans [leptospiroza]

A27.0

Żółtaczkowo-krwotoczna postać leptospirozy
Leptospiroza wywołana przez Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae

A27.8

Inne postacie leptospirozy

A27.9

Leptospiroza, nieokreślona

A28

Inne odzwierzęce choroby bakteryjne, niesklasyfikowane gdzie indziej

A28.0

Pastereloza

A28.1

Choroba kociego pazura
Gorączka kociego pazura

A28.2

Jersinioza pozajelitowa
Nie obejmuje: zapalenie jelit wywołane przez Yersinia enterocolitica (A04.6)
choroba zakaźna wywołana przez Yersinia pestis [dżuma] (A20.–)

A28.8

Inne określone bakteryjne choroby odzwierzęce, niesklasyfikowane gdzie indziej

A28.9

Bakteryjna choroba odzwierzęca, nieokreślona

Inne choroby bakteryjne
(A30–A49)
A30

Choroba zakaźna wywołana przez Mycobacterium leprae [trąd] [choroba Hansena]
Obejmuje:

zakażenie wywołane przez Mycobacterium leprae

Nie obejmuje:

następstwa trądu (B92)

A30.0

Trąd, postać nieokreślona
Trąd I

A30.1

Trąd, postać tuberkuloidowa
Trąd TT

A30.2

Trąd, postać tuberkuloidowa graniczna
Trąd BT

A30.3

Trąd, postać graniczna
Trąd BB
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A30.4

Trąd, postać lepromatyczna graniczna
Trąd BL

A30.5

Trąd, postać lepromatyczna
Trąd LL

A30.8

Inne postacie trądu

A30.9

Trąd, nieokreślony

A31

Zakażenie wywołane przez inne prątki
Nie obejmuje:

trąd (A30.–)
gruźlica (A15–A19)

A31.0

Zakażenie płuc wywołane przez prątki
Zakażenia wywołane przez Mycobacterium:
• avium
• intracellulare [prątek Batteya]
• kansasii

A31.1

Zakażenie skóry wywołane przez prątki
Wrzód Buruli
Zakażenie wywołane przez Mycobacterium:
• marinum
• ulcerans

A31.8

Inne zakażenia prątkami

A31.9

Zakażenie prątkami, nieokreślone
Atypowe zakażenie prątkami BNO
Mikobakterioza BNO

A32

Choroba zakaźna wywołana przez Listeria monocytogenes [listerioza]
Obejmuje:
Nie obejmuje:

zakażenie pokarmowe wywołane przez Listeria monocytogenes
listerioza noworodkowa (rozsiana) (P37.2)

A32.0

Listerioza, postać skórna

A32.1†

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i
mózgu wywołane przez Listeria monocytogenes
Listeriozowe:
• zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G01*)
• zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu (G05.0*)

A32.7

Posocznica wywołana przez Listeria monocytogenes

A32.8

Inne postacie listeriozy
Listeriozowe zapalenie:
• tętnic mózgowych† (I68.1*)
• wsierdzia† (I39.8*)
Listerioza, postać oczno-gruczołowa

A32.9

Listerioza, nieokreślona

A33

Choroba zakaźna wywołana przez Clostridium tetani występująca u noworodków
[tężec noworodków]

A34

Choroba zakaźna wywołana przez Clostridium tetani występująca u ciężarnych
[tężec położniczy]

A35

Inne postacie tężca
Tężec BNO
Nie obejmuje:

tężec:
• noworodków (A33)
• położniczy (A34)
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A36

Choroba zakaźna wywołana przez Corynebacterium diphtheriae [błonica]

A36.0

Błonica gardła
Błonicza angina rzekomobłoniasta
Błonica migdałków

A36.1

Błonica nosa i gardła

A36.2

Błonica krtani
Błonicze zapalenie krtani i tchawicy

A36.3

Błonica skóry
Nie obejmuje: łupież rumieniowy (L08.1)

A36.8

Inne postacie błonicy
Błonicze zapalenie:
• spojówek† (H13.1*)
• mięśnia sercowego† (I41.0*)
• wielonerwowe† (G63.0*)

A36.9

Błonica, nieokreślona

A37

Choroba zakaźna wywołana przez Bordetella [krztusiec]

A37.0

Krztusiec wywołany przez Bordetella pertussis

A37.1

Krztusiec wywołany przez Bordetella parapertussis

A37.8

Krztusiec wywołany przez inne gatunki Bordetella

A37.9

Krztusiec, nieokreślony

A38

Choroba zakaźna wywołana przez Streptococcus pyogenes [płonica]
Szkarlatyna
Nie obejmuje:

A39

paciorkowcowe zapalenie gardła (J02.0)

Zakażenie wywołane przez Neisseria meningitidis

A39.0†

Meningokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G01*)

A39.1†

Zespół Waterhouse’a-Friderichsena (E35.1*)
Meningokokowe krwotoczne zapalenie nadnerczy
Zespół nadnerczowy meningokokowy

A39.2

Ostra bakteriemia meningokokowa

A39.3

Przewlekła bakteriemia meningokokowa

A39.4

Bakteriemia meningokokowa, nieokreślona
Bakteriemia meningokokowa BNO

A39.5†

Meningokokowe zapalenie serca
Meningokokowe zapalenie:
• serca BNO (I52.0*)
• wsierdzia (I39.8*)
• mięśnia sercowego (I41.0*)
• osierdzia (I32.0*)

A39.8

Inne zakażenia meningokokowe
Meningokokowe zapalenie:
• stawów† (M01.0*)
• spojówek† (H13.1*)
• mózgu† (G05.0*)
• pozagałkowe nerwu wzrokowego† (H48.1*)
Pomeningokokowe zapalenie stawów† (M03.0*)

A39.9

Zakażenie meningokokowe, nieokreślone
Choroba wywołana przez meningokoki BNO
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A40

Posocznica wywołana przez paciorkowce
Nie obejmuje:

stany w przebiegu porodu (O75.3)
stany w następstwie:
• poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej (O03–O07, O08.0)
• immunizacji (T88.0)
• wlewu, transfuzji lub wstrzyknięcia (T80.2)
noworodkowa (P36.0–P36.1)
pozabiegowa (T81.4)
połogowa (O85)

A40.0

Posocznica wywołana przez paciorkowce z grupy A

A40.1

Posocznica wywołana przez paciorkowce z grupy B

A40.2

Posocznica wywołana przez paciorkowce z grupy D

A40.3

Posocznica wywołana przez Streptococcus pneumoniae
Posocznica wywołana przez pneumokoki

A40.8

Inne posocznice wywołane przez paciorkowce

A40.9

Posocznica wywołana przez paciorkowce, nieokreślona

A41

Inna posocznica
Nie obejmuje:

bakteriemia BNO (A49.9)
stany w przebiegu porodu (O75.3)
stany w następstwie:
• poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej (O03–O07, O08.0)
• immunizacji (T88.0)
• wlewu, transfuzji lub wstrzyknięcia (T80.2)
posocznica (wywołana przez) (w przebiegu):
• promienicza (A42.7)
• wąglikowa (A22.7)
• kandydozy (B37.7)
• Erysipelothrix (A26.7)
• jersiniozy pozajelitowej (A28.2)
• gonokokowa (A54.8)
• opryszczkowa (B00.7)
• listeriozy (A32.7)
• meningokokowa (A39.2–A39.4)
• noworodkowa (P36.–)
• po zabiegu (T81.4)
• w połogu (O85)
• paciorkowcowa (A40.–)
• tularemii (A21.7)
• melioidozy (A24.1)
• dżumy (A20.7)
zespół wstrząsu toksycznego (A48.3)

A41.0

Posocznica wywołana przez Staphylococcus aureus

A41.1

Posocznica wywołana przez inne określone gronkowce
Posocznica wywołana przez gronkowce koagulazo-ujemne

A41.2

Posocznica wywołana przez nieokreślone gronkowce

A41.3

Posocznica wywołana przez Haemophilus influenzae

A41.4

Posocznica wywołana przez beztlenowce
Nie obejmuje: zgorzel gazowa (A48.0)

A41.5

Posocznica wywołana przez inne bakterie Gram-ujemne
Posocznica wywołana przez bakterie Gram-ujemne BNO

A41.8

Inna określona posocznica

A41.9

Posocznica, nieokreślona
Wstrząs septyczny
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A42

Choroba zakaźna wywołana przez Actinomyces israeli [promienica]
Nie obejmuje:

grzybica madurska promienicza (B47.1)

A42.0

Promienica, postać płucna

A42.1

Promienica, postać brzuszna

A42.2

Promienica, postać szyjno-twarzowa

A42.7

Posocznica w przebiegu promienicy

A42.8

Inne postacie promienicy

A42.9

Promienica, nieokreślona

A43

Choroba zakaźna wywołana przez Nocardia [nokardioza]

A43.0

Nokardioza, postać płucna

A43.1

Nokardioza, postać skórna

A43.8

Inne postacie nokardiozy

A43.9

Nokardioza, nieokreślona

A44

Choroba zakaźna wywołana przez Bartonella [bartonelloza]

A44.0

Bartonelloza układowa
Gorączka Oroya

A44.1

Bartonelloza, postać skórna i śluzówkowo-skórna
Brodawka peruwiańska

A44.8

Inne postacie bartonellozy

A44.9

Bartonelloza, nieokreślona

A46

Róża
Nie obejmuje:

A48

róża poporodowa i połogowa (O86.8)

Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:

grzybica madurska promienicza (B47.1)

A48.0

Zgorzel gazowa
Zapalenie tkanek miękkich wywołane przez Clostridium
Martwica mięśni wywołana przez Clostridium

A48.1

Choroba legionistów [legionelloza]

A48.2

Choroba legionistów bez objawów zapalenia płuc [gorączka Pontiac]

A48.3

Zespół wstrząsu toksycznego
Nie obejmuje: wstrząs endotoksyczny BNO (R57.8)
posocznica BNO (A41.9)

A48.4

Gorączka plamicowa brazylijska [zakażenie układowe wywołane przez Haemophilus
aegyptius]
Zakażenie układowe wywołane przez Haemophilus aegyptius

A48.8

Inne określone choroby bakteryjne

A49

Zakażenia bakteryjne o nieokreślonym umiejscowieniu
Nie obejmuje:

czynniki bakteryjne wywołujące choroby zaklasyfikowane do innych rozdziałów
(B95–B96)
zakażenie wywołane przez Chlamydia BNO (A74.9)
zakażenie meningokokowe BNO (A39.9)
zakażenie wywołane przez Rickettsia BNO (A79.9)
zakażenie wywołane przez krętki BNO (A69.9)

A49.0

Zakażenie gronkowcowe o nieokreślonym umiejscowieniu

A49.1

Zakażenie paciorkowcowe o nieokreślonym umiejscowieniu

A49.2

Zakażenie wywołane przez Haemophilus influenzae o nieokreślonym umiejscowieniu

A49.3

Zakażenie wywołane przez Mycoplasma o nieokreślonym umiejscowieniu

A49.8

Inne zakażenia bakteryjne o nieokreślonym umiejscowieniu
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A49.9

Zakażenie bakteryjne, nieokreślone
Bakteriemia BNO

Zakażenia przenoszone głównie drogą płciową
(A50–A64)
Nie obejmuje:

A50
A50.0

choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20–B24)
nieswoiste i nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej (N34.1)
choroba Reitera (M02.3)

Kiła wrodzona
Kiła wrodzona wczesna objawowa
Każda postać kiły wrodzonej wczesnej lub występującej do ukończenia drugiego roku życia.
Kiła wrodzona wczesna:
• skórna
• śluzówkowo-skórna
• trzewna
Kiłowe wrodzone wczesne:
• zapalenie krtani
• patologie gałki ocznej
• osteochondropatie
• zapalenie gardła
• zapalenie płuc
• zapalenie śluzówki nosa

A50.1

Kiła wrodzona wczesna utajona
Kiła wrodzona bez objawów klinicznych, z dodatnimi wynikami badań serologicznych i ujemnymi
wynikami badań płynu mózgowo-rdzeniowego, występująca do ukończenia drugiego roku życia.

A50.2

Kiła wrodzona wczesna, nieokreślona
Kiła wrodzona BNO do ukończenia drugiego roku życia.

A50.3

Kiłowe wrodzone późne patologie gałki ocznej
Kiłowe wrodzone późne śródmiąższowe zapalenie rogówki† (H19.2*)
Kiłowe wrodzone późne patologie gałki ocznej NGI† (H58.8*)
Nie obejmuje:

A50.4

triada Hutchinsona (A50.5)

Kiła wrodzona późna układu nerwowego [kiła układu nerwowego wieku młodzieńczego]
Otępienie porażenne wieku młodzieńczego
Młodzieńcze porażenie postępujące
Młodzieńczy:
• wiąd rdzenia
• wiąd rdzenia z porażeniami
Kiłowe wrodzone późne:
• zapalenie mózgu† (G05.0*)
• zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych† (G01*)
Kiłowa wrodzona późna polineuropatia† (G63.0*)
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia towarzyszących zaburzeń
psychicznych.
Nie obejmuje:

triada Hutchinsona (A50.5)
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A50.5

Inne postacie kiły wrodzonej późnej objawowej
Każdy stan kiły wrodzonej określony jako późny lub występujący po ukończeniu drugiego roku życia.
Stawy Cluttona† (M03.1*)
Hutchinsona:
• zęby
• triada
Późna wrodzona:
• kiła układu krążenia† (I98.0*)
• kiłowa:
• artropatia† (M03.1*)
• osteochondropatia† (M90.2*)
Kiłowy nos siodełkowy

A50.6

Kiła wrodzona późna utajona
Kiła wrodzona bezobjawowa, z dodatnimi wynikami badań serologicznych i ujemnymi wynikami badań
płynu mózgowo-rdzeniowego, występująca po ukończeniu drugiego roku życia.

A50.7

Kiła wrodzona późna, nieokreślona
Kiła wrodzona BNO po ukończeniu drugiego roku życia.

A50.9

Kiła wrodzona, nieokreślona

A51

Kiła wczesna

A51.0

Kiła pierwotna narządów płciowych
Wrzód pierwotny kiłowy BNO

A51.1

Kiła pierwotna odbytu

A51.2

Kiła pierwotna o innym umiejscowieniu

A51.3

Kiła wtórna skóry i błon śluzowych
Kłykciny płaskie
Kiłowe:
• łysienie† (L99.8*)
• bielactwo† (L99.8*)
• kłykciny płaskie błon śluzowych

A51.4

Inne postacie kiły wtórnej
Kiłowe wtórne:
• choroby zapalne w obrębie miednicy u kobiet† (N74.2*)
• zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego† (H22.0*)
• limfadenopatia
• zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych† (G01*)
• zapalenie mięśni† (M63.0*)
• patologie gałki ocznej NGI† (H58.8*)
• zapalenie okostnej† (M90.1*)

A51.5

Kiła wczesna utajona
Kiła (nabyta) bezobjawowa, z dodatnimi wynikami badań serologicznych i ujemnymi wynikami badań
płynu mózgowo-rdzeniowego, występująca mniej niż dwa lata od zakażenia.

A51.9

Kiła wczesna, nieokreślona

A52
A52.0†
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Kiła późna
Kiła układu krążenia
Kiła układu krążenia BNO (I98.0*)
Kiłowe:
• tętniak aorty (I79.0*)
• niedomykalność zastawki aortalnej (I39.1*)
• zapalenie aorty (I79.1*)
• zapalenie tętnic mózgowych (I68.1*)
• zapalenie wsierdzia BNO (I39.8*)
• zapalenie mięśnia sercowego (I41.0*)
• zapalenie osierdzia (I32.0*)
• niewydolność zastawki pnia płucnego (I39.3*)
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A52.1

Kiła objawowa układu nerwowego
Artropatia Charcota† (M14.6*)
Kiłowe późne:
• zapalenie nerwu słuchowego† (H94.0*)
• zapalenie mózgu† (G05.0*)
• zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych† (G01*)
• zanik nerwu wzrokowego† (H48.0*)
• polineuropatia† (G63.0*)
• zapalenie pozagałkowe nerwu wzrokowego† (H48.1*)
Parkinsonizm kiłowy† (G22*)
Wiąd rdzenia

A52.2

Kiła bezobjawowa układu nerwowego

A52.3

Kiła układu nerwowego, nieokreślona
Kilak
Kiła (późna)
ośrodkowego układu nerwowego BNO
Guz kiłowy

A52.7

Inne postacie kiły późnej objawowej
Zapalenie kłębuszków nerkowych w przebiegu kiły† (N08.0*)
Kilak
Kiła późna lub
o dowolnej lokalizacji z wyjątkiem zaklasyfikowanych w A52.0–A52.3
trzeciorzędowa
Kiłowe późne:
• zapalenie kaletki maziowej† (M73.1*)
• zapalenie naczyniówki i siatkówki† (H32.0*)
• zapalenie twardówki† (H19.0*)
• choroby zapalne w obrębie miednicy u kobiet† (N74.2*)
• bielactwo† (L99.8*)
• patologie gałki ocznej† NGI (H58.8*)
• zapalenie otrzewnej† (K67.2*)
Kiła [o nieokreślonym stopniu zaawansowania]:
• kości† (M90.2*)
• wątroby† (K77.0*)
• płuc† (J99.8*)
• mięśni† (M63.0*)
• błony maziowej† (M68.0*)

A52.8

Kiła późna utajona
Kiła (nabyta) bezobjawowa, z dodatnimi wynikami badań serologicznymi i ujemnymi wynikami badań
płynu mózgowo-rdzeniowego, występująca dwa lata lub więcej od zakażenia.

A52.9

Kiła późna, nieokreślona

A53

Inne postacie kiły i kiła nieokreślona

A53.0

Kiła utajona nieokreślona, wczesna i późna
Kiła utajona BNO
Dodatnie kiłowe odczyny serologiczne

A53.9

Kiła, nieokreślona
Zakażenie wywołane przez Treponema pallidum BNO
Kiła (nabyta) BNO
Nie obejmuje:

A54
A54.0

kiła BNO jako przyczyna zgonu przed ukończeniem drugiego roku życia (A50.2)

Rzeżączka
Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka układu moczowo-płciowego bez ropnia
gruczołów okołocewkowych lub dodatkowych
Rzeżączkowe zapalenie:
• szyjki macicy BNO
• pęcherza moczowego BNO
• cewki moczowej BNO
• sromu i pochwy BNO
Nie obejmuje:

powyższe stany z ropniem:
• gruczołu układu moczowo-płciowego (A54.1)
• okołocewkowym (A54.1)
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A54.1

Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka układu moczowo-płciowego z ropniem gruczołów
okołocewkowych i dodatkowych
Rzeżączkowy ropień gruczołów Bartholina

A54.2

Rzeżączkowe zapalenie otrzewnej miednicy oraz inne rzeżączkowe zakażenia układu
moczowo-płciowego
Rzeżączkowe:
• zapalenie najądrza† (N51.1*)
• choroby zapalne w obrębie miednicy u kobiet† (N74.3*)
• zapalenie jądra† (N51.1*)
• zapalenie gruczołu krokowego† (N51.0*)
Nie obejmuje:

rzeżączkowe zapalenie otrzewnej (A54.8)

A54.3

Rzeżączkowe zakażenie narządu wzroku
Rzeżączkowe zapalenie:
• spojówek† (H13.1*)
• tęczówki i ciała rzęskowego† (H22.0*)
Noworodkowe zapalenie gałki ocznej lub spojówek wywołane przez gonokoki

A54.4†

Rzeżączkowe zakażenie układu mięśniowo-szkieletowego
Rzeżączkowe zapalenie:
• stawów (M01.3*)
• kaletki maziowej (M73.0*)
• kości i szpiku (M90.2*)
• błony maziowej (M68.0*)
• pochewki maziowej ścięgna (M68.0*)

A54.5

Rzeżączkowe zapalenie gardła

A54.6

Rzeżączkowe zakażenie odbytu i odbytnicy

A54.8

Inne zakażenia rzeżączkowe
Rzeżączkowy ropień mózgu† (G07*)
Rzeżączkowe zapalenie:
• wsierdzia† (I39.8*)
• opon mózgowo-rdzeniowych† (G01*)
• mięśnia sercowego† (I41.0*)
• osierdzia† (I32.0*)
• otrzewnej† (K67.1*)
• płuc† (J17.0*)
Posocznica w przebiegu rzeżączki
Rzeżączkowe uszkodzenia skóry
Nie obejmuje:

A54.9

A55

rzeżączkowe zapalenie otrzewnej miednicy (A54.2)

Zakażenie rzeżączkowe, nieokreślone

Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydia
Dymienica tropikalna
Choroba Duranda-Nicolasa-Favre’a
Esthiomene
Ziarniniak pachwinowy

A56

Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydia
Obejmuje:
Nie obejmuje:

A56.0

94

zakażenia przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydia trachomatis
wywołane przez Chlamydia:
• ziarniniak (A55)
• noworodkowe:
• zapalenie spojówek (P39.1)
• zapalenie płuc (P23.1)
stany sklasyfikowane w kategorii A74.–

Zakażenie dolnego odcinka układu moczowo-płciowego wywołane przez Chlamydia
Wywołane przezChlamydia:
• zapalenie szyjki macicy
• zapalenie pęcherza moczowego
• zapalenie cewki moczowej
• zapalenie sromu i pochwy
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A56.1

Zakażenie otrzewnej miednicy i innych narządów układu moczowo-płciowego wywołane
przez Chlamydia
Wywołane przezChlamydia:
• zapalenie najądrza† (N51.1*)
• choroby zapalne w obrębie miednicy u kobiet† (N74.4*)
• zapalenie jądra† (N51.1*)

A56.2

Zakażenie układu moczowo-płciowego wywołane przez Chlamydia, nieokreślone

A56.3

Zakażenie odbytu i odbytnicy wywołane przez Chlamydia

A56.4

Zakażenie gardła wywołane przez Chlamydia

A56.8

Zakażenie o innym umiejscowieniu, przenoszone drogą płciową, wywołane przez
Chlamydia

A57

Wrzód weneryczny
Wrzód miękki

A58

Ziarniniak pachwinowy
Donowanoza

A59

Rzęsistkowica
Nie obejmuje:

rzęsistkowica jelitowa (A07.8)

A59.0

Rzęsistkowica narządów moczowo-płciowych
Upławy białe
wywołane przez Trichomonas (vaginalis)
Zapalenie gruczołu krokowego† (N51.0*)

A59.8

Rzęsistkowica o innym umiejscowieniu

A59.9

Rzęsistkowica, nieokreślona

A60

Opryszczkowe [herpes simplex] zakażenie okolicy anogenitalnej

A60.0

Opryszczkowe zakażenie narządów płciowych i układu moczowo-płciowego
Opryszczkowe zakażenie narządów płciowych:
• żeńskich† (N77.0–N77.1*)
• męskich† (N51.–*)

A60.1

Opryszczkowe zakażenie skóry okolicy odbytowej oraz odbytnicy

A60.9

Opryszczkowe zakażenie okolicy odbytowej i moczowo-płciowej, nieokreślone

A63

Inne choroby przenoszone głównie drogą płciową, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:

mięczak zakaźny (B08.1)
brodawczak szyjki macicy (D26.0)

A63.0

Kłykciny kończyste

A63.8

Inne określone choroby przenoszone głównie drogą płciową

A64

Choroby przenoszone drogą płciową, nieokreślone
Choroba weneryczna BNO
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Inne choroby wywołane przez krętki
(A65–A69)
Nie obejmuje:

A65

leptospiroza (A27.–)
kiła (A50–A53)

Kiła nieweneryczna
Bejel
Kiła endemiczna
Njovera

A66

Malinica
Obejmuje:

bouba
frambezja (tropikalna)
pian

A66.0

Pierwotne zmiany w malinicy
Wrzód maliniczy
Malinica wczesna lub pierwotna
Maliniczy wrzód pierwotny
Malinica pierwotna

A66.1

Mnogie malinicze brodawczaki i sączące pęknięcia szczelinowate
Guz maliniczy
Pianoma
Brodawczaki malinicze dłoni i podeszew

A66.2

Inne malinicze wczesne uszkodzenia skóry
Malinica skórna do pięciu lat od zakażenia
Malinica wczesna (skórna) (plamista) (grudkowo-plamista) (drobnogrudkowa) (grudkowa)
Zmiany skórne w malinicy wczesnej

A66.3

Nadmierne rogowacenie malinicze
Ręka upiora
Nadmierne rogowacenie dłoni i podeszew (wczesne) (późne) malinicze
Podeszwy „zrobaczałe”

A66.4

Guzy i wrzody malinicze
Guzowate zmiany skórne malinicze
Malinica późna guzowata (wrzodziejąca)

A66.5

Gangoza
Zniekształcające zapalenie nosa i gardła

A66.6

Zmiany malinicze w kościach i stawach
Ganglion
Wodniak stawu
malinicze (wczesne) (późne)
Zapalenie kości
Zapalenie okostnej (przerostowe)
Gondou
Guzy kości
malinicze (późne)
Naciekowe zapalenie kości lub okostnej

A66.7

Inne objawy malinicy
Guzki okołostawowe malinicze
Malinica błon śluzowych

A66.8

Malinica utajona
Malinica bez objawów klinicznych z dodatnimi odczynami serologicznymi

A66.9

Malinica, nieokreślona
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A67

Pinta

A67.0

Pierwotne zmiany pinty
Wrzód (pierwotny)
wywołane przez Treponema pintae s. carateum
Grudka (pierwotna)

A67.1

Zmiany pośrednie pinty
Wykwity rumieniowate
Zmiany przebarwieniowe
Nadmierne rogowacenie
Pintidy

wywołane przez Treponema pintae s. carateum

A67.2

Zmiany późne pinty
Zmiany sercowo-naczyniowe† (I98.1*)
Zmiany skórne w przebiegu pinty:
• achromatyczne
• bliznowate
• dyschromatyczne

A67.3

Zmiany mieszane pinty
Odbarwieniowe i przebarwieniowe zmiany skórne w przebiegu pinty

A67.9

Pinta, nieokreślona

A68

Gorączka powrotna
Obejmuje:

gorączka nawracająca

Nie obejmuje:

choroba z Lyme (A69.2)

A68.0

Gorączka powrotna przenoszona przez wszy
Gorączka powrotna wywołana przez Borrelia recurrentis

A68.1

Gorączka powrotna przenoszona przez kleszcze
Gorączka powrotna wywołana przez gatunki Borrelia inne niż Borrelia recurrentis

A68.9

Gorączka powrotna, nieokreślona

A69

Zakażenia wywołane przez inne krętki

A69.0

Martwiczo-wrzodziejące zapalenie jamy ustnej
Zgorzelinowe zapalenie jamy ustnej
Zgorzel wywołana przez Fusospirochaetae
Rak wodny policzka
Zgorzelinowe zapalenie jamy ustnej

A69.1

Inne zakażenia Vincenta
Zapalenie gardła wrzecionowato-krętkowe
Martwiczo-wrzodziejące (ostre) zapalenie:
• dziąseł
• dziąseł i jamy ustnej
Zapalenie jamy ustnej wywołane przez krętki
Zapalenie wrzodziejące jamy ustnej
Vincenta:
• angina
• zapalenie dziąseł

A69.2

Choroba z Lyme
Rumień przewlekły wędrujący wywołany przez Borrelia burgdorferi

A69.8

Inne określone zakażenia wywołane przez krętki

A69.9

Zakażenie wywołane przez krętki, nieokreślone
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Inne choroby wywołane przez Chlamydia
(A70–A74)
A70

Zakażenie wywołane przez Chlamydia psittaci
Ornitoza
Choroba papuzia
Choroba ptasia

A71

Jaglica
Nie obejmuje:

następstwa jaglicy (B94.0)

A71.0

Początkowe stadium jaglicy
Podejrzenie jaglicy

A71.1

Jaglica czynna
Ziarniste zapalenie spojówek (jaglicze)
Jaglicze grudkowe zapalenie spojówek
Jaglicza łuszczka

A71.9

Jaglica, nieokreślona

A74

Inne choroby wywołane przez Chlamydia
Nie obejmuje:

zapalenie płuc wywołane przez Chlamydia (J16.0)
wywołane przez Chlamydia noworodkowe:
• zapalenie spojówek (P39.1)
• zapalenie płuc (P23.1)
choroby wywołane przez Chlamydia przenoszone drogą płciową (A55–A56)

A74.0†

Zapalenie spojówek wywołane przez Chlamydia (H13.1*)
Jaglica rzekoma

A74.8

Inne choroby wywołane przez Chlamydia
Zapalenie otrzewnej wywołane przez Chlamydia† (K67.0*)

A74.9

Zakażenie wywołane przez Chlamydia, nieokreślone
Chlamydioza BNO

Choroby wywołane przez Rickettsia
(A75–A79)
A75

Dur wysypkowy
Nie obejmuje:

riketsjoza wywołana przez Ehrlichia sennetsu (A79.8)

A75.0

Dur wysypkowy epidemiczny przenoszony przez wszy wywołany przez Rickettsia
prowazekii
Dur wysypkowy klasyczny
Dur wysypkowy epidemiczny (przenoszony przez wszy)

A75.1

Dur wysypkowy nawrotowy [Choroba Brilla]
Choroba Brilla-Zinssera

A75.2

Dur wysypkowy wywołany przez Rickettsia typhi
Dur wysypkowy szczurzy (przenoszony przez pchły)

A75.3

Dur wysypkowy wywołany przez Rickettsia tsutsugamushi
Dur tropikalny (przenoszony przez roztocze)
Gorączka Tsutsugamushi

A75.9

Dur wysypkowy, nieokreślony
Dur wysypkowy BNO
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A77

Dur plamisty [riketsjoza przenoszona przez kleszcze]

A77.0

Dur plamisty wywołany przez Rickettsia rickettsii
Dur plamisty Gór Skalistych
Gorączka Sao Paulo

A77.1

Dur plamisty wywołany przez Rickettsia conorii
Dur kleszczowy afrykański
Dur guzkowy
Dur kleszczowy indyjski
Dur kleszczowy kenijski
Dur marsylski
Dur guzkowy śródziemnomorski

A77.2

Dur plamisty wywołany przez Rickettsia sibirica
Dur plamisty północnoazjatycki
Dur kleszczowy syberyjski

A77.3

Dur plamisty wywołany przez Rickettsia australis
Dur kleszczowy „Queensland”

A77.8

Inne dury plamiste

A77.9

Dur plamisty, nieokreślony
Dur plamisty przenoszony przez kleszcze BNO

A78

Gorączka Q
Zakażenie wywołane przez Coxiella burnetii
Gorączka „dziewiątej mili”
Gorączka czworoboczna

A79

Inne choroby wywołane przez Rickettsia

A79.0

Gorączka okopowa
Gorączka pięciodniowa
Gorączka wołyńska

A79.1

Ospa riketsjowa wywołana przez Rickettsia akari
Gorączka Kew Garden
Riketsjoza pęcherzykowa

A79.8

Inne określone riketsjozy
Riketsjoza wywołana przez Ehrlichia sennetsu

A79.9

Riketsjoza, nieokreślona
Zakażenie wywołane przez Rickettsia BNO

Wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego
(A80–A89)
Nie obejmuje:

A80

następstwa:
• nagminnego porażenia dziecięcego (B91)
• wirusowego zapalenia mózgu (B94.1)

Ostre nagminne porażenie dziecięce

A80.0

Ostre nagminne porażenie poszczepienne

A80.1

Ostre nagminne porażenie dziecięce, wirus dziki, importowany

A80.2

Ostre nagminne porażenie dziecięce, wirus dziki, tubylczy

A80.3

Inne i nieokreślone postacie ostrego nagminnego porażenia dziecięcego

A80.4

Ostre nagminne porażenie dziecięce, postać nieporażenna

A80.9

Ostre nagminne porażenie dziecięce, nieokreślone
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A81

Atypowe wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego
Obejmuje:

choroby ośrodkowego układu nerwowego wywołane przez priony

A81.0

Choroba Creutzfeldta-Jacoba
Podostra encefalopatia gąbczasta

A81.1

Podostre stwardniające zapalenie mózgu
Podostre wtrętowe zapalenie mózgu Dawsona
Leukoencefalopatia stwardniająca van Bogaerta

A81.2

Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia
Leukoencefalopatia wieloogniskowa BNO

A81.8

Inne zakażenia ośrodkowego układu nerwowego wywołane przez atypowe wirusy
Kuru

A81.9

Zakażenie ośrodkowego układu nerwowego wywołane przez atypowe wirusy, nieokreślone
Choroby ośrodkowego układu nerwowego wywołane przez priony BNO

A82

Wścieklizna

A82.0

Wścieklizna leśna

A82.1

Wścieklizna miejska

A82.9

Wścieklizna, nieokreślona

A83

Wirusowe zapalenie mózgu wywołane przez wirusy przenoszone przez komary
Obejmuje:

wirusowe zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych przenoszone przez komary

Nie obejmuje:

wenezuelskie końskie zapalenie mózgu (A92.2)

A83.0

Japońskie zapalenie mózgu

A83.1

Zachodnie końskie zapalenie mózgu

A83.2

Wschodnie końskie zapalenie mózgu

A83.3

Zapalenie mózgu St Louis

A83.4

Australijskie zapalenie mózgu
Choroba wywołana przez wirus Kunjin

A83.5

Kalifornijskie zapalenie mózgu
Kalifornijskie zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych
Zapalenie mózgu La Crosse

A83.6

Choroba wywołana przez wirus Rocio

A83.8

Inne wirusowe zapalenia mózgu wywołane przez wirusy przenoszone przez komary

A83.9

Wirusowe zapalenie mózgu wywołane przez wirusy przenoszone przez komary,
nieokreślone

A84

Wirusowe zapalenie mózgu wywołane przez wirusy przenoszone przez kleszcze
Obejmuje:

A84.0

wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu przenoszone przez kleszcze

Dalekowschodnie zapalenie mózgu wywołane przez wirusy przenoszone przez kleszcze
[rosyjskie wiosenno-letnie zapalenie mózgu]

A84.1

Środkowoeuropejskie zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze

A84.8

Inne zapalenia mózgu wywołane przez wirusy przenoszone przez kleszcze
Owcze wirusowe zapalenie mózgu i rdzenia
Choroba wywołana przez wirus Powassan

A84.9

Wirusowe zapalenie mózgu wywołane przez wirusy przenoszone przez kleszcze,
nieokreślone
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A85

Inne wirusowe zapalenie mózgu niesklasyfikowane gdzie indziej
Obejmuje:

określone wirusowe:
• zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego NGI
• zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych NGI

Nie obejmuje:

łagodne zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego przebiegające z bólami mięśni (G93.3)
zapalenie mózgu wywołane przez:
• wirus opryszczki [herpes simplex] (B00.4)
• wirus odry (B05.0)
• wirus świnki (B26.2)
• wirus nagminnego porażenia dziecięcego (A80.–)
• wirus półpaśca (B02.0)
limfocytarne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i naczyniówki (A87.2)

A85.0†

Enterowirusowe zapalenie mózgu (G05.1*)
Enterowirusowe zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego

A85.1†

Adenowirusowe zapalenie mózgu (G05.1*)
Adenowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu

A85.2

Wirusowe zapalenie mózgu wywołane przez stawonogi, nieokreślone

A85.8

Inne określone postacie wirusowego zapalenia mózgu
Śpiączkowe zapalenie mózgu
Choroba von Economo-Crucheta

A86

Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone
Wirusowe:
• zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego BNO
• zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu BNO

A87

Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Nie obejmuje:

zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez:
• wirus opryszczki [herpes simplex] (B00.3)
• wirus odry (B05.1)
• wirus świnki (B26.1)
• wirus nagminnego porażenia dziecięcego (A80.–)
• wirus półpaśca (B02.1)

A87.0†

Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G02.0*)
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez wirus Coxsackie
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez wirus ECHO

A87.1†

Adenowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G02.0*)

A87.2

Limfocytarne zapalenie splotu naczyniówkowego i opon mózgowo-rdzeniowych
Limfocytarne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu

A87.8

Inne wirusowe postacie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

A87.9

Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, nieokreślone

A88

Inne wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego niesklasyfikowane
gdzie indziej
Nie obejmuje:

wirusowe:
• zapalenie mózgu BNO (A86)
• zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych BNO (A87.9)

A88.0

Gorączka wysypkowa wywołana przez enterowirusy [wysypka bostońska]

A88.1

Epidemiczne zawroty głowy

A88.8

Inne określone postacie wirusowych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego

A89

Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone
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Gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi i wirusowe gorączki
krwotoczne
(A90–A99)
A90

Gorączka denga [denga klasyczna]
Nie obejmuje:

A91
A92

gorączka krwotoczna denga (A91)

Gorączka krwotoczna denga
Inne gorączki wirusowe przenoszone przez komary
Nie obejmuje:

choroba rzeki Ross (B33.1)

A92.0

Choroba wywołana przez wirus Chikungunya
Gorączka (krwotoczna) Chikungunya

A92.1

Gorączka o’nyong-nyong

A92.2

Wenezuelska gorączka końska
Wenezuelskie końskie zapalenie mózgu
Wenezuelska końska choroba wywołana przez wirus zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego

A92.3

Zakażenie wirusem Zachodniego Nilu
Gorączka Zachodniego Nilu

A92.4

Gorączka Doliny Riftu

A92.8

Inne określone postacie gorączek wirusowych przenoszonych przez komary

A92.9

Gorączka wirusowa przenoszona przez komary, nieokreślona

A93

Inne gorączki wirusowe przenoszone przez komary, niesklasyfikowane gdzie
indziej

A93.0

Choroba wywołana przez wirus Oropouche
Gorączka Oropouche

A93.1

Gorączka wywołana przez owada Phlebotomus
Gorączka pappataci
Gorączka wywołana przez ukłucie moskita Phlebotomus

A93.2

Gorączka kleszczowa Colorado

A93.8

Inne określone postacie gorączek wirusowych przenoszonych przez stawonogi
Choroba wywołana przez wirus Piry
Choroba wywołana przez wirus pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej [gorączka Indiana]

A94

Gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi, nieokreślone
Gorączka wywołana przez arbowirusy BNO
Zakażenie arbowirusem BNO

A95

Żółta gorączka

A95.0

Żółta gorączka, postać leśna
Żółta gorączka, postać dżunglowa

A95.1

Żółta gorączka, postać miejska

A95.9

Żółta gorączka, nieokreślona

A96

Gorączka krwotoczna wywołana przez arenawirusy

A96.0

Gorączka krwotoczna Junin
Argentyńska gorączka krwotoczna

A96.1

Gorączka krwotoczna Machupo
Boliwijska gorączka krwotoczna

A96.2

Gorączka Lassa

A96.8

Inne gorączki krwotoczne wywołane przez arenawirusy

A96.9

Gorączka krwotoczna wywołana przez arenawirusy, nieokreślona
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A98

Inne wirusowe gorączki krwotoczne niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:

gorączka krwotoczna Chikungunya (A92.0)
gorączka krwotoczna denga (A91)

A98.0

Gorączka krwotoczna krymsko-kongijska
Środkowoazjatycka gorączka krwotoczna

A98.1

Gorączka krwotoczna omska

A98.2

Choroba lasu Kyasanur

A98.3

Choroba wywołana przez wirus Marburg

A98.4

Choroba wywołana przez wirus Ebola

A98.5

Gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym
Gorączka krwotoczna:
• epidemiczna
• koreańska
• rosyjska
Choroba wywołana przez hantawirus
Choroba wywołana przez hantawirus z objawami nerkowymi
Nefropatia epidemiczna
Nie obejmuje:

A98.8

A99

zespół (sercowo-)płucny wywołany przez hantawirus (B33.4†, J17.1*)

Inne określone postacie wirusowych gorączek krwotocznych

Nieokreślona wirusowa gorączka krwotoczna

Zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon
śluzowych
(B00–B09)
B00

Zakażenia wywołane przez wirus opryszczki [herpes simplex]
Nie obejmuje:

zakażenie wirusem opryszczki okolicy anogenitalnej (A60.–)
wrodzone zakażenie opryszczkowe (P35.2)
mononukleoza wywołana przez wirus opryszczki typu gamma (B27.0)
herpangina (B08.5)

B00.0

Wyprysk opryszczkowy
Ospopodobne wykwity Kaposiego

B00.1

Pęcherzykowe zapalenie skóry wywołane przez wirus opryszczki
Opryszczka pospolita:
• twarzy
• warg
Pęcherzykowe zapalenie skóry:
• ucha
wywołane przez ludzki (alfa) wirus opryszczki typu 2
• wargi

B00.2

Zapalenie dziąseł i jamy ustnej oraz gardła i migdałków wywołane przez wirus opryszczki
Opryszczkowe zapalenie gardła

B00.3†

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez wirus opryszczki (G02.0*)

B00.4†

Zapalenie mózgu wywołane przez wirus opryszczki (G05.1*)
Opryszczkowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu
Zapalenie mózgu oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego wywołane przez wirus Herpes simiae
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B00.5

Choroba gałki ocznej wywołana przez wirus opryszczki
Opryszczkowe zapalenie:
• spojówek† (H13.1*)
• skóry powiek† (H03.1*)
• tęczówki i ciała rzęskowego† (H22.0*)
• tęczówki† (H22.0*)
• rogówki† (H19.1*)
• rogówki i spojówek† (H19.1*)
• przedniej części naczyniówki† (H22.0*)

B00.7

Rozsiana opryszczka pospolita
Posocznica opryszczkowa

B00.8

Inne postacie zakażenia wirusem opryszczki
Zapalenie wątroby wywołane przez wirus opryszczki† (K77.0*)
Zanokcica wywołana przez wirus opryszczki

B00.9

Zakażenie wywołane przez wirus opryszczki, nieokreślone
Zakażenie wirusem opryszczki BNO

B01

Ospa wietrzna [varicella]

B01.0†

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w ospie wietrznej (G02.0*)

B01.1†

Zapalenie mózgu w ospie wietrznej (G05.1*)
Zapalenie mózgu w następstwie ospy wietrznej
Zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w ospie wietrznej

B01.2†

Zapalenie płuc w ospie wietrznej (J17.1*)

B01.8

Ospa wietrzna z innymi powikłaniami

B01.9

Ospa wietrzna bez powikłań
Ospa wietrzna BNO

B02

Choroba zakaźna wywołana przez wirus herpes zoster [półpasiec]
Obejmuje:

shingles (półpasiec)
zona (półpasiec)

B02.0†

Zapalenie mózgu wywołane przez wirus herpes zoster (G05.1*)
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu w półpaścu

B02.1†

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez wirus herpes zoster (G02.0*)

B02.2†

Półpasiec z zajęciem innych części układu nerwowego
Popółpaścowe:
• zapalenie zwoju kolanka (G53.0*)
• polineuropatia (G63.0*)
• nerwoból nerwu trójdzielnego (G53.0*)

B02.3

Choroba gałki ocznej wywołana przez wirus herpes zoster
Półpaścowe zapalenie:
• powiek† (H03.1*)
• spojówek† (H13.1*)
• tęczówki i ciała rzęskowego† (H22.0*)
• tęczówki† (H22.0*)
• rogówki† (H19.2*)
• rogówki i spojówek† (H19.2*)
• twardówki† (H19.0*)

B02.7

Półpasiec rozsiany

B02.8

Półpasiec z innymi powikłaniami

B02.9

Półpasiec bez powikłań
Półpasiec BNO

B03

1

Ospa prawdziwa1

W 1980 r. podczas 33. Zgromadzenia Światowej Organizacji Zdrowia zakomunikowano, że ospa prawdziwa została
wytępiona. Powyższą klasyfikację zachowano ze względów statystycznych.
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B04
B05

Ospa małpia
Odra
Obejmuje:

odra

Nie obejmuje:

podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)

B05.0†

Odra powikłana przez zapalenie mózgu (G05.1*)
Zapalenie mózgu w następstwie odry

B05.1†

Odra powikłana przez zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G02.0*)
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w następstwie odry

B05.2†

Odra powikłana przez zapalenie płuc (J17.1*)
Zapalenie płuc w następstwie odry

B05.3†

Odra powikłana przez zapalenie ucha środkowego (H67.1*)
Zapalenie ucha środkowego w następstwie odry

B05.4

Odra z powikłaniami jelitowymi

B05.8

Odra z innymi powikłaniami
Odrowe zapalenie rogówki oraz zapalenie rogówki i spojówek† (H19.2*)

B05.9

Odra bez powikłań
Odra BNO

B06

Różyczka
Nie obejmuje:

różyczka wrodzona (P35.0)

B06.0†

Różyczka z powikłaniami neurologicznymi
Różyczkowe zapalenie:
• mózgu (G05.1*)
• opon mózgowo-rdzeniowych (G02.0*)
• mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych (G05.1*)

B06.8

Różyczka z innymi powikłaniami
Różyczkowe zapalenie:
• stawów† (M01.4*)
• płuc† (J17.1*)

B06.9

Różyczka bez powikłań
Różyczka BNO

B07

Brodawki wirusowe
Brodawka:
• prosta
• pospolita
Nie obejmuje:

B08

Inne zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon
śluzowych, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:

B08.0

choroba wywołana przez wirus pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej (A93.8)

Inne zakażenia wywołane przez wirus z grupy orthopox
Ospa krowia
Ospa owcza (Orf)
Ospa krowia rzekoma [guzki dojarek]
Krowianka
Nie obejmuje:

B08.1

kłykciny kończyste (A63.0)
brodawczak:
• pęcherza moczowego (D41.4)
• szyjki macicy (D26.0)
• krtani (D14.1)

ospa małpia (B04)

Mięczak zakaźny

B08.2

Rumień nagły [choroba szósta]

B08.3

Rumień zakaźny [choroba piąta]
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B08.4

Enterowirusowe pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej z wypryskiem
Choroba wysypkowa rąk, stóp i jamy ustnej

B08.5

Enterowirusowe pęcherzykowe zapalenie gardła
Herpangina

B08.8

Inne określone zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon
śluzowych
Enterowirusowe zapalenie gardła z zajęciem węzłów chłonnych
Pryszczyca
Choroba wywołana przez wirus tanapox
Choroba wywołana przez wirus yabapox

B09

Nieokreślone zakażenie wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon
śluzowych
Wirusowa wysypka:
• na śluzówkach BNO
• skórna BNO

Wirusowe zapalenie wątroby
(B15–B19)
Nie obejmuje:

B15

zapalenie wątroby wywołane przez wirus cytomegalii (B25.1)
zapalenie wątroby wywołane przez wirus opryszczki (B00.8)
następstwa wirusowego zapalenia wątroby (B94.2)

Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu A

B15.0

Wirusowe zapalenie wątroby typu A ze śpiączką wątrobową

B15.9

Wirusowe zapalenie wątroby typu A bez śpiączki wątrobowej
Zapalenie wątroby typu A (ostre) (wirusowe) BNO

B16

Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B

B16.0

Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B z nadkażeniem wirusem delta ze śpiączką
wątrobową

B16.1

Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B z nadkażeniem wirusem delta bez śpiączki
wątrobowej

B16.2

Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B bez nadkażenia wirusem delta ze śpiączką
wątrobową

B16.9

Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B bez nadkażenia wirusem delta bez śpiączki
wątrobowej
Zapalenie wątroby typu B (ostre) (wirusowe) BNO

B17
B17.0

Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby
Ostre zakażenie (nadkażenie) wirusem delta u nosiciela wirusa zapalenia wątroby typu B

B17.1

Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu C

B17.2

Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu E

B17.8

Inne określone postacie ostrego wirusowego zapalenia wątroby
Zapalenie wątroby typu nie-A nie-B (ostre) (wirusowe) NGI

B18

Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby

B18.0

Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B z wirusem delta

B18.1

Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B bez wirusa delta
Przewlekłe (wirusowe) zapalenie wątroby typu B

B18.2

Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C

B18.8

Inne postacie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby
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B18.9

B19

Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby, nieokreślone

Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby

B19.0

Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby ze śpiączką wątrobową

B19.9

Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby bez śpiączki wątrobowej
Wirusowe zapalenie wątroby BNO

Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]
(B20–B24)
Nie obejmuje:

B20

bezobjawowy stan zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV] (Z21)

Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], której
skutkiem są choroby zakaźne i pasożytnicze
Nie obejmuje:

ostry zespół zakażenia HIV (B23.0)

B20.0

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zakażenie wywołane przez
mykobakterie
Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest gruźlica

B20.1

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne zakażenia bakteryjne

B20.2

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest cytomegalia

B20.3

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne zakażenia wirusowe

B20.4

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest kandydoza

B20.5

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne grzybice

B20.6

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zapalenie płuc wywołane przez
Pneumocystis jirovecii
Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis carinii

B20.7

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są zakażenia mnogie

B20.8

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne choroby zakaźne i pasożytnicze

B20.9

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są nieokreślone choroby zakaźne lub
pasożytnicze
Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zakażenie BNO

B21

Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], której
skutkiem są nowotwory złośliwe

B21.0

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest mięsak Kaposiego

B21.1

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest chłoniak Burkitta

B21.2

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne typy chłoniaków nieziarniczych

B21.3

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne nowotwory złośliwe tkanki
limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych

B21.7

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są mnogie nowotwory złośliwe

B21.8

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne nowotwory złośliwe

B21.9

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są nieokreślone nowotwory złośliwe

B22

Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], której
skutkiem są inne określone choroby

B22.0

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest encefalopatia
Otępienie wywołane przez HIV

B22.1

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest limfoidalne śródmiąższowe zapalenie
płuc
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B22.2

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zespół wyczerpania
Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest brak prawidłowego rozwoju i wzrostu
Zespół wyniszczenia

B22.7

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są mnogie choroby sklasyfikowane gdzie
indziej
Uwaga:
W przypadku używania tej kategorii należy postępować zgodnie z zasadami kodowania
chorobowości i umieralności oraz wytycznymi przedstawionymi w tomie 2.

B23

Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], której
skutkiem są inne stany chorobowe

B23.0

Ostry zespół zakażenia HIV

B23.1

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest (przewlekła) uogólniona limfadenopatia

B23.2

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są zaburzenia układu krwiotwórczego i
odpornościowego niesklasyfikowane gdzie indziej

B23.8

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne określone stany chorobowe

B24

Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV],
nieokreślona
Nabyty zespół upośledzenia odporności [AIDS] BNO
Zespół związany z AIDS [ARC] BNO

Inne choroby wirusowe
(B25–B34)
B25

Choroba wywołana przez wirus cytomegalii
Nie obejmuje:

wrodzone zakażenie wirusem cytomegalii (P35.1)
mononukleoza wywołana przez wirus cytomegalii (B27.1)

B25.0†

Zapalenie płuc wywołane przez wirus cytomegalii (J17.1*)

B25.1†

Zapalenie wątroby wywołane przez wirus cytomegalii (K77.0*)

B25.2†

Zapalenie trzustki wywołane przez wirus cytomegalii (K87.1*)

B25.8

Inne choroby wywołane przez wirus cytomegalii

B25.9

Choroba wywołana przez wirus cytomegalii, nieokreślona

B26

Świnka [nagminne zapalenie ślinianek przyusznych]
Obejmuje:

zapalenie ślinianek przyusznych:
• nagminne
• zakaźne

B26.0†

Zapalenie jądra wywołane przez wirus świnki (N51.1*)

B26.1†

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez wirus świnki (G02.0*)

B26.2†

Zapalenie mózgu wywołane przez wirus świnki (G05.1*)

B26.3†

Zapalenie trzustki wywołane przez wirus świnki (K87.1*)

B26.8

Choroba wywołana przez wirus świnki z innymi powikłaniami
Powikłania w przebiegu choroby wywołanej przez wirus świnki:
• zapalenie stawów† (M01.5*)
• zapalenie mięśnia sercowego† (I41.1*)
• zapalenie nerek† (N08.0*)
Polineuropatia w przebiegu choroby wywołanej przez wirus świnki† (G63.0*)

B26.9

Choroba wywołana przez wirus świnki bez powikłań
Choroba wywołana przez wirus świnki BNO
Zapalenie ślinianek przyusznych wywołane przez wirus świnki BNO
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B27

Mononukleoza zakaźna
Obejmuje:

gorączka węzłowa
angina monocytarna
choroba Pfeiffera

B27.0

Mononukleoza wywołana przez wirus opryszczki typu gamma
Mononukleoza wywołana przez wirus Epsteina-Barr

B27.1

Mononukleoza wywołana przez wirus cytomegalii

B27.8

Inne postacie mononukleozy zakaźnej

B27.9

Mononukleoza zakaźna, nieokreślona

B30

Wirusowe zapalenie spojówek
Nie obejmuje:

choroba gałki ocznej:
• wywołana przez wirus opryszczki [herpes simplex] (B00.5)
• wywołana przez wirus herpes zoster (B02.3)

B30.0†

Zapalenie rogówki i spojówek wywołane przez adenowirusy (H19.2*)
Nagminne zapalenie rogówki i spojówek
Choroba robotników stoczni

B30.1†

Zapalenie spojówek wywołane przez adenowirusy (H13.1*)
Ostre pęcherzykowe adenowirusowe zapalenie spojówek
Basenowe zapalenie spojówek

B30.2

Wirusowe zapalenie gardła i spojówek

B30.3†

Ostre nagminne krwotoczne zapalenie spojówek (enterowirusowe) (H13.1*)
Zapalenie spojówek wywołane przez:
• wirus Coxsackie 24
• enterowirus 70
Krwotoczne zapalenie spojówek (ostre) (nagminne)

B30.8†

Inne wirusowe zapalenia spojówek (H13.1*)
Zapalenie spojówek Newcastle

B30.9

Wirusowe zapalenie spojówek, nieokreślone

B33

Inne choroby wirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej

B33.0

Nagminne zapalenie mięśni wywołane przez wirusy Coxsackie
Choroba bornholmska

B33.1

Choroba rzeki Ross
Nagminne zapalenie wielostawowe z wysypką
Gorączka rzeki Ross

B33.2

Wirusowe zapalenie serca

B33.3

Zakażenia retrowirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej
Zakażenie retrowirusowe BNO

B33.4†

Zespół (sercowo-)płucny wywołany przez hantawirus [HPS] [

HCPS] (J17.1*)
Choroba wywołana przez hantawirus z objawami płucnymi
Choroba wywołana przez wirus Sin Nombre
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (N17.9) w celu określenia ewentualnej niewydolności
nerek związanej z HPS o etiologii hantawirusowej (wirusy Andes, Bayou i Black Creek Canal).
Nie obejmuje: gorączka krwotoczna z objawami nerkowymi (A98.5)
B33.8

B34

Inne określone choroby wirusowe

Zakażenie wirusowe o nieokreślonym umiejscowieniu
Nie obejmuje:

B34.0

choroba wywołana przez wirus cytomegalii BNO (B25.9)
zakażenie wywołane przez wirus opryszczki [herpes simplex] BNO (B00.9)
zakażenie retrowirusowe BNO (B33.3)
czynniki wirusowe wywołujące choroby zaklasyfikowane do innych rozdziałów (B97.–)

Zakażenie adenowirusowe o nieokreślonym umiejscowieniu
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B34.1

Zakażenie enterowirusowe o nieokreślonym umiejscowieniu
Zakażenie wywołane przez wirus Coxsackie BNO
Zakażenie wywołane przez wirus ECHO BNO

B34.2

Zakażenie koronawirusowe o nieokreślonym umiejscowieniu
Nie obejmuje: ciężki ostry zespół oddechowy [SARS] (U04.9)

B34.3

Zakażenie parwowirusowe o nieokreślonym umiejscowieniu

B34.4

Zakażenia papowawirusowe o nieokreślonym umiejscowieniu

B34.8

Inne zakażenia wirusowe o nieokreślonym umiejscowieniu

B34.9

Zakażenie wirusowe, nieokreślone
Wiremia BNO

Grzybice
(B35–B49)
Nie obejmuje:

B35

zapalenie płuc związane z nadwrażliwością na pył organiczny (J67.–)
ziarniniak grzybiasty (C84.0)

Grzybica skóry
Obejmuje:

grzybica woszczynowa
zakażenia wywołane przez Epidermophyton, Microsporum i Trichophyton
grzybice skóry dowolnego rodzaju z wyjątkiem stanów ujętych w kategorii B36.–

B35.0

Grzybica owłosionej skóry głowy i brody
Grzybica strzygąca brody
Kerion
Grzybica strzygąca owłosionej skóry głowy
Figówka grzybicza

B35.1

Grzybica paznokci
Zanokcica dermatofitowa
Grzybicze zapalenie paznokci
Onychomykoza
Dermatofitoza paznokci

B35.2

Grzybica rąk
Dermatofitoza rąk
Grzybica dermatofitowa rąk

B35.3

Grzybica stóp
Stopa atlety
Dermatofitoza stopy
Grzybica dermatofitowa stopy

B35.4

Grzybica ciała
Grzybica strzygąca skóry

B35.5

Grzybica łuskowata
Tokelau

B35.6

Grzybica goleni
Świerzb praczy
Grzybica pachwin
Świerzb dżokejów

B35.8

Inne grzybice
Dermatofitoza:
• rozsiana
• ziarniniakowa

B35.9

Grzybica skóry, nieokreślona
Grzybica skóry BNO
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B36

Inne grzybice powierzchowne

B36.0

Łupież pstry
Grzybica:
• żółta
• pstra

B36.1

Grzybica czarna
Keratomycosis nigricans palmaris
Grzybica czarna drobnozarodnikowa
Łupież czarny

B36.2

Piedra biała
Grzybica biała

B36.3

Piedra czarna

B36.8

Inne określone grzybice powierzchowne

B36.9

Grzybica powierzchowna, nieokreślona

B37

Kandydoza
Obejmuje:

candidosis
moniliasis

Nie obejmuje:

kandydoza noworodkowa (P37.5)

B37.0

Zapalenie jamy ustnej wywołane przez Candida
Pleśniawki jamy ustnej

B37.1

Kandydoza płucna

B37.2

Kandydoza skóry i paznokci
Kandydozowe:
• zapalenie paznokci
• zapalenie wałów paznokciowych
Nie obejmuje: pieluszkowe [serwetkowe] zapalenie skóry (L22)

B37.3†

Kandydoza sromu i pochwy (N77.1*)
Kandydozowe zapalenie sromu i pochwy
Moniliozowe zapalenie sromu i pochwy
Pleśniawki pochwy

B37.4

Kandydoza umiejscowiona w innych częściach okolicy moczowo-płciowej
Kandydozowe zapalenie:
• żołędzi prącia† (N51.2*)
• cewki moczowej† (N37.0*)

B37.5†

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez Candida (G02.1*)

B37.6†

Zapalenie wsierdzia wywołane przez Candida (I39.8*)

B37.7

Posocznica wywołana przez Candida

B37.8

Kandydoza o innym umiejscowieniu
Kandydozowe zapalenie:
• czerwieni wargowej
• jelit

B37.9

Kandydoza, nieokreślona
Pleśniawki BNO

B38

Kokcydioidomykoza

B38.0

Ostra kokcydioidomykoza płucna

B38.1

Przewlekła kokcydioidomykoza płucna

B38.2

Kokcydioidomykoza płucna, nieokreślona

B38.3

Kokcydioidomykoza skórna

B38.4†

Kokcydioidomykozowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G02.1*)

B38.7

Kokcydioidomykoza rozsiana
Kokcydioidomykoza uogólniona
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B38.8

Inne postacie kokcydioidomykozy

B38.9

Kokcydioidomykoza, nieokreślona

B39

Histoplazmoza

B39.0

Ostra płucna histoplazmoza (H. capsulatum)

B39.1

Przewlekła płucna histoplazmoza (H. capsulatum)

B39.2

Płucna histoplazmoza (H. capsulatum), nieokreślona

B39.3

Histoplazmoza rozsiana (H. capsulatum)
Uogólnione zakażenie wywołane przez (H. capsulatum)

B39.4

Histoplazmoza (H. capsulatum), nieokreślona
Histoplazmoza amerykańska

B39.5

Histoplazmoza (H. duboisii)
Histoplazmoza afrykańska

B39.9

Histoplazmoza, nieokreślona

B40

Blastomykoza
Nie obejmuje:

blastomykoza brazylijska (B41.–)
blastomykoza keloidowa (B48.0)

B40.0

Ostra blastomykoza płucna

B40.1

Przewlekła blastomykoza płucna

B40.2

Blastomykoza płucna, nieokreślona

B40.3

Blastomykoza skórna

B40.7

Blastomykoza rozsiana
Blastomykoza uogólniona

B40.8

Inne postacie blastomykozy

B40.9

Blastomykoza, nieokreślona

B41

Parakokcydioidomykoza
Obejmuje:

blastomykoza brazylijska
choroba Lutza

B41.0

Parakokcydioidomykoza płucna

B41.7

Parakokcydioidomykoza rozsiana
Parakokcydioidomykoza uogólniona

B41.8

Inne postacie parakokcydioidomykozy

B41.9

Parakokcydioidomykoza, nieokreślona

B42

Sporotrychoza

B42.0†

Sporotrychoza płucna (J99.8*)

B42.1

Sporotrychoza limfatyczno-skórna

B42.7

Sporotrychoza rozsiana
Sporotrychoza uogólniona

B42.8

Inne postacie sporotrychozy

B42.9

Sporotrychoza, nieokreślona

B43

Chromomykoza i ropień feomykotyczny

B43.0

Chromomykoza skórna
Brodawkowate zapalenie skóry

B43.1

Feomykotyczny ropień mózgu
Chromomykoza mózgowa

B43.2

Podskórny feomykotyczny ropień i torbiel

B43.8

Inne postacie chromomykozy
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B43.9

B44

Chromomykoza, nieokreślona

Aspergiloza
Obejmuje:

aspergilloma

B44.0

Inwazyjna aspergiloza płucna

B44.1

Inne aspergilozy płucne

B44.2

Aspergiloza migdałków

B44.7

Aspergiloza rozsiana
Aspergiloza uogólniona

B44.8

Inne postacie aspergilozy

B44.9

Aspergiloza, nieokreślona

B45

Kryptokokoza

B45.0

Kryptokokoza płucna

B45.1

Kryptokokoza mózgowa
Kryptokokozowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych† (G02.1*)
Kryptokokoza oponowo-mózgowa

B45.2

Kryptokokoza skórna

B45.3

Kryptokokoza kostna

B45.7

Kryptokokoza rozsiana
Kryptokokoza uogólniona

B45.8

Inne postacie kryptokokozy

B45.9

Kryptokokoza, nieokreślona

B46

Mukormykoza

B46.0

Mukormykoza płucna

B46.1

Mukormykoza nosowo-mózgowa

B46.2

Mukormykoza żołądkowo-jelitowa

B46.3

Mukormykoza skórna
Mukormykoza podskórna

B46.4

Mukormykoza rozsiana
Mukormykoza uogólniona

B46.5

Mukormykoza, nieokreślona

B46.8

Inne mukormykozy
Zakażenie wywołane przez Entomophthora

B46.9

Mukormykoza, nieokreślona
Fykomykoza BNO

B47

Mycetoma

B47.0

Eumycetoma
Stopa madurska, grzybicza
Maduromykoza

B47.1

Grzybica madurska promienicza

B47.9

Maduromykoza, nieokreślona
Stopa madurska BNO

B48

Inne grzybice niesklasyfikowane gdzie indziej

B48.0

Lobomykoza
Blastomykoza keloidowa
Choroba Lobo

B48.1

Rinosporydioza
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B48.2

Alleszerioza
Zakażenie wywołane przez Pseudallescheria boydii
Nie obejmuje:

eumycetoma (B47.0)

B48.3

Geotrychoza
Geotrychozowe zapalenie jamy ustnej

B48.4

Penicyloza

B48.7

Grzybice oportunistyczne
Grzybice wywołane przez grzyby o niskiej zjadliwości, które mogą powodować zakażenie tylko
w sprzyjających sytuacjach, takich jak: wyniszczająca choroba, stosowanie leków immunosupresyjnych lub
innych leków, a także radioterapia. Większość z tych grzybów to saprofity występujące w glebie
i rozkładającej się materii.

B48.8

Inne określone grzybice
Adiaspiromykoza

B49

Grzybica, nieokreślona
Posocznica grzybicza BNO

Choroby wywołane przez pierwotniaki
(B50–B64)
Nie obejmuje:

B50

choroba zakaźna wywołana przez Entoamoeba histolytica (A06.–)
inne pierwotniakowe choroby jelit (A07.–)

Malaria wywołana przez Plasmodium falciparum
Obejmuje:

zakażenia mieszane Plasmodium falciparum z dowolnym innym gatunkiem Plasmodium

B50.0

Malaria wywołana przez Plasmodium falciparum z powikłaniami mózgowymi
Malaria mózgowa BNO

B50.8

Inne ciężkie i powikłane postacie malarii wywołanej przez Plasmodium falciparum
Ciężkie lub powikłane postacie malarii wywołanej przez Plasmodium falciparum BNO

B50.9

Malaria wywołana przez Plasmodium falciparum, nieokreślona

B51

Malaria wywołana przez Plasmodium vivax
Obejmuje:

zakażenia mieszane Plasmodium vivax z innymi gatunkami Plasmodium, z wyjątkiem
Plasmodium falciparum

Nie obejmuje:

jak wyżej gdy łącznie z Plasmodium falciparum (B50.–)

B51.0

Malaria wywołana przez Plasmodium vivax z pęknięciem śledziony

B51.8

Malaria wywołana przez Plasmodium vivax z innymi powikłaniami

B51.9

Malaria wywołana przez Plasmodium vivax bez powikłań
Malaria wywołana przez Plasmodium vivax BNO

B52

Malaria wywołana przez Plasmodium malariae
Obejmuje:

zakażenia mieszane Plasmodium malariae z innymi gatunkami Plasmodium, z wyjątkiem
Plasmodium falciparum i Plasmodium vivax

Nie obejmuje:

jak wyżej gdy łącznie z Plasmodium:
• falciparum (B50.–)
• vivax (B51.–)

B52.0

Malaria wywołana przez Plasmodium malariae z nefropatią

B52.8

Malaria wywołana przez Plasmodium malariae z innymi powikłaniami

B52.9

Malaria wywołana przez Plasmodium malariae bez powikłań
Malaria wywołana przez Plasmodium malariae BNO
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B53

Inna postać malarii potwierdzona parazytologicznie

B53.0

Malaria wywołana przez Plasmodium ovale
Nie obejmuje: jak wyżej gdy łącznie z Plasmodium:
• falciparum (B50.–)
• malariae (B52.–)
• vivax (B51.–)

B53.1

Malaria wywołana przez zarodźce małpie
Nie obejmuje: jak wyżej gdy łącznie z Plasmodium:
• falciparum (B50.–)
• malariae (B52.–)
• ovale (B53.0)
• vivax (B51.–)

B53.8

Inne postacie malarii potwierdzone parazytologicznie, niesklasyfikowane gdzie indziej
Malaria potwierdzona parazytologicznie BNO

B54

Malaria nieokreślona
Malaria rozpoznana klinicznie bez potwierdzenia parazytologicznego

B55

Leiszmanioza

B55.0

Leiszmanioza trzewna
Kala-azar
Leiszmanioza skórna w następstwie kala-azar

B55.1

Leiszmanioza skórna

B55.2

Leiszmanioza skóry i błon śluzowych

B55.9

Leiszmanioza, nieokreślona

B56

Trypanosomatoza afrykańska

B56.0

Trypanosomatoza gambijska
Zakażenie wywołane przez Trypanosoma brucei gambiense
Śpiączka zachodnioafrykańska

B56.1

Trypanosomatoza rodezyjska
Śpiączka wschodnioafrykańska
Zakażenie wywołane przez Trypanosoma brucei rhodesiense

B56.9

Trypanosomatoza afrykańska, nieokreślona
Śpiączka BNO
Trypanosomatoza BNO w regionach endemicznych dla trypanosomatozy afrykańskiej

B57

choroba Chagasa
Obejmuje:

trypanosomatoza amerykańska
zakażenie wywołane przez Trypanosoma cruzi

B57.0†

Ostra choroba Chagasa z zajęciem serca (I41.2*, I98.1*)
Choroba Chagasa o ostrym przebiegu z:
• zajęciem układu sercowo-naczyniowego NGI (I98.1*)
• zapaleniem mięśnia sercowego (I41.2*)

B57.1

Ostra choroba Chagasa bez zajęcia serca
Ostra choroba Chagasa BNO

B57.2

Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem serca
Trypanosomatoza amerykańska BNO
Choroba Chagasa (przewlekła) (z):
• BNO
• zajęciem układu sercowo-naczyniowego NGI† (I98.1*)
• zapaleniem mięśnia sercowego† (I41.2*)
Trypanosomatoza BNO w regionach endemicznych dla choroby Chagasa

B57.3

Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem układu pokarmowego

B57.4

Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem układu nerwowego

B57.5

Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem innych narządów
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B58

Toksoplazmoza
Obejmuje:

zakażenie wywołane przez Toxoplasma gondii

Nie obejmuje:

toksoplazmoza wrodzona (P37.1)

B58.0†

Okulopatia toksoplazmozowa
Toksoplazmozowe zapalenie naczyniówki i siatkówki (H32.0*)

B58.1†

Toksoplazmozowe zapalenie wątroby (K77.0*)

B58.2†

Toksoplazmozowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu (G05.2*)

B58.3†

Toksoplazmoza płucna (J17.3*)

B58.8

Toksoplazmoza z zajęciem innych narządów
Toksoplazmozowe zapalenie:
• mięśnia sercowego† (I41.2*)
• mięśni† (M63.1*)

B58.9

Toksoplazmoza, nieokreślona

B59†

Pneumocystoza (J17.3*)
Zapalenie płuc wywołane przez:
• Pneumocystis carinii
• Pneumocystis jirovecii

B60

Inne choroby pierwotniakowe niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:

kryptosporydioza (A07.2)
mikrosporydioza jelitowa (A07.8)
izosporoza (A07.3)

B60.0

Babezjoza
Piroplazmoza

B60.1

Akantameboza
Zapalenie spojówek wywołane przez Acanthamoeba† (H13.1*)
Zapalenie rogówki i spojówek wywołane przez Acanthamoeba† (H19.2*)

B60.2

Neglerioza
Pierwotne pełzakowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu† (G05.2*)

B60.8

Inne określone choroby pasożytnicze
Mikrosporydioza

B64

Nieokreślona choroba pasożytnicza

Robaczyce
(B65–B83)
B65

Schistosomatoza [bilharcjoza]
Obejmuje:

gorączka ślimacza

B65.0

Schistosomatoza wywołana przez Schistosoma haematobium [schistosomatoza moczowa]

B65.1

Schistosomatoza wywołana przez Schistosoma mansoni [schistosomatoza jelitowa]

B65.2

Schistosomatoza wywołana przez Schistosoma japonicum
Schistosomatoza azjatycka

B65.3

Zapalenie skóry cerkariowe
Świąd pływaków

B65.8

Inne schistosomatozy
Zakażenie wywołane przez Schistosoma:
• intercalatum
• mattheei
• mekongi

B65.9

Schistosomatoza, nieokreślona

116

WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I PASOŻYTNICZE

B66

Inne zakażenia wywołane przez przywry

B66.0

Opistorchoza
Zakażenie wywołane przez:
• przywrę wątrobową kocią
• Opisthorchis (felineus) (viverrini)

B66.1

Klonorchoza
Przywrzyca wątrobowa chińska
Zakażenie wywołane przez Clonorchis sinensis
Przywrzyca wątrobowa wschodnia

B66.2

Dikrocelioza
Zakażenie wywołane przez Dicrocoelium dendriticum
Zakażenie przywrą lancetową

B66.3

Fascioloza
zakażenie wywołane przez Fasciola:
• gigantica
• hepatica
• indica
Przywrzyca wątroby owiec

B66.4

Paragonimoza
Zakażenie wywołane przez gatunki Paragonimus
Przywrzyca płucna
Distomoza płucna

B66.5

Fasciolopsoza
Zakażenie wywołane przez Fasciolopsis buski
Distomoza jelitowa

B66.8

Inne określone zakażenia przywrami
Echinostomoza
Heterophyoza
Metagonimoza
Nanophyetoza
Watsonioza

B66.9

Zakażenie przywrami, nieokreślone

B67

Bąblowica
Obejmuje:

hydatidoza

B67.0

Bąblowica wątroby wywołana przez Echinococcus granulosus

B67.1

Bąblowica płuc wywołana przez Echinococcus granulosus

B67.2

Bąblowica kości wywołana przez Echinococcus granulosus

B67.3

Bąblowica wywołana przez Echinococcus granulosus o innym i mnogim umiejscowieniu

B67.4

Bąblowica wywołana przez Echinococcus granulosus, nieokreślona

B67.5

Bąblowica wątroby wywołana przez Echinococcus multilocularis

B67.6

Bąblowica wywołana przez Echinococcus multilocularis o innym i mnogim umiejscowieniu

B67.7

Bąblowica wywołana przez Echinococcus multilocularis, nieokreślona

B67.8

Bąblowica wątroby, nieokreślona

B67.9

Bąblowica inna i nieokreślona
Bąblowica BNO

B68

Tasiemczyca
Nie obejmuje:

wągrzyca (B69.–)

B68.0

Tasiemczyca wywołana przez tasiemca uzbrojonego
Zakażenie tasiemcem świńskim

B68.1

Tasiemczyca wywołana przez tasiemca nieuzbrojonego
Zakażenie tasiemcem bydlęcym
Zakażenie wywołane przez dorosłego tasiemca Taenia saginata

B68.9

Tasiemczyca, nieokreślona
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B69

Wągrzyca
Obejmuje:

wągrowe zakażenie wywołane przez formę larwalną Taenia solium

B69.0

Wągrzyca ośrodkowego układu nerwowego

B69.1

Wągrzyca oka

B69.8

Wągrzyca o innym umiejscowieniu

B69.9

Wągrzyca, nieokreślona

B70
B70.0

Dyfilobotrioza i sparganoza
Dyfilobotrioza
Zakażenie (dorosłym) Diphyllobothrium (latum) (pacificum)
Zakażenie tasiemcem rybim
Nie obejmuje:

larwalna dyfilobotrioza (B70.1)

B70.1

Sparganoza
Zakażenie wywołane przez:
• Sparganum (mansoni) (proliferum)
• larwy Spirometra
Larwalna dyfilobotrioza
Spirometroza

B71

Zakażenia innymi tasiemcami

B71.0

Hymenolepidoza
Zakażenie tasiemcem karłowatym
Zakażenie tasiemcem szczurzym

B71.1

Dipylidoza
Zakażenie tasiemcem psim

B71.8

Inne określone zakażenia tasiemcami
Cenuroza

B71.9

Zakażenie tasiemcem, nieokreślone
Zakażenie tasiemcem BNO

B72

Drakunkuloza
Zakażenie nicieniem gwinejskim
Zakażenie wywołane przez Dracunculus medinensis

B73

Onchocerkoza
Zakażenie wywołane przez Onchocerca volvulus
Onchocerkoza
Ślepota rzeczna

B74

Filarioza
Nie obejmuje:

onchocerkoza (B73)
eozynofilia tropikalna (płucna) BNO (J82)

B74.0

Filarioza wywołana przez Wuchereria bancrofti
Wywołana przez Wuchereria bancrofti:
• słoniowacizna
• filarioza

B74.1

Filarioza wywołana przez Brugia malayi

B74.2

Filarioza wywołana przez Brugia timori

B74.3

Loaoza
Obrzęk kalabarski
Afrykańskie zakażenie nicieniem ocznym
Zakażenie nicieniem Loa loa

118

WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I PASOŻYTNICZE

B74.4

Mansoneloza
Zakażenie wywołane przez Mansonella:
• ozzardi
• perstans
• streptocerca

B74.8

Inne filariozy
Dirofilarioza

B74.9

Filarioza, nieokreślona

B75

Włośnica
Zakażenie wywołane przez gatunki Trichinella
Trychinoza

B76

Choroby wywołane przez tęgoryjca
Obejmuje:

uncinarioza

B76.0

Ankylostomoza
Zakażenie wywołane przez gatunki Ancylostoma

B76.1

Nekatorioza
Zakażenie wywołane przez Necator americanus

B76.8

Inne choroby tęgoryjcowe

B76.9

Choroba tęgoryjcowa, nieokreślona
Larwa wędrująca skórna BNO

B77

Glistnica
Obejmuje:

glistnica
zakażenie glistą ludzką

B77.0

Glistnica z powikłaniami jelitowymi

B77.8

Glistnica bez innych powikłań

B77.9

Glistnica, nieokreślona

B78

Węgorczyca
Nie obejmuje:

B78.0

trychostrongyloza (B81.2)

Węgorczyca jelitowa

B78.1

Węgorczyca skórna

B78.7

Węgorczyca rozsiana

B78.9

Węgorczyca, nieokreślona

B79

Trichurioza
Trychocefaloza
Zakażenie włosogłówką ludzką

B80

Owsica
Zakażenie owsikami

B81

Inne robaczyce jelitowe niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:

angiostrongyloza wywołana przez Angiostrongylus cantonensis (B83.2)
angiostrongyloza wywołana przez Parastrongylus cantonensis (B83.2)

B81.0

Anisakioza
Zakażenie wywołane przez larwy Anisakis

B81.1

Kapilarioza jelitowa
Kapilarioza BNO
Zakażenie wywołane przez Capillaria philippinensis
Nie obejmuje:

B81.2

kapilarioza wątrobowa (B83.8)

Trichostrongyloza
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B81.3

Angiostrongyloza jelitowa
Angiostrongyloza wywołana przez Angiostrongylus costaricensis
Angiostrongyloza wywołana przez Parastrongylus costaricensis

B81.4

Mieszana robaczyca jelitowa
Zakażenie wywołane przez robaki jelitowe sklasyfikowane w więcej niż jednej kategorii spośród
B65.0–B81.3 i B81.8
Mieszana robaczyca BNO

B81.8

Inne określone robaczyce jelitowe
Zakażenie wywołane przez:
• gatunek Oesophagostomum [ezofagostomoza]
• Ternidens deminutus [ternidensoza]
• Ternidens diminutus [ternidensoza]

B82

Zakażenie pasożytami jelitowymi, nieokreślone

B82.0

Robaczyca jelitowa, nieokreślona

B82.9

Zakażenie pasożytami jelitowymi, nieokreślone

B83

Inne robaczyce
Nie obejmuje:

kapilarioza:
• BNO (B81.1)
• jelitowa (B81.1)

B83.0

Larwa wędrująca trzewna
Toksokaroza

B83.1

Gnatostomoza
Obrzęk wędrujący

B83.2

Angiostrongyloza wywołana przez Parastrongylus cantonensis
Angiostrongyloza wywołana przez Angiostrongylus cantonensis
Eozynofilowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu† (G05.2*)
Nie obejmuje:

angiostrongyloza jelitowa (B81.3)

B83.3

Syngamoza
Zakażenie wywołane przez Syngamus

B83.4

Pijawczyca wewnętrzna
Nie obejmuje: pijawczyca zewnętrzna (B88.3)

B83.8

Inne określone robaczyce
Acantocefalioza
Gongylonemiaza
Kapilarioza wątrobowa
Metastrongyloza
Telazjoza

B83.9

Robaczyca, nieokreślona
Robaki BNO
Nie obejmuje:

robaczyca jelitowa BNO (B82.0)

Wszawica, akarioza i inne infestacje pasożytnicze
(B85–B89)
B85

Wszawica

B85.0

Wszawica wywołana przez Pediculus humanus capitis
Wszawica głowy

B85.1

Wszawica wywołana przez Pediculus humanus corporis
Wszawica ciała

B85.2

Wszawica, nieokreślona
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B85.3

Wszawica łonowa
Infestacja przez:
• wszy łonowe
• Phthirus pubis

B85.4

Mieszana wszawica
Infestacja, którą można sklasyfikować więcej niż jednym kodem z kategorii B85.0–B85.3

B86

Świerzb
Świąd świerzbowcowy

B87

Muszyca
Obejmuje:

infestacja larw much

B87.0

Muszyca skórna
Muszyca pełzająca

B87.1

Muszyca ran
Muszyca urazowa

B87.2

Muszyca oczna

B87.3

Muszyca nosowo-gardłowa
Muszyca krtaniowa

B87.4

Muszyca uszna

B87.8

Muszyca o innym umiejscowieniu
Muszyca okolicy moczowo-płciowej
Muszyca jelitowa

B87.9

Muszyca, nieokreślona

B88
B88.0

Inne infestacje
Inne akariozy
Roztoczowe zapalenie skóry
Zapalenie skóry wywołane przez:
• gatunek Demodex
• Dermanyssus gallinae
• Liponyssoides sanguineus
Trombikuloza
Nie obejmuje:

świerzb (B86)

B88.1

Tungoza [infestacja pchły piaskowej]

B88.2

Infestacje innych stawonogów
Skarabioza

B88.3

Pijawczyca zewnętrzna
Zarobaczenie pijawką BNO

B88.8

Inne określone infestacje pasożytnicze
Zakażenie pasożytem rybim wywołane przez Vandellia cirrhosa
Linguatuloza
Porocefaloza

B88.9

Infestacja pasożytnicza, nieokreślona
Infestacja (skóry) BNO
Infestacja roztoczowa BNO
Pasożyty skórne BNO

Nie obejmuje:

B89

pijawczyca wewnętrzna (B83.4)

Choroby pasożytnicze, nieokreślone
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Następstwa chorób zakaźnych i pasożytniczych
(B90–B94)
Uwaga:

B90

Tych kategorii należy używać do określenia stanów objętych kategoriami A00–B89 jako przyczyny
następstw, które same sklasyfikowane są gdzie indziej. „Późne następstwa” obejmują stany określone jako
takie; obejmują również późne skutki chorób możliwych do sklasyfikowania w powyższych kategoriach,
jeśli istnieją dowody na to, że sama choroba ustąpiła. W przypadku używania tych kategorii należy
postępować zgodnie z zasadami kodowania chorobowości i umieralności oraz wytycznymi
przedstawionymi w tomie 2.

Następstwa gruźlicy

B90.0

Następstwa gruźlicy ośrodkowego układu nerwowego

B90.1

Następstwa gruźlicy układu moczowo-płciowego

B90.2

Następstwa gruźlicy kości i stawów

B90.8

Następstwa gruźlicy innych narządów

B90.9

Następstwa gruźlicy układu oddechowego i nieokreślonej
Następstwa gruźlicy BNO

B91

Następstwa nagminnego porażenia dziecięcego

B92

Następstwa trądu

B94

Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożytniczych

B94.0

Następstwa jaglicy

B94.1

Następstwa wirusowego zapalenia mózgu

B94.2

Następstwa wirusowego zapalenia wątroby

B94.8

Następstwa innych określonych chorób zakaźnych i pasożytniczych

B94.9

Następstwa nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożytniczych

Bakteryjne, wirusowe i inne czynniki zakaźne
(B95–B97)
Uwaga:

B95

Tych kategorii nie należy nigdy używać jako kodów głównych. Służą one jako kody dodatkowe
i uzupełniające, gdy wskazane jest zidentyfikowanie czynnika zakaźnego wywołującego chorobę
sklasyfikowaną gdzie indziej.

Paciorkowce i gronkowce jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych
rozdziałach

B95.0

Paciorkowce z grupy A jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach

B95.1

Paciorkowce z grupy B jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach

B95.2

Paciorkowce z grupy D jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach

B95.3

Streptococcus pneumoniae jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych
rozdziałach

B95.4

Inne paciorkowce jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach

B95.5

Paciorkowce nieokreślone jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach

B95.6

Staphylococcus aureus jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach

B95.7

Inne gronkowce jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach

B95.8

Gronkowce nieokreślone jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
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B96

Inne bakterie jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach

B96.0

Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych
w innych rozdziałach
Organizmy wywołujące zapalenie płuc i opłucnej [PPLO]

B96.1

Klebsiella pneumoniae [K. pneumoniae] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych
w innych rozdziałach

B96.2

Escherichia coli [E. coli] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach

B96.3

Haemophilus influenzae [H. influenzae] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych
rozdziałach

B96.4

Proteus (mirabilis) (morganii) jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych
rozdziałach

B96.5

Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei) jako przyczyna chorób
sklasyfikowanych w innych rozdziałach

B96.6

Bacillus fragilis [B. fragilis] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach

B96.7

Clostridium perfringens [C. perfringens] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych
w innych rozdziałach

B96.8

Inne określone bakterie jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach

B97

Patogeny wirusowe jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych
rozdziałach

B97.0

Adenowirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach

B97.1

Enterowirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
Wirus Coxsackie
Wirus ECHO

B97.2

Koronawirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach

B97.3

Retrowirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
Lentiwirusy
Onkowirusy

B97.4

Wirusy RSV jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach

B97.5

Reowirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach

B97.6

Parwowirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach

B97.7

Papillomawirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach

B97.8

Inne czynniki wirusowe jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach

Inne choroby zakaźne
(B99)
B99

Inne i nieokreślone choroby zakaźne
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ROZDZIAŁ II
Nowotwory
(C00–D48)
Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:
C00–C97

D00–D09
D10–D36
D37–D48

Nowotwory złośliwe
C00–C75 Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze,
o określonym umiejscowieniu, poza tkanką limfatyczną, układem krwiotwórczym i tkankami
pokrewnymi
C00–C14 Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła
C15–C26 Nowotwory złośliwe narządów układu pokarmowego
C30–C39 Nowotwory złośliwe układu oddechowego i narządów klatki piersiowej
C40–C41 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej
C43–C44 Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry
C45–C49 Nowotwory złośliwe mezotelium i tkanek miękkich
C50
Nowotwór złośliwy piersi
C51–C58 Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych
C60–C63 Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych
C64–C68 Nowotwory złośliwe układu moczowego
C69–C72 Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego
C73–C75 Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego
C76–C80 Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu
C81–C96 Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, tkanki
limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych
C97
Nowotwory złośliwe o niezależnym (pierwotnym) mnogim umiejscowieniu
Nowotwory in situ
Nowotwory niezłośliwe
Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze [patrz uwaga przed D37]

Uwagi
1. Pierwotne, słabo odgraniczone, wtórne i nieokreślone umiejscowienia nowotworów złośliwych
Kategorie C76−C80 obejmują nowotwory złośliwe, w których brak jest wyraźnego wskazania pierwotnego
umiejscowienia nowotworu lub też określono nowotwór jako „rozsiany”, „rozproszony” bądź „rozprzestrzeniony” bez
informacji o pierwotnym umiejscowieniu. W obu tych przypadkach umiejscowienie pierwotne uznaje się za nieznane.

2. Aktywność fizjologiczna
Wszystkie nowotwory są sklasyfikowane w tym rozdziale niezależnie od ich aktywności fizjologicznej. Jeśli zachodzi
potrzeba określenia tej cechy dowolnego nowotworu, wówczas można zastosować kod dodatkowy, znajdujący się
w rozdziale IV. Na przykład złośliwy guz chromochłonny nadnerczy produkujący katecholaminę należy zakodować
jako C74 z dodatkowym kodem E27.5; gruczolak zasadochłonny przysadki z zespołem Cushinga należy zakodować
jako D35.2 z dodatkowym kodem E24.0.

3. Morfologia
Istnieje cały szereg głównych grup morfologicznych (histologicznych) nowotworów złośliwych: raki
płaskonabłonkowe i gruczolakoraki, mięsaki, inne guzy tkanek miękkich, w tym międzybłoniaki, chłoniaki (ziarnicze
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i nieziarnicze), białaczki, inne określone i właściwe dla danego umiejscowienia postacie, a także bliżej nieokreślone
nowotwory złośliwe. Nowotwór złośliwy jest terminem ogólnym, którego można używać do każdej z powyższych
grup, chociaż rzadko stosuje się go w odniesieniu do nowotworów złośliwych tkanki limfatycznej, układu
krwiotwórczego i tkanek pokrewnych. Czasami jako synonim nowotworu złośliwego niewłaściwie używa się słowa
„rak”.
W rozdziale II sklasyfikowano nowotwory głównie na podstawie umiejscowienia, niezależnie od ich charakteru.
Jedynie w kilku wyjątkowych przypadkach przy tytułach kategorii i podkategorii użyto terminów morfologicznych.
Na wypadek, gdyby uzasadniona była identyfikacja histologicznego typu nowotworu, przedstawiono także oddzielny,
obszerny wykaz kodów morfologicznych (patrz część „Morfologia nowotworów”). Pochodzą one z drugiego wydania
międzynarodowej klasyfikacji chorób dla potrzeb onkologii: ICD-O (International Classification of Diseases for
Oncology), która jest klasyfikacją dwudzielną, zawierającą niezależny system kodowy dla topografii i morfologii. Kody
morfologiczne są sześciocyfrowe. Pierwsze cztery cyfry wskazują na typ histologiczny. Piąta określa charakter
nowotworu (złośliwy pierwotny, złośliwy wtórny (przerzutowy), in situ, niezłośliwy, o nieokreślonym charakterze).
Szósta cyfra wskazująca na zróżnicowanie guzów litych, jest również używana jako kod specjalny dla chłoniaków
i białaczek.

4. Używanie podkategorii w rozdziale II
Należy zwrócić uwagę na specjalne używanie podkategorii .8 w niniejszym rozdziale [patrz uwaga 5]. Jeżeli będzie
konieczne użycie podkategorii określonej jako „inne”, powinna ona być oznaczona jako podkategoria .7.

5. Nowotwory złośliwe o umiejscowieniu przekraczającym granice określone kodem dla jednego
umiejscowienia i użycie podkategorii .8 (umiejscowienie przekraczające granice)
Kategorie topograficzne C00−C75 klasyfikują pierwotne nowotwory złośliwe zgodnie z ich punktem wyjścia. Dla
wielu kategorii trzyznakowych przewidziano dodatkowy podział umożliwiający bardziej szczegółowe określenie części
lub podkategorii opisanego narządu. W odniesieniu do nowotworów, których umiejscowienie odpowiada dwóm lub
więcej kategoriom w kodzie trzyznakowym lub których punktu wyjścia nie można ustalić, należy stosować
podkategorię .8 („zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia”), chyba że dana sytuacja jest wyodrębniona
w innej kategorii. Na przykład raka przełyku i żołądka należy zakodować przy użyciu kategorii C16.0 (wpust), a raka
obejmującego koniec i dolną powierzchnię języka – jako C02.8. Natomiast rak końca języka przechodzący na jego
dolną powierzchnię powinien zostać zakodowany przy użyciu kategorii C02.1, ponieważ znany jest punkt wyjścia,
mianowicie koniec języka. Określenie „zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia” wskazuje, że zajęte są
różne części narządu lub różne narządy leżące w sąsiedztwie. Zwykle, chociaż nie jest to regułą, podkategorie
oznaczone kolejnymi liczbami dotyczą lokalizacji anatomicznie sąsiadujących (na przykład w pęcherzu moczowym
C67.–). Czasem w celu określenia zależności topograficznych może zaistnieć potrzeba zapoznania się
z piśmiennictwem anatomicznym.
Zdarza się, że nowotwory przekraczają granice określone w kodzie trzyznakowym w obrębie pewnych układów.
W związku z tym wyznaczono następujące podkategorie:
C02.8
Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie języka
C08.8
Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie dużych gruczołów
ślinowych
C14.8
Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła
C21.8
Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie odbytnicy, odbytu i kanału
odbytu
C24.8
Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie dróg żółciowych
C26.8
Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie układu pokarmowego
C39.8
Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie układu oddechowego
i narządów klatki piersiowej
C41.8
Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie kości i chrząstek
stawowych
C49.8
Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie tkanki łącznej i tkanek
miękkich
C57.8
Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie żeńskich narządów
płciowych
C63.8
Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie męskich narządów
płciowych
C68.8
Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie układu moczowego
C72.8
Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie ośrodkowego układu
nerwowego
Przykładem użycia powyższej klasyfikacji może być rak żołądka i jelita cienkiego, którego należy zakodować przy
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użyciu kategorii C26.8 (zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie układu pokarmowego).

6. Nowotwory złośliwe tkanki ektopowej
Nowotwory złośliwe tkanki ektopowej należy kodować zgodnie z umiejscowieniem, na przykład ektopowe ogniska
nowotworu złośliwego w trzustce należy zakodować jako nowotwór nieokreślony trzustki (C25.9).

7. Używanie indeksu alfabetycznego przy kodowaniu nowotworów
W trakcie kodowania nowotworów należy brać pod uwagę nie tylko umiejscowienie, ale także morfologię oraz
charakter. Pierwszym krokiem przed kodowaniem powinno być sprawdzenie opisu morfologicznego w indeksie
alfabetycznym.
Ogólne wskazówki co do prawidłowego używania indeksu alfabetycznego zawarte są we wprowadzeniu do tomu 3.
Konkretne instrukcje z przykładami dotyczącymi nowotworów, opisujące prawidłowy sposób używania kategorii
i podkategorii, przedstawiono w rozdziale II.

8. Korzystanie z drugiego wydania Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób dla Onkologii ICD-O
(International Classification of Diseases for Oncology)
Pewne typy morfologiczne nowotworów mogą nie być ujęte lub mogą być ujęte jedynie w sposób ograniczony
w klasyfikacji topograficznej rozdziału II. Kody topograficzne użyte w ICD-0 mają zasadniczo ten sam (trzyi czteroznakowy charakter) co kody dla nowotworów złośliwych użyte w rozdziale II (C00−C77, C80). Są one bardziej
szczegółowe w odniesieniu do lokalizacji innych nowotworów (złośliwych wtórnych (przerzutowych), niezłośliwych,
in situ, o nieokreślonym i nieznanym charakterze).
Placówki zainteresowane zarówno umiejscowieniem, jak i morfologią nowotworów (np. rejestry populacyjne i szpitalne
nowotworów, pracownie patomorfologii i inne placówki specjalizujące się w nowotworach) powinny raczej posługiwać
się klasyfikacją ICD-O.

Nowotwory złośliwe
(C00–C97)

Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym
charakterze, o określonym umiejscowieniu, poza tkanką limfatyczną, układem
krwiotwórczym i tkankami pokrewnymi
(C00–C75)

Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła
(C00–C14)
C00

Nowotwór złośliwy wargi
Nie obejmuje:

skóra wargi (C43.0, C44.0)

C00.0

Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej
Warga górna:
• BNO
• czerwień wargowa
• brzeg czerwieni wargowej

C00.1

Powierzchnia zewnętrzna wargi dolnej
Warga dolna:
• BNO
• czerwień wargowa
• brzeg czerwieni wargowej
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C00.2

Powierzchnia zewnętrzna wargi, umiejscowienie nieokreślone
Brzeg czerwieni wargowej BNO

C00.3

Powierzchnia wewnętrzna wargi górnej
Warga górna:
• powierzchnia policzkowa
• wędzidełko
• śluzówka
• powierzchnia ustna

C00.4

Powierzchnia wewnętrzna wargi dolnej
Warga dolna:
• powierzchnia policzkowa
• wędzidełko
• śluzówka
• powierzchnia ustna

C00.5

Powierzchnia wewnętrzna wargi nieokreślonej, górnej lub dolnej
Warga nieokreślona, górna lub dolna:
• powierzchnia policzkowa
• wędzidełko
• śluzówka
• powierzchnia ustna

C00.6

Spoidło wargi

C00.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie wargi
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C00.9

Warga, umiejscowienie nieokreślone

C01

Nowotwór złośliwy nasady języka
Powierzchnia grzbietowa nasady języka
Nieruchoma część języka BNO
Tylna trzecia część języka

C02

Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka

C02.0

Powierzchnia grzbietowa języka
Przednie dwie trzecie części języka, powierzchnia grzbietowa
Nie obejmuje: powierzchnia grzbietowa nasady języka (C01)

C02.1

Brzeg języka
Czubek języka

C02.2

Dolna powierzchnia języka
Przednie dwie trzecie części języka, powierzchnia dolna
Wędzidełko języka

C02.3

Przednie dwie trzecie części języka, część nieokreślona
Środkowa trzecia część języka BNO
Ruchoma część języka BNO

C02.4

Migdałek językowy
Nie obejmuje: migdałek BNO (C09.9)

C02.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie języka
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]
Nowotwór złośliwy języka, którego punktu wyjścia nie można określić w kategoriach C01–C02.4

C02.9

Język, umiejscowienie nieokreślone

C03

Nowotwór złośliwy dziąsła
Obejmuje:
Nie obejmuje:

błona śluzowa brzegu zębodołu
dziąsło
nowotwory złośliwe zębopochodne (C41.0–C41.1)

C03.0

Dziąsło górne

C03.1

Dziąsło dolne

C03.9

Dziąsło, umiejscowienie nieokreślone
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C04

Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej

C04.0

Przednia część dna jamy ustnej
Część przednia jamy ustnej do linii wyznaczonej przez granicę siekaczy i przedtrzonowców

C04.1

Boczna część dna jamy ustnej

C04.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie dna jamy ustnej
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C04.9

Dno jamy ustnej, umiejscowienie nieokreślone

C05

Nowotwór złośliwy podniebienia

C05.0

Podniebienie twarde

C05.1

Podniebienie miękkie
Nie obejmuje: powierzchnia nosogardłowa podniebienia miękkiego (C11.3)

C05.2

Języczek

C05.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie podniebienia
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C05.9

Podniebienie, umiejscowienie nieokreślone
Sklepienie jamy ustnej

C06

Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej

C06.0

Śluzówka policzka
Śluzówka policzka BNO
Śluzówka wewnętrzna policzka

C06.1

Przedsionek jamy ustnej
Część policzkowa przedsionka jamy ustnej (górna) (dolna)
Część wargowa przedsionka jamy ustnej (górna) (dolna)

C06.2

Przestrzeń zatrzonowa

C06.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie innych i nieokreślonych
części jamy ustnej
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C06.9

Jama ustna, umiejscowienie nieokreślone
Mały gruczoł ślinowy o nieokreślonym umiejscowieniu
Jama ustna BNO

C07
C08

Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych
Nie obejmuje:

nowotwory złośliwe określonych małych gruczołów ślinowych, które są klasyfikowane
zgodnie z ich umiejscowieniem anatomicznym
nowotwory złośliwe małych gruczołów ślinowych BNO (C06.9)
nowotwory złośliwe ślinianki przyusznej (C07)

C08.0

Ślinianka podżuchwowa
Ślinianka podżuchwowa

C08.1

Ślinianka podjęzykowa

C08.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie dużych gruczołów
ślinowych
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]
Nowotwór złośliwy dużych gruczołów ślinowych, którego punktu wyjścia nie można określić
w kategoriach C07–C08.1

C08.9

C09

Duży gruczoł ślinowy, umiejscowienie nieokreślone
Gruczoł ślinowy (duży) BNO

Nowotwór złośliwy migdałka
Nie obejmuje:

C09.0

migdałek językowy (C02.4)
migdałek gardłowy (C11.1)

Dół migdałkowy
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C09.1

Łuki podniebienne (podniebienno-językowy) (podniebienno-gardłowy)

C09.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie migdałka
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C09.9

Migdałek, umiejscowienie nieokreślone
Migdałek:
• BNO
• gardłowy
• podniebienny

C10

Nowotwór złośliwy części ustnej gardła
Nie obejmuje:

migdałek (C09.–)

C10.0

Dolinka nagłośniowa

C10.1

Przednia powierzchnia nagłośni
Wolny brzeg nagłośni
Fałd językowo-nagłośniowy
Nie obejmuje:

nagłośnia (część nadgnykowa) BNO (C32.1)

C10.2

Ściana boczna części ustnej gardła

C10.3

Ściana tylna części ustnej gardła

C10.4

Szczelina skrzelowa
Torbiel skrzelowa [umiejscowienie nowotworu]

C10.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie części ustnej gardła
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]
Okolica połączeń części ustnej gardła

C10.9

C11

Część ustna gardła, umiejscowienie nieokreślone

Nowotwór złośliwy części nosowej gardła

C11.0

Ściana górna części nosowej gardła
Sklepienie części nosowej gardła

C11.1

Ściana tylna części nosowej gardła
Migdałek trzeci
Migdałek gardłowy

C11.2

Ściana boczna części nosowej gardła
Zachyłek gardłowy Rosenmüllera
Ujście gardłowe trąbki słuchowej
Zachyłek gardłowy

C11.3

Ściana przednia części nosowej gardła
Dno części nosowej gardła
Powierzchnia (przednia) (tylna) podniebienia miękkiego
Brzeg tylny:
• nozdrzy tylnych
• przegrody nosa

C11.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie części nosowej gardła
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C11.9

Część nosowa gardła, umiejscowienie nieokreślone
Ściana części nosowej gardła BNO

C12

Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego
Zachyłek gruszkowaty

C13

Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła
Nie obejmuje:

C13.0
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C13.1

Fałd nalewkowo-nagłośniowy i powierzchnia gardłowa fałdu nalewkowo-nagłośniowego
Fałd nalewkowo-nagłośniowy:
• BNO
• strefa brzeżna
Nie obejmuje: powierzchnia krtaniowa fałdu nalewkowo-nagłośniowego (C32.1)

C13.2

Tylna ściana części krtaniowej gardła

C13.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie części krtaniowej
gardła
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C13.9

Część krtaniowa gardła, umiejscowienie nieokreślone
Ściana części krtaniowej gardła BNO

C14

Nowotwór złośliwy o innym i nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi,
jamy ustnej i gardła
Nie obejmuje:

jama ustna BNO (C06.9)

C14.0

Gardło, umiejscowienie nieokreślone

C14.2

Pierścień chłonny gardłowy Waldeyera

C14.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie wargi, jamy ustnej
i gardła
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]
Nowotwór złośliwy wargi, jamy ustnej i gardła, którego punktu wyjścia nie można określić w kategoriach
C00–C14.2

Nowotwory złośliwe narządów układu pokarmowego
(C15–C26)
C15

Nowotwór złośliwy przełyku
Uwaga:

Dostępne są dwie alternatywne klasyfikacje szczegółowe:
• .0–.2 według opisu anatomicznego
• .3–.5 według umiejscowienia – części trzecie
Jest to celowe odstępstwo od zasady wzajemnie wykluczających się kategorii, jako że obie
terminologie są wciąż w użyciu, a powstające podziały anatomiczne nie są analogiczne.

C15.0

Szyjna część przełyku

C15.1

Piersiowa część przełyku

C15.2

Brzuszna część przełyku

C15.3

Górna trzecia część przełyku

C15.4

Środkowa trzecia część przełyku

C15.5

Dolna trzecia część przełyku

C15.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie przełyku
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C15.9

Przełyk, umiejscowienie nieokreślone

C16

Nowotwór złośliwy żołądka

C16.0

Wpust
Ujście wpustowe
Połączenie przełykowo-wpustowe
Połączenie przełykowo-żołądkowe
Przełyk i żołądek

C16.1

Dno żołądka

C16.2

Trzon żołądka

C16.3

Ujście odźwiernika
Ujście żołądka
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C16.4

Odźwiernik
Część odźwiernikowa
Kanał odźwiernika

C16.5

Krzywizna mniejsza żołądka, umiejscowienie nieokreślone
Krzywizna mniejsza żołądka niesklasyfikowana w C16.1–C16.4

C16.6

Krzywizna większa żołądka, umiejscowienie nieokreślone
Krzywizna większa żołądka niesklasyfikowana w C16.0–C16.4

C16.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie żołądka
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C16.9

Żołądek, umiejscowienie nieokreślone
Rak żołądka BNO

C17

Nowotwór złośliwy jelita cienkiego

C17.0

Dwunastnica

C17.1

Jelito czcze

C17.2

Jelito kręte
Nie obejmuje:

zastawka krętniczo-kątnicza (C18.0)

C17.3

Uchyłek Meckela

C17.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie jelita cienkiego
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C17.9

Jelito cienkie, umiejscowienie nieokreślone

C18

Nowotwór złośliwy jelita grubego

C18.0

Jelito ślepe
Zastawka krętniczo-kątnicza

C18.1

Wyrostek robaczkowy

C18.2

Okrężnica wstępująca

C18.3

Zgięcie wątrobowe

C18.4

Okrężnica poprzeczna

C18.5

Zgięcie śledzionowe

C18.6

Okrężnica zstępująca

C18.7

Esica
Zgięcie esicy
Nie obejmuje:

zgięcie esiczo-odbytnicze (C19)

C18.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie jelita grubego
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C18.9

Okrężnica, umiejscowienie nieokreślone
Jelito grube BNO

C19

Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego
Okrężnica z odbytnicą
Zgięcie krzyżowe (okrężnicy esowatej)

C20

Nowotwór złośliwy odbytnicy
Bańka odbytnicy

C21

Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu

C21.0

Odbyt, umiejscowienie nieokreślone
Nie obejmuje: odbyt:
• brzeg (C43.5, C44.5)
• skóra (C43.5, C44.5)
skóra okolicy odbytu (C43.5, C44.5)

C21.1

Kanał odbytu
Zwieracz odbytu
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C21.2

Strefa kloakogenna

C21.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie odbytnicy, odbytu
i kanału odbytu
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]
Połączenie odbytu z odbytnicą
Odbyt i odbytnica
Nowotwór złośliwy odbytnicy, odbytu i kanału odbytu, którego punktu wyjścia nie można określić
w kategoriach C20–C21.2

C22

Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych
Nie obejmuje:

drogi żółciowe BNO (C24.9)
wtórny nowotwór złośliwy wątroby (C78.7)

C22.0

Rak komórek wątroby
Rak wątrobowokomórkowy
Wątrobiak

C22.1

Rak przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych
Cholangiocarcinoma

C22.2

Wątrobiak zarodkowy

C22.3

Mięsak naczyniowy wątroby
Mięsak komórek Kupffera

C22.4

Inne mięsaki wątroby

C22.7

Inne nieokreślone raki wątroby

C22.9

Wątroba, umiejscowienie nieokreślone

C23
C24

Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych
Nie obejmuje:

drogi żółciowe wewnątrzwątrobowe (C22.1)

C24.0

Drogi żółciowe zewnątrzwątrobowe
Drogi żółciowe BNO
Przewód żółciowy wspólny
Przewód pęcherzykowy
Przewód wątrobowy wspólny

C24.1

Brodawka większa dwunastnicy Vatera

C24.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie dróg żółciowych
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]
Nowotwór złośliwy dróg żółciowych wewnątrz- i zewnątrzwątrobowych
Nowotwór złośliwy dróg żółciowych, którego punktu wyjścia nie można określić w kategoriach
C22.0–C24.1

C24.9

C25

Drogi żółciowe, umiejscowienie nieokreślone

Nowotwór złośliwy trzustki

C25.0

Głowa trzustki

C25.1

Trzon trzustki

C25.2

Ogon trzustki

C25.3

Przewód trzustkowy

C25.4

Część wewnątrzwydzielnicza trzustki
Wyspy trzustkowe Langerhansa

C25.7

Inna część trzustki
Szyjka trzustki

C25.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie trzustki
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C25.9

Trzustka, umiejscowienie nieokreślone
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C26

Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów układu
pokarmowego
Nie obejmuje:

otrzewna i przestrzeń zaotrzewnowa (C48.–)

C26.0

Przewód pokarmowy, część nieokreślona
Jelito BNO

C26.1

Śledziona
Nie obejmuje:

C26.8

ziarnica złośliwa [choroba Hodgkina] (C81.–)
chłoniak nieziarniczy (C82–C85)

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie układu pokarmowego
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]
Nowotwór złośliwy narządów układu pokarmowego, którego punktu wyjścia nie można określić
w kategoriach C15–C26.1
Nie obejmuje:

C26.9

połączenie przełykowo-wpustowe (C16.0)

Część układu pokarmowego niedokładnie określona
Przewód lub układ pokarmowy BNO
Układ żołądkowo-jelitowy BNO

Nowotwory złośliwe układu oddechowego i narządów klatki piersiowej
(C30–C39)
Obejmuje:

ucho środkowe

Nie obejmuje:

międzybłoniak (C45.–)

C30
C30.0

Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego
Jama nosowa
Chrząstka nosa
Małżowina nosowa
Nos wewnętrzny
Przegroda nosa
Przedsionek nosa
Nie obejmuje:

C30.1

Ucho środkowe
Trąbka słuchowa Eustachiusza
Ucho wewnętrzne
Komórki sutkowe
Nie obejmuje:

C31

kość nosowa (C41.0)
nos BNO (C76.0)
opuszka węchowa (C72.2)
tylny brzeg przegrody nosa i nozdrza tylne (C11.3)
skóra nosa (C43.3, C44.3)

przewód słuchowy (zewnętrzny) (C43.2, C44.2)
kości ucha (C41.0)
chrząstka ucha (C49.0)
skóra ucha zewnętrznego (C43.2, C44.2)

Nowotwór złośliwy zatok przynosowych

C31.0

Zatoka szczękowa
Zatoka Highmore’a

C31.1

Komórki sitowe

C31.2

Zatoka czołowa

C31.3

Zatoka klinowa

C31.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie zatok przynosowych
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C31.9

Zatoka przynosowa, umiejscowienie nieokreślone
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C32

Nowotwór złośliwy krtani

C32.0

Głośnia
Wnętrze krtani
Struny głosowe (prawdziwe) BNO

C32.1

Nagłośnia
Część krtaniowa fałdu nalewkowo-nagłośniowego
Nagłośnia (część nadgnykowa) BNO
Krtań zewnętrzna
Struny głosowe rzekome
Powierzchnia tylna (krtaniowa) nagłośni
Przedsionek krtani
Nie obejmuje:

przednia powierzchnia nagłośni (C10.1)
fałd nalewkowo-nagłośniowy:
• BNO (C13.1)
• powierzchnia gardłowa (C13.1)
• strefa brzeżna (C13.1)

C32.2

Jama podgłośniowa

C32.3

Chrząstki krtani

C32.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie krtani
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C32.9

Krtań, umiejscowienie nieokreślone

C33

Nowotwór złośliwy tchawicy

C34

Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca

C34.0

Oskrzele główne
Ostroga tchawicy
Wnęka (płuca)

C34.1

Płat górny płuca lub oskrzele płatowe górne

C34.2

Płat środkowy płuca lub oskrzele płatowe środkowe

C34.3

Płat dolny płuca lub oskrzele płatowe dolne

C34.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie oskrzela i płuca
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C34.9

Oskrzele lub płuco, umiejscowienie nieokreślone

C37
C38

Nowotwór złośliwy grasicy
Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej
Nie obejmuje:

C38.0

międzybłoniak (C45.–)

Serce
Osierdzie
Nie obejmuje:

duże naczynia (C49.3)

C38.1

Śródpiersie przednie

C38.2

Śródpiersie tylne

C38.3

Śródpiersie, część nieokreślona

C38.4

Opłucna

C38.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie serca, śródpiersia
i opłucnej
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]
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C39

Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie
układu oddechowego i narządów klatki piersiowej
Nie obejmuje:

narządy wewnątrz klatki piersiowej BNO (C76.1)
narządy klatki piersiowej BNO (C76.1)

C39.0

Górna część dróg oddechowych, część nieokreślona

C39.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie układu oddechowego
i narządów klatki piersiowej
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]
Nowotwór złośliwy układu oddechowego i narządów klatki piersiowej, którego punktu wyjścia nie można
określić w kategoriach C30–C39.0

C39.9

Niedokładnie określone umiejscowienie w obrębie układu oddechowego
Układ oddechowy BNO

Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej
(C40–C41)
Nie obejmuje:

C40

szpik kostny BNO (C96.7)
błona maziowa (C49.–)

Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn

C40.0

Łopatka i kości długie kończyny górnej

C40.1

Kości krótkie kończyny górnej

C40.2

Kości długie kończyny dolnej

C40.3

Kości krótkie kończyny dolnej

C40.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie kości i chrząstki
stawowej kończyn
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C40.9

Kości i chrząstki stawowe kończyn, umiejscowienie nieokreślone

C41

Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym
umiejscowieniu
Nie obejmuje:

C41.0

Kości czaszki i twarzy
Szczęka
Kości oczodołu
Nie obejmuje:

C41.1

kości kończyn (C40.–)
chrząstka:
• ucha (C49.0)
• krtani (C32.3)
• kończyn (C40.–)
• nosa (C30.0)

rak innego rodzaju niż wewnątrzkostny lub zębopochodny:
• zatoki szczękowej (C31.0)
• szczęki (C03.0)
kości żuchwy (C41.1)

Żuchwa
Żuchwa
Nie obejmuje:

rak innego rodzaju niż wewnątrzkostny lub zębopochodny:
• szczęki BNO (C03.9)
• dolnej (C03.1)
kości szczęki (C41.0)

C41.2

Kości kręgosłupa
Nie obejmuje: kość krzyżowa i guziczna (C41.4)

C41.3

Żebra, mostek i obojczyk

C41.4

Kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna
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C41.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie kości i chrząstek
stawowych
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]
Nowotwór złośliwy kości i chrząstek stawowych, którego punktu wyjścia nie można określić w kategoriach
C40–C41.4

C41.9

Kości i chrząstki stawowe, umiejscowienie nieokreślone

Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry
(C43–C44)
C43

Czerniak złośliwy skóry
Obejmuje:

kody morfologiczne M872–M879 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3

Nie obejmuje:

czerniak złośliwy skóry narządów płciowych (C51–C52, C60.–, C63.–)

C43.0

Czerniak złośliwy wargi
Nie obejmuje: brzeg czerwieni wargowej (C00.0–C00.2)

C43.1

Czerniak złośliwy powieki, łącznie z kątem oka

C43.2

Czerniak złośliwy ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego

C43.3

Czerniak złośliwy innych i nieokreślonych części twarzy

C43.4

Czerniak złośliwy owłosionej skóry głowy i skóry szyi

C43.5

Czerniak złośliwy tułowia
Odbyt:
• brzeg
• skóra
Skóra okolicy odbytu
Skóra piersi
Nie obejmuje:

odbyt BNO (C21.0)

C43.6

Czerniak złośliwy kończyny górnej, łącznie z barkiem

C43.7

Czerniak złośliwy kończyny dolnej, łącznie z biodrem

C43.8

Czerniak złośliwy skóry przekraczający granice jednego umiejscowienia
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C43.9

Czerniak złośliwy skóry, umiejscowienie nieokreślone
Czerniak (złośliwy) BNO

C44

Inne nowotwory złośliwe skóry
Obejmuje:

nowotwór złośliwy:
• gruczołów łojowych
• gruczołów potowych

Nie obejmuje:

mięsak Kaposiego (C46.–)
czerniak złośliwy skóry (C43.–)
skóra narządów płciowych (C51–C52, C60.–, C63.–)

C44.0

Skóra wargi
Rak podstawnokomórkowy wargi
Nie obejmuje: nowotwór złośliwy wargi (C00.–)

C44.1

Skóra powieki, łącznie z kątem oka
Nie obejmuje: tkanka łączna powieki (C49.0)

C44.2

Skóra ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego
Nie obejmuje: tkanka łączna ucha (C49.0)

C44.3

Skóra innych i nieokreślonych części twarzy

C44.4

Skóra owłosiona głowy i szyi
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C44.5

Skóra tułowia
Odbyt:
• brzeg
• skóra
Skóra okolicy odbytu
Skóra piersi
Nie obejmuje:

odbyt BNO (C21.0)

C44.6

Skóra kończyny górnej, łącznie z barkiem

C44.7

Skóra kończyny dolnej, łącznie z biodrem

C44.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia na skórze
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C44.9

Nowotwór złośliwy skóry, umiejscowienie nieokreślone

Nowotwory złośliwe mezotelium i tkanek miękkich
(C45–C49)
C45

Międzybłoniak
Obejmuje:

kod morfologiczny M905 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3

C45.0

Międzybłoniak opłucnej
Nie obejmuje: inne nowotwory złośliwe opłucnej (C38.4)

C45.1

Międzybłoniak otrzewnej
Krezka
Krezka okrężnicy
Sieć
Otrzewna (ścienna) (miednicy)

C45.2

Międzybłoniak osierdzia
Nie obejmuje: inne nowotwory złośliwe osierdzia (C38.0)

C45.7

Międzybłoniak o innym umiejscowieniu

C45.9

Międzybłoniak, umiejscowienie nieokreślone

Nie obejmuje:

C46

inne nowotwory złośliwe otrzewnej (C48.–)

Mięsak Kaposiego
Obejmuje:

kod morfologiczny M9140 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3

C46.0

Mięsak Kaposiego skóry

C46.1

Mięsak Kaposiego tkanki miękkiej

C46.2

Mięsak Kaposiego podniebienia

C46.3

Mięsak Kaposiego węzłów chłonnych

C46.7

Mięsak Kaposiego o innym umiejscowieniu

C46.8

Mięsak Kaposiego licznych narządów

C46.9

Mięsak Kaposiego, umiejscowienie nieokreślone

C47

Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i układu nerwowego wegetatywnego
Obejmuje:

nerwy i zwoje układu współczulnego i przywspółczulnego

C47.0

Nerwy obwodowe głowy, twarzy i szyi
Nie obejmuje: nerwy obwodowe oczodołu (C69.6)

C47.1

Nerwy obwodowe kończyny górnej, łącznie z barkiem

C47.2

Nerwy obwodowe kończyny dolnej, łącznie z biodrem

C47.3

Nerwy obwodowe klatki piersiowej

C47.4

Nerwy obwodowe brzucha

C47.5

Nerwy obwodowe miednicy

C47.6

Nerwy obwodowe tułowia, nieokreślone
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C47.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie nerwów obwodowych
i układu nerwowego wegetatywnego
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C47.9

Nerwy obwodowe i układ nerwowy wegetatywny, umiejscowienie nieokreślone

C48

Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej
Nie obejmuje:

mięsak Kaposiego (C46.1)
międzybłoniak (C45.–)

C48.0

Przestrzeń zaotrzewnowa

C48.1

Określona część otrzewnej
Krezka
Krezka okrężnicy
Sieć
Otrzewna:
• ścienna
• miednicy

C48.2

Otrzewna, umiejscowienie nieokreślone

C48.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie przestrzeni
zaotrzewnowej i otrzewnej
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C49

Nowotwór złośliwy tkanki łącznej i innych tkanek miękkich
Obejmuje:

naczynia krwionośne
kaletka maziowa
chrząstki
powięź
tkanka tłuszczowa
więzadła, z wyjątkiem więzadeł macicy
naczynia limfatyczne
mięsień
błona maziowa
ścięgno (pochewka)

Nie obejmuje:

chrząstka:
• stawowa (C40–C41)
• krtani (C32.3)
• nosa (C30.0)
tkanka łączna piersi (C50.–)
mięsak Kaposiego (C46.–)
międzybłoniak (C45.–)
nerwy obwodowe i układ nerwowy wegetatywny (C47.–)
otrzewna (C48.–)
przestrzeń zaotrzewnowa (C48.0)

C49.0

Tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy, twarzy i szyi
Tkanka łączna:
• ucha
• powieki
Nie obejmuje: tkanka łączna oczodołu (C69.6)

C49.1

Tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny górnej, łącznie z barkiem

C49.2

Tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny dolnej, łącznie z biodrem

C49.3

Tkanka łączna i inne tkanki miękkie klatki piersiowej
Dół pachowy
Przepona
Duże naczynia
Nie obejmuje:

pierś (C50.–)
serce (C38.0)
śródpiersie (C38.1–C38.3)
grasica (C37)
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C49.4

Tkanka łączna i inne tkanki miękkie brzucha
Ściana jamy brzusznej
Podżebrze

C49.5

Tkanka łączna i inne tkanki miękkie miednicy
Pośladek
Pachwina
Krocze

C49.6

Tkanka łączna i inne tkanki miękkie tułowia, umiejscowienie nieokreślone
Grzbiet BNO

C49.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie tkanki łącznej i tkanek
miękkich
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]
Nowotwór złośliwy tkanki łącznej i tkanek miękkich, którego punktu wyjścia nie można określić
w kategoriach C47–C49.6

C49.9

Tkanka łączna i inne tkanki miękkie, umiejscowienie nieokreślone

Nowotwór złośliwy piersi
(C50)
C50

Nowotwór złośliwy piersi
Obejmuje:

tkanka łączna piersi

Nie obejmuje:

skóra piersi (C43.5, C44.5)

C50.0

Brodawka i otoczka brodawki sutkowej

C50.1

Centralna część piersi

C50.2

Kwadrant górny wewnętrzny piersi

C50.3

Kwadrant dolny wewnętrzny piersi

C50.4

Kwadrant górny zewnętrzny piersi

C50.5

Kwadrant dolny zewnętrzny piersi

C50.6

Część pachowa piersi

C50.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie piersi
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C50.9

Pierś, umiejscowienie nieokreślone

Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych
(C51–C58)
Obejmuje:

C51

skóra żeńskich narządów płciowych

Nowotwór złośliwy sromu

C51.0

Warga sromowa większa
Gruczoły Bartholina [przedsionkowe większe]

C51.1

Warga sromowa mniejsza

C51.2

Łechtaczka

C51.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie sromu
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C51.9

Srom, umiejscowienie nieokreślone
Zewnętrzne żeńskie narządy płciowe BNO
Srom

C52
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C53

Nowotwór złośliwy szyjki macicy

C53.0

Błona śluzowa kanału szyjki macicy

C53.1

Błona śluzowa zewnętrznej powierzchni szyjki macicy

C53.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie szyjki macicy
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C53.9

Szyjka macicy, umiejscowienie nieokreślone

C54

Nowotwór złośliwy trzonu macicy

C54.0

Cieśń macicy
Odcinek dolny

C54.1

Błona śluzowa macicy

C54.2

Mięsień macicy

C54.3

Dno macicy

C54.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie trzonu macicy
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C54.9

Trzon macicy, umiejscowienie nieokreślone

C55

Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy

C56

Nowotwór złośliwy jajnika

C57

Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych

C57.0

Trąbka Fallopia
Jajowód
Trąbka macicy

C57.1

Więzadło szerokie macicy

C57.2

Więzadło obłe macicy

C57.3

Przymacicza
Więzadło macicy BNO

C57.4

Przydatki macicy, umiejscowienie nieokreślone

C57.7

Inne określone żeńskie narządy płciowe
Narząd lub przewód Wolffa

C57.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie żeńskich narządów
płciowych
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]
Nowotwór złośliwy żeńskich narządów płciowych, którego punktu wyjścia nie można określić
w kategoriach C51–C57.7, C58
Nowotwór złośliwy jajowodu i jajnika
Nowotwór złośliwy macicy i jajnika

C57.9

Żeńskie narządy płciowe, umiejscowienie nieokreślone
Żeński układ moczowo-płciowy BNO

C58

Nowotwór złośliwy łożyska
Rak kosmówkowy BNO
Nabłoniak kosmówkowy BNO
Nie obejmuje:

gruczolak kosmówkowy (niszczący) (D39.2)
zaśniad groniasty:
• BNO (O01.9)
• inwazyjny (D39.2)
• złośliwy (D39.2)
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Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych
(C60–C63)
Obejmuje:

C60
C60.0

skóra męskich narządów płciowych

Nowotwór złośliwy prącia
Napletek
Napletek

C60.1

Żołądź prącia

C60.2

Trzon prącia
Ciało jamiste

C60.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie prącia
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C60.9

Prącie, umiejscowienie nieokreślone
Skóra prącia BNO

C61

Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego

C62

Nowotwór złośliwy jądra

C62.0

Jadro niezstąpione
Jądro ektopowe [jako umiejscowienie nowotworu]
Jądro zatrzymane [jako umiejscowienie nowotworu]

C62.1

Jądro zstąpione
Jądro w mosznie

C62.9

Jądro, umiejscowienie nieokreślone

C63

Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych

C63.0

Najądrze

C63.1

Powrózek nasienny

C63.2

Moszna
Skóra moszny

C63.7

Inne określone męskie narządy płciowe
Pęcherzyk nasienny
Osłonka pochwowa jądra

C63.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie męskich narządów
płciowych
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]
Nowotwór złośliwy męskich narządów płciowych, którego punktu wyjścia nie można określić
w kategoriach C60–C63.7

C63.9

Męskie narządy płciowe, umiejscowienie nieokreślone
Męski układ moczowo-płciowy BNO

Nowotwory złośliwe układu moczowego
(C64–C68)
C64

Nowotwór złośliwy nerki z wyjątkiem miedniczki nerkowej
Nie obejmuje:

C65

kielichy nerkowe (C65)
miedniczka nerkowa (C65)

Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej
Przejście miedniczkowo-moczowodowe
Kielichy nerkowe
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C66

Nowotwór złośliwy moczowodu
Nie obejmuje:

C67

ujście moczowodu do pęcherza moczowego (C67.6)

Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego

C67.0

Trójkąt pęcherza moczowego

C67.1

Szczyt pęcherza moczowego

C67.2

Ściana boczna pęcherza moczowego

C67.3

Ściana przednia pęcherza moczowego

C67.4

Ściana tylna pęcherza moczowego

C67.5

Szyja pęcherza moczowego
Ujście wewnętrzne cewki moczowej

C67.6

Ujście moczowodu

C67.7

Moczownik

C67.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie pęcherza moczowego
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C67.9

Pęcherz moczowy, umiejscowienie nieokreślone

C68

Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów układu moczowego
Nie obejmuje:

układ moczowo-płciowy BNO:
• żeński (C57.9)
• męski (C63.9)

C68.0

Cewka moczowa
Nie obejmuje: ujście wewnętrzne cewki moczowej (C67.5)

C68.1

Gruczoły cewki moczowej

C68.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie układu moczowego
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]
Nowotwór złośliwy układu moczowego, którego punktu wyjścia nie można określić w kategoriach
C64–C68.1

C68.9

Układ moczowy, umiejscowienie nieokreślone
Układ moczowy BNO

Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego
(C69–C72)
C69

Nowotwór złośliwy oka i przydatków oka
Nie obejmuje:

tkanka łączna powieki (C49.0)
powieka (skóra) (C43.1, C44.1)
nerw wzrokowy (C72.3)

C69.0

Spojówka

C69.1

Rogówka

C69.2

Siatkówka

C69.3

Naczyniówka

C69.4

Ciało rzęskowe
Gałka oczna

C69.5

Gruczoł i drogi łzowe
Woreczek łzowy
Przewód nosowo-łzowy
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C69.6

Oczodół
Tkanka łączna oczodołu
Mięśnie zewnętrzne oka
Nerwy obwodowe oczodołu
Tkanka pozagałkowa
Tkanka pozaoczodołowa
Nie obejmuje:

kości oczodołu (C41.0)

C69.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie oka i przydatków oka
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C69.9

Oko, umiejscowienie nieokreślone

C70

Nowotwór złośliwy opon mózgowo-rdzeniowych

C70.0

Opony mózgowe

C70.1

Opony rdzeniowe

C70.9

Opony mózgowo-rdzeniowe, umiejscowienie nieokreślone

C71

Nowotwór złośliwy mózgu
Nie obejmuje:

nerwy czaszkowe (C72.2–C72.5)
tkanka pozagałkowa (C69.6)

C71.0

Mózg z wyjątkiem płatów i komór
Struktury nadnamiotowe BNO

C71.1

Płat czołowy

C71.2

Płat skroniowy

C71.3

Płat ciemieniowy

C71.4

Płat potyliczny

C71.5

Komory mózgowe
Nie obejmuje: komora czwarta (C71.7)

C71.6

Móżdżek

C71.7

Pień mózgu
Komora czwarta
Struktury podnamiotowe BNO

C71.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie mózgu
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C71.9

Mózg, umiejscowienie nieokreślone

C72

Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części
ośrodkowego układu nerwowego
Nie obejmuje:

opony mózgowo-rdzeniowe (C70.–)
nerwy obwodowe i układ nerwowy wegetatywny (C47.–)

C72.0

Rdzeń kręgowy

C72.1

Ogon koński

C72.2

Nerw węchowy
Opuszka węchowa

C72.3

Nerw wzrokowy

C72.4

Nerw przedsionkowo-ślimakowy

C72.5

Inne i nieokreślone nerwy czaszkowe
Nerw czaszkowy BNO

C72.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie mózgu i innych części
ośrodkowego układu nerwowego
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]
Nowotwór złośliwy mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego, którego punktu wyjścia nie
można określić w kategoriach C70–C72.5
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C72.9

Ośrodkowy układ nerwowy, umiejscowienie nieokreślone
Układ nerwowy BNO

Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego
(C73–C75)
C73

Nowotwór złośliwy tarczycy

C74

Nowotwór złośliwy nadnerczy

C74.0

Kora nadnerczy

C74.1

Rdzeń nadnerczy

C74.9

Nadnercze, umiejscowienie nieokreślone

C75

Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur
pokrewnych
Nie obejmuje:

nadnercze (C74.–)
część wewnątrzwydzielnicza trzustki (C25.4)
jajnik (C56)
jądro (C62.–)
grasica (C37)
tarczyca (C73)

C75.0

Przytarczyce

C75.1

Przysadka

C75.2

Przewód czaszkowo-gardłowy

C75.3

Szyszynka

C75.4

Kłębek szyjny

C75.5

Ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe

C75.8

Zajęcie wielu gruczołów wydzielania wewnętrznego, umiejscowienie nieokreślone
Uwaga:
Jeśli umiejscowienia licznych zajętych gruczołów wydzielania wewnętrznego są znane,
wówczas należy kodować je oddzielnie.

C75.9

Gruczoł wydzielania wewnętrznego, nieokreślony

Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym
umiejscowieniu
(C76–C80)
C76

Nowotwór złośliwy o umiejscowieniu innym i niedokładnie określonym
Nie obejmuje:

nowotwór złośliwy:
• układu moczowo-płciowego BNO:
• żeńskiego (C57.9)
• męskiego (C63.9)
• tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych (C81–C96)
• o nieokreślonym umiejscowieniu (C80)

C76.0

Głowa, twarz i szyja
Policzek BNO
Nos BNO

C76.1

Klatka piersiowa
Pacha BNO
Narządy wewnątrz klatki piersiowej BNO
Narządy klatki piersiowej BNO

C76.2

Brzuch
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C76.3

Miednica
Pachwina BNO
Umiejscowienie przekraczające granice układów w obrębie miednicy, takie jak:
• przegroda odbytniczo-pochwowa
• przegroda odbytniczo-pęcherzowa

C76.4

Kończyna górna

C76.5

Kończyna dolna

C76.7

Inne niedokładnie określone umiejscowienie

C76.8

Zmiana przekraczająca granice innych i niedokładnie określonych umiejscowień
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C77

Wtórny i nieokreślony nowotwór złośliwy węzłów chłonnych
Nie obejmuje:

nowotwór złośliwy węzłów chłonnych określony jako pierwotny (C81–C87, C96.–)

C77.0

Węzły chłonne głowy, twarzy i szyi
Węzły chłonne nadobojczykowe

C77.1

Węzły chłonne wewnątrz klatki piersiowej

C77.2

Węzły chłonne wewnątrz jamy brzusznej

C77.3

Węzły chłonne kończyny górnej i pachy
Węzły chłonne piersiowe

C77.4

Węzły chłonne kończyny dolnej i pachwiny

C77.5

Węzły chłonne wewnątrz miednicy

C77.8

Węzły chłonne mnogich regionów

C77.9

Węzły chłonne, nieokreślone

C78

Wtórny nowotwór złośliwy układu oddechowego i pokarmowego

C78.0

Wtórny nowotwór złośliwy płuc

C78.1

Wtórny nowotwór złośliwy śródpiersia

C78.2

Wtórny nowotwór złośliwy opłucnej
Złośliwy wysięk opłucnowy BNO

C78.3

Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów układu oddechowego

C78.4

Wtórny nowotwór złośliwy jelita cienkiego

C78.5

Wtórny nowotwór złośliwy jelita grubego i odbytnicy

C78.6

Wtórny nowotwór złośliwy otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej
Płyn w jamie brzusznej pochodzenia złośliwego BNO

C78.7

Wtórny nowotwór złośliwy wątroby

C78.8

Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części przewodu pokarmowego

C79

Wtórny nowotwór złośliwy o innym umiejscowieniu

C79.0

Wtórny nowotwór złośliwy nerki i miedniczki nerkowej

C79.1

Wtórny nowotwór złośliwy pęcherza oraz innych i nieokreślonych części układu
moczowego

C79.2

Wtórny nowotwór złośliwy skóry

C79.3

Wtórny nowotwór złośliwy mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych

C79.4

Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części układu nerwowego

C79.5

Wtórny nowotwór złośliwy kości i szpiku kostnego

C79.6

Wtórny nowotwór złośliwy jajnika

C79.7

Wtórny nowotwór złośliwy nadnerczy

C79.8

Wtórny nowotwór złośliwy o innym określonym umiejscowieniu
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C80

Nowotwór złośliwy bez określenia umiejscowienia
Nowotwór złośliwy
Rak
Rakowatość
o nieokreślonym umiejscowieniu (pierwotny) (wtórny)
Uogólniony:
• nowotwór złośliwy
• proces złośliwy
Rak mnogi
Wyniszczenie nowotworowe
Umiejscowienie pierwotne nieznane

Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym
charakterze, tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych
(C81–C96)
Uwaga:

Określenia użyte w kategoriach C82–C85 dla chłoniaków nieziarniczych pochodzą z klasyfikacji Working
Formulation, której celem jest znalezienie wspólnego mianownika wśród szeregu głównych schematów
klasyfikacji. Określenia używane w tych schematach nie są podane w formie tabelarycznej, lecz mają
postać indeksu alfabetycznego; nie zawsze możliwe jest odnalezienie terminów, które dokładnie
odpowiadają określeniom użytym w zestawieniu tabelarycznym.

Obejmuje:

kody morfologiczne M959–M994 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3

Nie obejmuje:

wtórny i nieokreślony nowotwór złośliwy węzłów chłonnych (C77.–)

C81

Ziarnica złośliwa [choroba Hodgkina]
Obejmuje:

kody morfologiczne M965–M966 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3

C81.0

Przewaga limfocytów
Przewaga limfocytów i histiocytów

C81.1

Stwardnienie guzkowe

C81.2

Postać mieszanokomórkowa

C81.3

Zanik limfocytów

C81.7

Inna postać ziarnicy złośliwej

C81.9

Ziarnica złośliwa, nieokreślona

C82

Chłoniak nieziarniczy guzkowy [grudkowy]
Obejmuje:

chłoniak nieziarniczy guzkowy z polami rozlanymi lub bez pól rozlanych
kod morfologiczny M969 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3

C82.0

Z małych komórek z wpuklonym jądrem, guzkowy

C82.1

Mieszany z małych komórek z wpuklonym jądrem i z dużych komórek, guzkowy

C82.2

Z dużych komórek, guzkowy

C82.7

Inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego

C82.9

Chłoniak nieziarniczy guzkowy, nieokreślony
Chłoniak nieziarniczy guzkowy BNO

C83

Chłoniak nieziarniczy rozlany
Obejmuje:

kody morfologiczne M9593, M9595, M967–M968 z określeniem charakteru nowotworu
przez kod /3

C83.0

Z małych komórek (rozlany)

C83.1

Z małych komórek z wpuklonym jądrem (rozlany)

C83.2

Mieszany z małych i dużych komórek (rozlany)

C83.3

Z dużych komórek (rozlany)
Mięsak siateczkowokomórkowy

C83.4

Immunoblastyczny (rozlany)
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C83.5

Limfoblastyczny (rozlany)

C83.6

Niezróżnicowany (rozlany)

C83.7

Guz Burkitta

C83.8

Inne postacie rozlanych chłoniaków nieziarniczych

C83.9

Rozlany chłoniak nieziarniczy, nieokreślony

C84

Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T
Obejmuje:

kod morfologiczny M970 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3

C84.0

Ziarniniak grzybiasty

C84.1

Choroba Sézary’ego

C84.2

Chłoniak strefy T

C84.3

Chłoniak limfoepitelioidalny
Chłoniak Lennerta

C84.4

Obwodowy chłoniak z komórek T

C84.5

Inne i nieokreślone chłoniaki z komórek T
Uwaga:
Jeśli wspomniano o pochodzeniu danego chłoniaka z komórek T, wówczas należy użyć kodu
bardziej szczegółowego.

C85

Inne i nieokreślone postacie chłoniaka nieziarniczego
Obejmuje:

kody morfologiczne M9590–M9592, M9594, M971 z określeniem charakteru nowotworu
przez kod /3

C85.0

Mięsak limfatyczny

C85.1

Chłoniak z komórek B, nieokreślony
Uwaga:
Jeśli wspomniano o pochodzeniu danego chłoniaka z komórek B, wówczas należy użyć kodu
bardziej szczegółowego.

C85.7

Inne określone postacie chłoniaka nieziarniczego
Złośliwa:
• siatkowico-śródbłonkowica
• siatkowica
Mikroglioma

C85.9

Chłoniak nieziarniczy, nieokreślony
Chłoniak BNO
Chłoniak złośliwy BNO
Chłoniak nieziarniczy BNO

C88

Złośliwe choroby immunoproliferacyjne
Obejmuje:

kod morfologiczny M976 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3

C88.0

Makroglobulinemia Waldenströma

C88.1

Choroba łańcuchów ciężkich alfa

C88.2

Choroba łańcuchów ciężkich gamma
Choroba Franklina

C88.3

Choroba immunoproliferacyjna jelita cienkiego
Chłoniak śródziemnomorski

C88.7

Inne złośliwe choroby immunoproliferacyjne

C88.9

Złośliwa choroba immunoproliferacyjna, nieokreślona
Choroba immunoproliferacyjna BNO

C90

Szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych
Obejmuje:

kody morfologiczne M973, M9830 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3

C90.0

Szpiczak mnogi
Choroba Kahlera
Szpiczakowatość
Nie obejmuje: szpiczak pojedynczy (C90.2)

C90.1

Białaczka plazmatycznokomórkowa
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C90.2

C91

Pozaszpikowa postać szpiczaka
Nowotwór złośliwy z komórek plazmatycznych BNO
Szpiczak BNO
Szpiczak pojedynczy

Białaczka limfatyczna
Obejmuje:

kody morfologiczne M982, M9940–M9941 z określeniem charakteru nowotworu przez
kod /3

C91.0

Ostra białaczka limfoblastyczna
Nie obejmuje: zaostrzenie przewlekłej białaczki limfocytowej (C91.1)

C91.1

Przewlekła białaczka limfocytowa

C91.2

Podostra białaczka limfocytowa

C91.3

Białaczka prolimfocytarna

C91.4

Białaczka włochatokomórkowa
Białaczkowa siatkowico-śródbłonkowica

C91.5

Białaczka dorosłych z komórek T

C91.7

Inna białaczka limfatyczna

C91.9

Białaczka limfatyczna, nieokreślona

C92

Białaczka szpikowa
Obejmuje:

białaczka:
• granulocytowa
• szpikowopochodna
kody morfologiczne M986–M988, M9930 z określeniem charakteru nowotworu przez
kod /3

C92.0

Ostra białaczka szpikowa
Nie obejmuje: zaostrzenie przewlekłej białaczki szpikowej (C92.1)

C92.1

Przewlekła białaczka szpikowa

C92.2

Podostra białaczka szpikowa

C92.3

Mięsak szpikowy
Zieleniak
Mięsak granulocytowy

C92.4

Ostra białaczka promielocytowa

C92.5

Ostra białaczka szpikowo-monocytowa

C92.7

Inna białaczka szpikowa

C92.9

Białaczka szpikowa, nieokreślona

C93

Białaczka monocytowa
Obejmuje:

białaczka monocytoidalna
kod morfologiczny M989 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3

C93.0

Ostra białaczka monocytowa
Nie obejmuje: zaostrzenie przewlekłej białaczki monocytowej (C93.1)

C93.1

Przewlekła białaczka monocytowa

C93.2

Podostra białaczka monocytowa

C93.7

Inna białaczka monocytowa

C93.9

Białaczka monocytowa, nieokreślona
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C94

Inne białaczki określonego rodzaju
Obejmuje:
Nie obejmuje:

kody morfologiczne M984, M9850, M9900, M9910, M9931–M9932 z określeniem
charakteru nowotworu przez kod /3
białaczkowa siatkowico-śródbłonkowica (C91.4)
białaczka plazmatycznokomórkowa (C90.1)

C94.0

Ostra czerwienica i erytroleukemia
Ostra szpikowa erytroleukemia
Choroba Di Guglielmo

C94.1

Przewlekła czerwienica
Choroba Heilmeyera-Schönera

C94.2

Ostra białaczka megakarioblastyczna
Białaczka:
• megakarioblastyczna (ostra)
• megakariocytowa (ostra)

C94.3

Białaczka z komórek tucznych

C94.4

Ostra szpikowica uogólniona

C94.5

Ostre zwłóknienie szpiku

C94.7

Inne określone białaczki
Białaczka z komórkami mięsaka limfatycznego

C95

Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
Obejmuje:

kod morfologiczny M980 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3

C95.0

Ostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
Białaczka z komórek blastycznych
Białaczka z komórek macierzystych

C95.1

Przewlekła białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju

C95.2

Podostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju

C95.7

Inna białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju

C95.9

Białaczka, nieokreślona

Nie obejmuje:

C96

zaostrzenie przewlekłej białaczki nieokreślonej (C95.1)

Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego
i tkanek pokrewnych
Obejmuje:

kody morfologiczne M972, M974 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3

C96.0

Choroba Letterera-Siwego
Nielipidowa:
• siatkowico-śródbłonkowica
• siatkowica

C96.1

Histiocytoza złośliwa
Histiocytarna siatkowica szpikowa

C96.2

Guz złośliwy z komórek tucznych
Złośliwa:
• mastocytoma
• mastocytoza
Mięsak z komórek tucznych
Nie obejmuje:

białaczka z komórek tucznych (C94.3)
mastocytoza (skórna) (Q82.2)

C96.3

Prawdziwy chłoniak histiocytarny

C96.7

Inne określone nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek
pokrewnych

C96.9

Nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych,
nieokreślony
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Nowotwory złośliwe o niezależnym (pierwotnym) mnogim umiejscowieniu
(C97)
C97

Nowotwory złośliwe o niezależnym (pierwotnym) mnogim umiejscowieniu
Uwaga:

W przypadku używania tej kategorii należy postępować zgodnie z zasadami kodowania
umieralności oraz wytycznymi przedstawionymi w tomie 2.

Nowotwory in situ
(D00–D09)
Uwaga:

Obejmuje:

D00

Wiele nowotworów in situ uważa się za będące w stadium zmian morfologicznych pomiędzy dysplazją
i nowotworem inwazyjnym. Na przykład w przypadku neoplazji śródnabłonkowej szyjki macicy (CIN)
wyróżnia się trzy stopnie, z których trzeci (CIN III) obejmuje zarówno nasiloną dysplazję, jak i raka in situ.
Ten system określania stopnia zmian morfologicznych stosuje się również w odniesieniu do innych
narządów, takich jak srom i pochwa. Poniższa część klasyfikacji obejmuje opisy neoplazji
śródnabłonkowej stopnia III, niezależnie od ewentualnej informacji o nasilonej dysplazji; natomiast stopnie
I i II klasyfikuje się jako dysplazję odpowiedniego narządu i zmiany takie należy kodować odpowiednio do
rozdziału dotyczącego danego umiejscowienia.
choroba Bowena
erytroplazja
kody morfologiczne z określeniem charakteru nowotworu przez kod /2
erytroplazja Queyrata

Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka
Nie obejmuje:

czerniak in situ (D03.–)

D00.0

Warga, jama ustna i gardło
Fałd nalewkowo-nagłośniowy:
• BNO
• powierzchnia gardłowa
• strefa brzeżna
Brzeg czerwieni wargowej
Nie obejmuje: powierzchnia krtaniowa fałdu nalewkowo-nagłośniowego (D02.0)
nagłośnia:
• BNO (D02.0)
• część nadgnykowa (D02.0)
skóra wargi (D03.0, D04.0)

D00.1

Przełyk

D00.2

Żołądek

D01
D01.0

Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów układu pokarmowego
Nie obejmuje:

czerniak in situ (D03.–)

Okrężnica
Nie obejmuje:

zgięcie esiczo-odbytnicze (D01.1)

D01.1

Zgięcie esiczo-odbytnicze

D01.2

Odbytnica

D01.3

Odbyt i kanał odbytu
Nie obejmuje: odbyt:
• brzeg (D03.5, D04.5)
• skóra (D03.5, D04.5)
skóra okolicy odbytu (D03.5, D04.5)

D01.4

Inne i nieokreślone części jelita
Nie obejmuje: brodawka większa dwunastnicy Vatera (D01.5)

D01.5

Wątroba, pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe
Brodawka większa dwunastnicy Vatera
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D01.7

Inne określone narządy układu pokarmowego
Trzustka

D01.9

Narządy układu pokarmowego, nieokreślone

D02

Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego
Nie obejmuje:

D02.0

czerniak in situ (D03.–)

Krtań
Część krtaniowa fałdu nalewkowo-nagłośniowego
Nagłośnia (część nadgnykowa)
Nie obejmuje:

fałd nalewkowo-nagłośniowy:
• BNO (D00.0)
• powierzchnia gardłowa (D00.0)
• strefa brzeżna (D00.0)

D02.1

Tchawica

D02.2

Oskrzele i płuco

D02.3

Inne części układu oddechowego
Zatoki przynosowe
Ucho środkowe
Jama nosowa
Nie obejmuje:

D02.4

D03

ucho (zewnętrzne) (skóra) (D03.2, D04.2)
nos:
• BNO (D09.7)
• skóra (D03.3, D04.3)

Układ oddechowy, umiejscowienie nieokreślone

Czerniak in situ
Obejmuje:

kody morfologiczne M872–M879 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /2

D03.0

Czerniak in situ wargi

D03.1

Czerniak in situ powieki, łącznie z kątem oka

D03.2

Czerniak in situ ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego

D03.3

Czerniak in situ innych i nieokreślonych części twarzy

D03.4

Czerniak in situ owłosionej skóry głowy i skóry szyi

D03.5

Czerniak in situ tułowia
Odbyt:
• brzeg
• skóra
Pierś (skóra) (tkanka miękka)
Skóra okolicy odbytu

D03.6

Czerniak in situ kończyny górnej, łącznie z barkiem

D03.7

Czerniak in situ kończyny dolnej, łącznie z biodrem

D03.8

Czerniak in situ innych umiejscowień

D03.9

Czerniak in situ, umiejscowienie nieokreślone

D04

Rak in situ skóry
Nie obejmuje:

D04.0

Skóra wargi
Nie obejmuje:

erytroplazja Queyrata (prącia) BNO (D07.4)
czerniak in situ (D03.–)
brzeg czerwieni wargowej (D00.0)

D04.1

Skóra powieki, łącznie z kątem oka

D04.2

Skóra ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego

D04.3

Skóra innych i nieokreślonych części twarzy

D04.4

Skóra owłosiona głowy i szyi
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D04.5

Skóra tułowia
Odbyt:
• brzeg
• skóra
Skóra okolicy odbytu
Skóra piersi
Nie obejmuje:

odbyt BNO (D01.3)
skóra narządów płciowych (D07.–)

D04.6

Skóra kończyny górnej, łącznie z barkiem

D04.7

Skóra kończyny dolnej, łącznie z biodrem

D04.8

Skóra, inne umiejscowienie

D04.9

Skóra, umiejscowienie nieokreślone

D05

Rak in situ piersi
Nie obejmuje:

rak in situ skóry piersi (D04.5)
czerniak in situ piersi (skóra) (D03.5)

D05.0

Rak zrazikowy in situ

D05.1

Rak wewnątrzprzewodowy in situ

D05.7

Inny rak piersi in situ

D05.9

Rak in situ piersi, umiejscowienie nieokreślone

D06

Rak in situ szyjki macicy
Obejmuje:
Nie obejmuje:

śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy [CIN] stopnia III z informacją lub bez
informacji o nasilonej dysplazji
czerniak in situ szyjki macicy (D03.5)
ciężka dysplazja szyjki macicy BNO (N87.2)

D06.0

Błona śluzowa kanału szyjki macicy

D06.1

Błona śluzowa zewnętrznej powierzchni szyjki macicy

D06.7

Inna część szyjki macicy

D06.9

Szyjka macicy, umiejscowienie nieokreślone

D07

Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych
Nie obejmuje:

czerniak in situ (D03.5)

D07.0

Błona śluzowa macicy

D07.1

Srom
Śródnabłonkowa neoplazja sromu [VIN] stopnia III z informacją lub bez informacji o nasilonej dysplazji

D07.2

Pochwa
Śródnabłonkowa neoplazja pochwy [VAIN] stopnia III z informacją lub bez informacji o nasilonej
dysplazji
Nie obejmuje: ciężka dysplazja pochwy BNO (N89.2)

D07.3

Inne i nieokreślone narządy płciowe żeńskie

D07.4

Prącie
Erytroplazja Queyrata BNO

D07.5

Gruczoł krokowy

D07.6

Inne i nieokreślone narządy płciowe męskie

Nie obejmuje:

D09

ciężka dysplazja sromu BNO (N90.2)

Rak in situ o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
Nie obejmuje:

czerniak in situ (D03.–)

D09.0

Pęcherz moczowy

D09.1

Inne i nieokreślone części układu moczowego

D09.2

Oko
Nie obejmuje:

skóra powieki (D04.1)
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D09.3

Tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego
Nie obejmuje: część wewnątrzwydzielnicza trzustki (D01.7)
jajnik (D07.3)
jądro (D07.6)

D09.7

Rak in situ o innym określonym umiejscowieniu

D09.9

Rak in situ, umiejscowienie nieokreślone

Nowotwory niezłośliwe
(D10–D36)
Obejmuje:

D10
D10.0

kody morfologiczne z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0

Nowotwór niezłośliwy jamy ustnej i gardła
Warga
Warga (wędzidełko) (powierzchnia wewnętrzna) (śluzówka) (brzeg czerwieni wargowej)
Nie obejmuje:

skóra wargi (D22.0, D23.0)

D10.1

Język
Migdałek językowy

D10.2

Dno jamy ustnej

D10.3

Inne i nieokreślone części jamy ustnej
Mały gruczoł ślinowy BNO
Nie obejmuje:

D10.4

Migdałek
Migdałek podniebienny
Nie obejmuje:

D10.5

nowotwory niezłośliwe zębopochodne (D16.4–D16.5)
śluzówka wargi (D10.0)
powierzchnia nosogardłowa podniebienia miękkiego (D10.6)

migdałek językowy (D10.1)
migdałek gardłowy (D10.6)
dół migdałkowy (D10.5)
łuki migdałkowe (D10.5)

Inne struktury okolicy ustno-gardłowej
Nagłośnia, część przednia
Dół migdałkowy
Łuki migdałkowe
Dolinka nagłośniowa
Nie obejmuje:

nagłośnia:
• BNO (D14.1)
• część nadgnykowa (D14.1)

D10.6

Część nosowa gardła
Migdałek gardłowy
Tylny brzeg przegrody nosa i nozdrza tylne

D10.7

Część krtaniowa gardła

D10.9

Gardło, umiejscowienie nieokreślone

D11

Nowotwór niezłośliwy dużych gruczołów ślinowych
Nie obejmuje:

nowotwory niezłośliwe określonych małych gruczołów ślinowych, które są
klasyfikowane zgodnie z ich umiejscowieniem anatomicznym
nowotwory niezłośliwe małych gruczołów ślinowych BNO (D10.3)

D11.0

Ślinianka przyuszna

D11.7

Inne duże gruczoły ślinowe
Ślinianka:
• podjęzykowa
• podżuchwowa

D11.9

Duży gruczoł ślinowy, umiejscowienie nieokreślone
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D12

Nowotwór niezłośliwy okrężnicy, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu

D12.0

Jelito ślepe
Zastawka krętniczo-kątnicza

D12.1

Wyrostek robaczkowy

D12.2

Okrężnica wstępująca

D12.3

Okrężnica poprzeczna
Zgięcie wątrobowe
Zgięcie śledzionowe

D12.4

Okrężnica zstępująca

D12.5

Esica

D12.6

Okrężnica, umiejscowienie nieokreślone
Gruczołowatość okrężnicy
Jelito grube BNO
Polipowatość (wrodzona) okrężnicy

D12.7

Zgięcie esiczo-odbytnicze

D12.8

Odbytnica

D12.9

Odbyt i kanał odbytu
Nie obejmuje: odbyt:
• brzeg (D22.5, D23.5)
• skóra (D22.5, D23.5)
skóra okolicy odbytu (D22.5, D23.5)

D13

Nowotwór niezłośliwy innych i niedokładnie określonych części układu
pokarmowego

D13.0

Przełyk

D13.1

Żołądek

D13.2

Dwunastnica

D13.3

Inne i nieokreślone części jelita cienkiego

D13.4

Wątroba
Drogi żółciowe wewnątrzwątrobowe

D13.5

Drogi żółciowe zewnątrzwątrobowe

D13.6

Trzustka
Nie obejmuje:

część wewnątrzwydzielnicza trzustki (D13.7)

D13.7

Część wewnątrzwydzielnicza trzustki
Wyspiak
Wyspy trzustkowe Langerhansa

D13.9

Część układu pokarmowego niedokładnie określona
Układ pokarmowy BNO
Jelito BNO
Śledziona
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D14

Nowotwór niezłośliwy ucha środkowego i układu oddechowego

D14.0

Ucho środkowe, jama nosowa i zatoki przynosowe
Chrząstka nosa
Nie obejmuje: przewód słuchowy (zewnętrzny) (D22.2, D23.2)
kości:
• ucha (D16.4)
• nosa (D16.4)
chrząstka ucha (D21.0)
ucho (zewnętrzne) (skóra) (D22.2, D23.2)
nos:
• BNO (D36.7)
• skóra (D22.3, D23.3)
opuszka węchowa (D33.3)
polip:
• zatoka przynosowa (J33.8)
• ucho (środkowe) (H74.4)
• nos (jama nosowa) (J33.–)
tylny brzeg przegrody nosowej i nozdrza tylne (D10.6)

D14.1

Krtań
Nagłośnia (część nadgnykowa)
Nie obejmuje:

nagłośnia, część przednia (D10.5)
polip struny głosowej i krtani (J38.1)

D14.2

Tchawica

D14.3

Oskrzele i płuco

D14.4

Układ oddechowy, umiejscowienie nieokreślone

D15

Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych narządów klatki piersiowej
Nie obejmuje:

D15.0

Grasica

D15.1

Serce
Nie obejmuje:

mezotelium (D19.–)

duże naczynia (D21.3)

D15.2

Śródpiersie

D15.7

Inne określone narządy klatki piersiowej

D15.9

Nieokreślony narząd klatki piersiowej

D16

Nowotwór niezłośliwy kości i chrząstki stawowej
Nie obejmuje:

tkanka łączna:
• ucha (D21.0)
• powieki (D21.0)
• krtani (D14.1)
• nosa (D14.0)
błona maziowa (D21.–)

D16.0

Łopatka i kości długie kończyny górnej

D16.1

Kości krótkie kończyny górnej

D16.2

Kości długie kończyny dolnej

D16.3

Kości krótkie kończyny dolnej

D16.4

Kości czaszki i twarzy
Szczęka
Kości oczodołu
Nie obejmuje:

żuchwa (D16.5)

D16.5

Żuchwa

D16.6

Kości kręgosłupa
Nie obejmuje: kość krzyżowa i guziczna (D16.8)

D16.7

Żebra, mostek i obojczyk

D16.8

Kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna
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D16.9

D17

Kości i chrząstki stawowe, umiejscowienie nieokreślone

Nowotwór niezłośliwy z tkanki tłuszczowej
Obejmuje:

kody morfologiczne M885–M888 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0

D17.0

Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej głowy, twarzy i szyi

D17.1

Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej tułowia

D17.2

Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej kończyn

D17.3

Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu

D17.4

Tłuszczak narządów klatki piersiowej

D17.5

Tłuszczak narządów jamy brzusznej
Nie obejmuje: otrzewna i przestrzeń zaotrzewnowa (D17.7)

D17.6

Tłuszczak powrózka nasiennego

D17.7

Tłuszczak o innym umiejscowieniu
Otrzewna
Przestrzeń zaotrzewnowa

D17.9

Tłuszczak, umiejscowienie nieokreślone
Tłuszczak BNO

D18

Naczyniaki krwionośne i chłonne o dowolnym umiejscowieniu
Obejmuje:

kody morfologiczne M912–M917 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0

Nie obejmuje:

znamiona niebieskie i barwnikowe (D22.–)

D18.0

Naczyniak krwionośny o dowolnym umiejscowieniu
Naczyniak BNO

D18.1

Naczyniak chłonny o dowolnym umiejscowieniu

D19

Nowotwór niezłośliwy mezotelium
Obejmuje:

kod morfologiczny M905 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0

D19.0

Międzybłoniak opłucnej

D19.1

Międzybłoniak otrzewnej

D19.7

Międzybłoniak o innym umiejscowieniu

D19.9

Międzybłoniak, umiejscowienie nieokreślone
Międzybłoniak niezłośliwy BNO

D20

Nowotwór niezłośliwy tkanek miękkich otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej
Nie obejmuje:

tłuszczaki otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej (D17.7)
mezotelium (D19.–)

D20.0

Przestrzeń zaotrzewnowa

D20.1

Otrzewna
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D21

Inne nowotwory niezłośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich
Obejmuje:

naczynia krwionośne
kaletka maziowa
chrząstki
powięź
tkanka tłuszczowa
więzadła, z wyjątkiem więzadeł macicy
naczynia limfatyczne
mięsień
błona maziowa
ścięgno (pochewka)

Nie obejmuje:

chrząstka:
• stawowa (D16.–)
• krtani (D14.1)
• nosa (D14.0)
tkanka łączna piersi (D24)
naczyniak krwionośny (D18.0)
tłuszczak (D17.–)
naczyniak chłonny (D18.1)
nerwy obwodowe i układ nerwowy wegetatywny (D36.1)
otrzewna (D20.1)
przestrzeń zaotrzewnowa (D20.0)
macica:
• mięśniak gładkokomórkowy (D25.–)
• więzadło, dowolne (D28.2)
tkanka naczyniowa (D18.–)

D21.0

Tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy, twarzy i szyi
Tkanka łączna:
• ucha
• powieki
Nie obejmuje: tkanka łączna oczodołu (D31.6)

D21.1

Tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny górnej, łącznie z barkiem

D21.2

Tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny dolnej, łącznie z biodrem

D21.3

Tkanka łączna i inne tkanki miękkie klatki piersiowej
Dół pachowy
Przepona
Duże naczynia
Nie obejmuje:

serce (D15.1)
śródpiersie (D15.2)
grasica (D15.0)

D21.4

Tkanka łączna i inne tkanki miękkie brzucha

D21.5

Tkanka łączna i inne tkanki miękkie miednicy
Nie obejmuje: macica:
• mięśniak gładkokomórkowy (D25.–)
• więzadło, dowolne (D28.2)

D21.6

Tkanka łączna i inne tkanki miękkie tułowia, umiejscowienie nieokreślone
Grzbiet BNO

D21.9

Tkanka łączna i inne tkanki miękkie, umiejscowienie nieokreślone

D22

Znamiona barwnikowe
Obejmuje:

kody morfologiczne M872–M879 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0
znamię:
• BNO
• niebieskie
• owłosione
• barwnikowe

D22.0

Znamiona melanocytowe wargi

D22.1

Znamiona melanocytowe powieki, łącznie z kątem oka
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D22.2

Znamiona melanocytowe ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego

D22.3

Znamiona melanocytowe innych i nieokreślonych części twarzy

D22.4

Znamiona melanocytowe owłosionej skóry głowy i skóry szyi

D22.5

Znamiona melanocytowe tułowia
Odbyt:
• brzeg
• skóra
Skóra okolicy odbytu
Skóra piersi

D22.6

Znamiona melanocytowe kończyny górnej, łącznie z barkiem

D22.7

Znamiona melanocytowe kończyny dolnej, łącznie z biodrem

D22.9

Znamiona melanocytowe, umiejscowienie nieokreślone

D23

Inne nowotwory niezłośliwe skóry
Obejmuje:

Nie obejmuje:
D23.0

Skóra wargi
Nie obejmuje:

nowotwór niezłośliwy:
• mieszków włosowych
• gruczołów łojowych
• gruczołów potowych
tłuszczaki (D17.0–D17.3)
znamiona melanocytowe (D22.–)
brzeg czerwieni wargowej (D10.0)

D23.1

Skóra powieki, łącznie z kątem oka

D23.2

Skóra ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego

D23.3

Skóra innych i nieokreślonych części twarzy

D23.4

Skóra owłosiona głowy i szyi

D23.5

Skóra tułowia
Odbyt:
• brzeg
• skóra
Skóra okolicy odbytu
Skóra piersi
Nie obejmuje:

odbyt BNO (D12.9)
skóra narządów płciowych (D28–D29)

D23.6

Skóra kończyny górnej, łącznie z barkiem

D23.7

Skóra kończyny dolnej, łącznie z biodrem

D23.9

Skóra, umiejscowienie nieokreślone

D24

Nowotwór niezłośliwy piersi
Pierś:
• tkanka łączna
• części miękkie
Nie obejmuje:

D25

niezłośliwa dysplazja piersi (N60.–)
skóra piersi (D22.5, D23.5)

Mięśniak gładkokomórkowy macicy
Obejmuje:

nowotwory niezłośliwe macicy z kodem morfologicznym M889 z określeniem charakteru
nowotworu przez kod /0
włókniakomięśniak macicy

D25.0

Mięśniak gładkokomórkowy podśluzówkowy macicy

D25.1

Mięśniak gładkokomórkowy śródścienny macicy

D25.2

Mięśniak gładkokomórkowy podsurowiczy macicy

D25.9

Mięśniak gładkokomórkowy macicy, umiejscowienie nieokreślone
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D26

Inne nowotwory niezłośliwe macicy

D26.0

Szyjka macicy

D26.1

Trzon macicy

D26.7

Inne części macicy

D26.9

Macica, umiejscowienie nieokreślone

D27
D28

Nowotwór niezłośliwy jajnika
Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych
Obejmuje:

polip gruczolakowaty
skóra żeńskich narządów płciowych

D28.0

Srom

D28.1

Pochwa

D28.2

Jajowody i więzadła macicy
Trąbka Fallopia
Więzadło (obłe) (szerokie) macicy

D28.7

Inne określone żeńskie narządy płciowe

D28.9

Żeńskie narządy płciowe, umiejscowienie nieokreślone

D29

Nowotwór niezłośliwy męskich narządów płciowych
Obejmuje:

skóra męskich narządów płciowych

D29.0

Prącie

D29.1

Gruczoł krokowy
Nie obejmuje: rozrost gruczołu krokowego (gruczolakowaty) (N40)
gruczoł krokowy:
• gruczolak (N40)
• powiększenie (N40)
• przerost (N40)

D29.2

Jądro

D29.3

Najądrze

D29.4

Moszna
Skóra moszny

D29.7

Inne męskie narządy płciowe
Pęcherzyk nasienny
Powrózek nasienny
Osłonka pochwowa jądra

D29.9

Męskie narządy płciowe, umiejscowienie nieokreślone

D30
D30.0

Nowotwór niezłośliwy układu moczowego
Nerka
Nie obejmuje:

kielichy nerkowe (D30.1)
miedniczka nerkowa (D30.1)

D30.1

Miedniczka nerkowa

D30.2

Moczowód
Nie obejmuje:

ujście moczowodu do pęcherza moczowego (D30.3)

D30.3

Pęcherz moczowy
Ujście:
• moczowodu do pęcherza moczowego
• wewnętrzne cewki moczowej

D30.4

Cewka moczowa
Nie obejmuje: ujście wewnętrzne cewki moczowej (D30.3)

D30.7

Inne narządy układu moczowego
Gruczoły cewki moczowej
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D30.9

D31

Układ moczowy, umiejscowienie nieokreślone
Układ moczowy BNO

Nowotwór niezłośliwy oka i przydatków oka
Nie obejmuje:

tkanka łączna powieki (D21.0)
nerw wzrokowy (D33.3)
skóra powieki (D22.1, D23.1)

D31.0

Spojówka

D31.1

Rogówka

D31.2

Siatkówka

D31.3

Naczyniówka

D31.4

Ciało rzęskowe
Gałka oczna

D31.5

Gruczoł i drogi łzowe
Woreczek łzowy
Przewód nosowo-łzowy

D31.6

Oczodół, umiejscowienie nieokreślone
Tkanka łączna oczodołu
Mięśnie zewnętrzne oka
Nerwy obwodowe oczodołu
Tkanka pozagałkowa
Tkanka pozaoczodołowa
Nie obejmuje:

D31.9

D32

kości oczodołu (D16.4)

Oko, umiejscowienie nieokreślone

Nowotwór niezłośliwy opon mózgowo-rdzeniowych

D32.0

Opony mózgowe

D32.1

Opony rdzeniowe

D32.9

Opony mózgowo-rdzeniowe, umiejscowienie nieokreślone
Oponiak BNO

D33

Nowotwór niezłośliwy mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego
Nie obejmuje:

D33.0

naczyniak (D18.0)
opony mózgowo-rdzeniowe (D32.–)
nerwy obwodowe i układ nerwowy wegetatywny (D36.1)
tkanka pozaoczodołowa (D31.6)

Mózg, struktury nadnamiotowe
Komory mózgowe
Mózg
Płat:
• czołowy
• potyliczny
• ciemieniowy
• skroniowy
Nie obejmuje:

komora czwarta (D33.1)

D33.1

Mózg, struktury podnamiotowe
Pień mózgu
Móżdżek
Komora czwarta

D33.2

Mózg, umiejscowienie nieokreślone

D33.3

Nerwy czaszkowe
Opuszka węchowa

D33.4

Rdzeń kręgowy

D33.7

Inne określone części ośrodkowego układu nerwowego
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D33.9

Ośrodkowy układ nerwowy, umiejscowienie nieokreślone
Układ nerwowy (ośrodkowy) BNO

D34

Nowotwór niezłośliwy tarczycy

D35

Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych gruczołów wydzielania
wewnętrznego
Nie obejmuje:

część wewnątrzwydzielnicza trzustki (D13.7)
jajnik (D27)
jądro (D29.2)
grasica (D15.0)

D35.0

Nadnercze

D35.1

Przytarczyce

D35.2

Przysadka

D35.3

Przewód czaszkowo-gardłowy

D35.4

Szyszynka

D35.5

Kłębek szyjny

D35.6

Ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe

D35.7

Inne określone gruczoły wydzielania wewnętrznego

D35.8

Zajęcie wielu gruczołów wydzielania wewnętrznego, umiejscowienie nieokreślone

D35.9

Gruczoł wydzielania wewnętrznego, nieokreślony

D36

Niezłośliwy nowotwór o innym i nieokreślonym umiejscowieniu

D36.0

Węzły chłonne

D36.1

Nerwy obwodowe i układ nerwowy wegetatywny
Nie obejmuje: nerwy obwodowe oczodołu (D31.6)

D36.7

Inne określone umiejscowienie
Nos BNO

D36.9

Nowotwór niezłośliwy o nieokreślonym umiejscowieniu

Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze
(D37–D48)
Uwaga:

Kategorie D37–D48 klasyfikują według umiejscowienia nowotwory o niepewnym lub nieznanym
charakterze, to jest takie, w przypadku których istnieją wątpliwości co do tego, czy są one złośliwe czy
niezłośliwe. W klasyfikacji morfologicznej charakter tych nowotworów określa się kodem /1.

D37

Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów układu
pokarmowego

D37.0

Warga, jama ustna i gardło
Fałd nalewkowo-nagłośniowy:
• BNO
• powierzchnia gardłowa
• strefa brzeżna
Duże i małe gruczoły ślinowe
Brzeg czerwieni wargowej
Nie obejmuje:

D37.1
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część krtaniowa fałdu nalewkowo-nagłośniowego (D38.0)
nagłośnia:
• BNO (D38.0)
• część nadgnykowa (D38.0)
skóra wargi (D48.5)

NOWOTWORY

D37.2

Jelito cienkie

D37.3

Wyrostek robaczkowy

D37.4

Okrężnica

D37.5

Odbytnica
Zgięcie esiczo-odbytnicze

D37.6

Wątroba, pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe
Brodawka większa dwunastnicy Vatera

D37.7

Inne narządy układu pokarmowego
Kanał odbytu
Zwieracz odbytu
Odbyt BNO
Jelito BNO
Przełyk
Trzustka
Nie obejmuje: odbyt:
• brzeg (D48.5)
• skóra (D48.5)
skóra okolicy odbytu (D48.5)

D37.9

Narządy układu pokarmowego, nieokreślone

D38

Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze ucha środkowego, narządów
układu oddechowego i klatki piersiowej
Nie obejmuje:

serce (D48.7)

D38.0

Krtań
Część krtaniowa fałdu nalewkowo-nagłośniowego
Nagłośnia (część nadgnykowa)
Nie obejmuje: fałd nalewkowo-nagłośniowy:
• BNO (D37.0)
• powierzchnia gardłowa (D37.0)
• strefa brzeżna (D37.0)

D38.1

Tchawica, oskrzele i płuco

D38.2

Opłucna

D38.3

Śródpiersie

D38.4

Grasica

D38.5

Inne narządy układu oddechowego
Zatoki przynosowe
Chrząstka nosa
Ucho środkowe
Jama nosowa
Nie obejmuje: ucho (zewnętrzne) (skóra) (D48.5)
nos:
• BNO (D48.7)
• skóra (D48.5)

D38.6

Narząd układu oddechowego, nieokreślony

D39

Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze żeńskich narządów płciowych

D39.0

Macica

D39.1

Jajnik

D39.2

Łożysko
Gruczolak kosmówkowy niszczący
Zaśniad groniasty:
• inwazyjny
• złośliwy
Nie obejmuje:

zaśniad groniasty BNO (O01.9)
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D39.7

Inne żeńskie narządy płciowe
Skóra żeńskich narządów płciowych

D39.9

Żeńskie narządy płciowe, umiejscowienie nieokreślone

D40

Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze męskich narządów płciowych

D40.0

Gruczoł krokowy

D40.1

Jądro

D40.7

Inne męskie narządy płciowe
Skóra męskich narządów płciowych

D40.9

Męskie narządy płciowe, umiejscowienie nieokreślone

D41
D41.0

Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze układu moczowego
Nerka
Nie obejmuje:

miedniczka nerkowa (D41.1)

D41.1

Miedniczka nerkowa

D41.2

Moczowód

D41.3

Cewka moczowa

D41.4

Pęcherz moczowy

D41.7

Inne narządy układu moczowego

D41.9

Układ moczowy, umiejscowienie nieokreślone

D42

Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze opon mózgowo-rdzeniowych

D42.0

Opony mózgowe

D42.1

Opony rdzeniowe

D42.9

Opony mózgowo-rdzeniowe, umiejscowienie nieokreślone

D43

Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze mózgu i ośrodkowego układu
nerwowego
Nie obejmuje:

nerwy obwodowe i układ nerwowy wegetatywny (D48.2)

D43.0

Mózg, struktury nadnamiotowe
Komory mózgowe
Mózg
Płat:
• czołowy
• potyliczny
• ciemieniowy
• skroniowy

D43.1

Mózg, struktury podnamiotowe
Pień mózgu
Móżdżek
Komora czwarta

D43.2

Mózg, umiejscowienie nieokreślone

D43.3

Nerwy czaszkowe

D43.4

Rdzeń kręgowy

D43.7

Inne części ośrodkowego układu nerwowego

D43.9

Ośrodkowy układ nerwowy, umiejscowienie nieokreślone
Układ nerwowy (ośrodkowy) BNO

Nie obejmuje:
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komora czwarta (D43.1)

NOWOTWORY

D44

Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze gruczołów wydzielania
wewnętrznego
Nie obejmuje:

część wewnątrzwydzielnicza trzustki (D37.7)
jajnik (D39.1)
jądro (D40.1)
grasica (D38.4)

D44.0

Tarczyca

D44.1

Nadnercze

D44.2

Przytarczyce

D44.3

Przysadka

D44.4

Przewód czaszkowo-gardłowy

D44.5

Szyszynka

D44.6

Kłębek szyjny

D44.7

Ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe

D44.8

Zajęcie wielu gruczołów wydzielania wewnętrznego
Mnoga gruczolakowatość gruczołów wydzielania wewnętrznego

D44.9

Gruczoł wydzielania wewnętrznego, nieokreślony

D45

Czerwienica prawdziwa
Obejmuje:

D46

kod morfologiczny M9950 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /1

Zespoły mielodysplastyczne
Obejmuje:

kod morfologiczny M998 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /1

D46.0

Oporna niedokrwistość bez syderoblastów

D46.1

Oporna niedokrwistość z syderoblastami

D46.2

Oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów

D46.3

Oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów z transformacją

D46.4

Oporna niedokrwistość, nieokreślona

D46.7

Inne zespoły mielodysplastyczne

D46.9

Zespół mielodysplastyczny, nieokreślony
Mielodysplazja BNO
Zespół przedbiałaczkowy BNO

D47

Inne nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze tkanki limfatycznej,
układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych
Obejmuje:

D47.0

kody morfologiczne M974, M976, M996–M997 z określeniem charakteru nowotworu
przez kod /1

Guzy z histiocytów i komórek tucznych o niepewnym lub nieznanym charakterze
Guz z komórek tucznych BNO
Mastocytoma BNO
Nie obejmuje:

mastocytoza (skórna) (Q82.2)

D47.1

Przewlekła choroba mieloproliferacyjna
Mielofibroza (z metaplazją szpikową)
Choroba mieloproliferacyjna, nieokreślona
Mieloskleroza (megakariocytowa) z metaplazją szpikową

D47.2

Gammapatia monoklonalna

D47.3

Nadpłytkowość samoistna (krwotoczna)
Nadpłytkowość krwotoczna idiopatyczna

D47.7

Inne określone nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze tkanki limfatycznej,
układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych

D47.9

Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze tkanki limfatycznej, układu
krwiotwórczego i tkanek pokrewnych, nieokreślony
Choroba limfoproliferacyjna BNO
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D48

Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze o innym i nieokreślonym
umiejscowieniu
Nie obejmuje:

nerwiakowłókniakowatość (niezłośliwa) (Q85.0)

D48.0

Kości i chrząstki stawowe
Nie obejmuje: chrząstka:
• ucha (D48.1)
• krtani (D38.0)
• nosa (D38.5)
tkanka łączna powieki (D48.1)
błona maziowa (D48.1)

D48.1

Tkanka łączna i inne tkanki miękkie
Tkanka łączna:
• ucha
• powieki
Nie obejmuje: chrząstka:
• stawowa (D48.0)
• krtani (D38.0)
• nosa (D38.5)
tkanka łączna piersi (D48.6)

D48.2

Nerwy obwodowe i układ nerwowy wegetatywny
Nie obejmuje: nerwy obwodowe oczodołu (D48.7)

D48.3

Przestrzeń zaotrzewnowa

D48.4

Otrzewna

D48.5

Skóra
Odbyt:
• brzeg
• skóra
Skóra okolicy odbytu
Skóra piersi
Nie obejmuje:

D48.6

Pierś
Tkanka łączna piersi
Guz liściasty
Nie obejmuje:

D48.7
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skóra piersi (D48.5)

Inne określone umiejscowienie
Oko
Serce
Nerwy obwodowe oczodołu
Nie obejmuje:

D48.9

odbyt BNO (D37.7)
skóra narządów płciowych (D39.7, D40.7)
brzeg czerwieni wargowej (D37.0)

tkanka łączna (D48.1)
skóra powiek (D48.5)

Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze, nieokreślony
Rozrost BNO
Nowotwór BNO
Nowy rozrost BNO
Guz BNO

ROZDZIAŁ III
Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane
choroby przebiegające z udziałem mechanizmów
immunologicznych
(D50–D89)
Nie obejmuje:

choroba autoimmunologiczna (układowa) BNO (M35.9)
wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00–P96)
powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00–O99)
wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00–Q99)
zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00–E90)
choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20–B24)
urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00–T98)
nowotwory (C00–D48)
objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych,
niesklasyfikowane gdzie indziej (R00–R99)

Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:
D50–D53 Niedokrwistości z niedoborów pokarmowych
D55–D59 Niedokrwistości hemolityczne
D60–D64 Niedokrwistości aplastyczne i inne
D65–D69 Zaburzenia krzepnięcia, plamice i inne skazy krwotoczne
D70–D77 Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych
D80–D89 Wybrane choroby dotyczące mechanizmów immunologicznych
W rozdziale tym oznaczono „*” następujące kategorie:
D63*
D77*

Niedokrwistość w przebiegu chorób przewlekłych sklasyfikowanych gdzie indziej
Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Niedokrwistości z niedoborów pokarmowych
(D50–D53)
D50

Niedokrwistość z niedoboru żelaza
Obejmuje:

D50.0

niedokrwistość:
• asyderotyczna
• niedobarwliwa

Niedokrwistość z niedoboru żelaza spowodowana (przewlekłą) utratą krwi
Niedokrwistość pokrwotoczna (przewlekła)
Nie obejmuje:

ostra niedokrwistość pokrwotoczna (D62)
wrodzona niedokrwistość spowodowana utratą krwi w okresie płodowym (P61.3)

D50.1

Dysfagia syderopeniczna
Zespół Kelly’ego-Patersona
Zespół Plummera-Vinsona

D50.8

Inne niedokrwistości z niedoboru żelaza

D50.9

Niedokrwistość z niedoboru żelaza, nieokreślona
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D51

Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12
Nie obejmuje:

niedobór witaminy B12 (E53.8)

D51.0

Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 spowodowana niedoborem czynnika
wewnętrznego
Niedokrwistość:
• Addisona-Biermera
• złośliwa (wrodzona)
Wrodzony niedobór czynnika wewnętrznego

D51.1

Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 spowodowana wybiórczym upośledzeniem
wchłaniania witaminy B12 połączona z białkomoczem
Zespół Imerslund(-Gräsbecka)
Dziedziczna niedokrwistość megaloblastyczna

D51.2

Niedobór transkobalaminy II

D51.3

Inna niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 zależna od diety
Niedokrwistość jaroszy

D51.8

Inne niedokrwistości z niedoboru witaminy B12

D51.9

Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12, nieokreślona

D52

Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego

D52.0

Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego zależna od diety
Niedokrwistość megaloblastyczna z niedoborów pokarmowych

D52.1

Polekowa niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej
(rozdział XX).

D52.8

Inne niedokrwistości z niedoboru kwasu foliowego

D52.9

Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego, nieokreślona
Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego BNO

D53

Inne niedokrwistości z niedoborów pokarmowych
Obejmuje:

D53.0

Niedokrwistość z powodu niedoborów białkowych
Niedokrwistość z niedoboru aminokwasów
Niedokrwistość związana z wydalaniem kwasu orotowego w moczu
Nie obejmuje:

D53.1

niedokrwistość megaloblastyczna oporna na leczenie witaminą B12 lub kwasem foliowym

zespół Lescha-Nyhana (E79.1)

Inne niedokrwistości megaloblastyczne niesklasyfikowane gdzie indziej
Niedokrwistość megaloblastyczna BNO
Nie obejmuje:

choroba Di Guglielmo (C94.0)

D53.2

Niedokrwistość w przebiegu szkorbutu
Nie obejmuje: szkorbut (E54)

D53.8

Niedokrwistość zależna od innych określonych niedoborów pokarmowych
Niedokrwistość związana z niedoborem:
• miedzi
• molibdenu
• cynku
Nie obejmuje:

D53.9

Niedokrwistość z niedoborów pokarmowych, nieokreślona
Niedokrwistość przewlekła prosta
Nie obejmuje:
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• niedobór miedzi (E61.0)
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Niedokrwistości hemolityczne
(D55–D59)
D55

Niedokrwistość spowodowana zaburzeniami enzymatycznymi
Nie obejmuje:

niedokrwistość polekowa zależna od niedoborów enzymatycznych (D59.2)

D55.0

Niedokrwistość spowodowana niedoborem dehydrogenazy glukozo-6–fosforanowej
[G6PD]
Fawizm
Niedokrwistość z niedoboru G6PD

D55.1

Niedokrwistość zależna od innych zaburzeń przemian glutationu
Niedokrwistość:
• zależna od niedoborów enzymatycznych z wyjątkiem G6PD, cyklu monofosforanu heksozy [HMP]
• (dziedziczna) hemolityczna niesferocytowa typu I

D55.2

Niedokrwistość zależna od zaburzeń dotyczących enzymów glikolitycznych
Niedokrwistość:
• (dziedziczna) hemolityczna niesferocytowa typu II
• z niedoboru heksokinazy
• z niedoboru kinazy pirogronianowej [PK]
• z niedoboru izomerazy triozofosforanowej

D55.3

Niedokrwistość zależna od zaburzeń przemian nukleotydów

D55.8

Inne niedokrwistości spowodowane zaburzeniami enzymatycznymi

D55.9

Niedokrwistość spowodowana zaburzeniami enzymatycznymi, nieokreślona

D56

Talasemia

D56.0

Talasemia alfa
Nie obejmuje: uogólniony obrzęk płodu spowodowany chorobą hemolityczną (P56.–)

D56.1

Talasemia beta
Niedokrwistość Cooleya
Ciężka talasemia beta
Talasemia:
• pośrednia
• większa

D56.2

Talasemia delta-beta

D56.3

Cecha talasemii

D56.4

Dziedziczna przetrwała hemoglobina płodowa [HPFH]

D56.8

Inne talasemie

D56.9

Talasemia, nieokreślona
Niedokrwistość śródziemnomorska (z inną hemoglobinopatią)
Talasemia (mniejsza) (mieszana) (z inną hemoglobinopatią)

D57

Zaburzenia związane z sierpowatokrwinkowością
Nie obejmuje:

inne hemoglobinopatie (D58.–)

D57.0

Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa z przełomem
Choroba Hb-SS z przełomem

D57.1

Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa bez przełomu
Sierpowatokrwinkowość:
• niedokrwistość
BNO
• choroba
• zaburzenie

D57.2

Podwójna heterozygota w połączeniu z sierpowatokrwinkowością
Choroba:
• Hb-SC
• Hb-SD
• Hb-SE
• talasemia sierpowatokrwinkowa
169

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

D57.3

Cecha sierpowatokrwinkowości
Cecha Hb-S
Heterozygota hemoglobiny S [HbAS]

D57.8

Inne zaburzenia związane z sierpowatokrwinkowością

D58

Inne dziedziczne niedokrwistości hemolityczne

D58.0

Sferocytoza dziedziczna
Żółtaczka z brakiem wydzielania barwników żółci w moczu (rodzinna)
Wrodzona (sferocytowa) żółtaczka hemolityczna
Zespół Minkowskiego-Chauffarda

D58.1

Eliptocytoza dziedziczna
Eliptocytoza (wrodzona)
Owalocytoza (wrodzona) (dziedziczna)

D58.2

Inne hemoglobinopatie
Nieprawidłowa hemoglobina BNO
Wrodzona niedokrwistość z ciałkami Heinza
Choroba:
• Hb-C
• Hb-D
• Hb-E
Hemoglobinopatia BNO
Choroba hemolityczna z nietrwałą hemoglobiną
Nie obejmuje:

czerwienica rodzinna (D75.0)
choroba Hb-M (D74.0)
dziedziczna przetrwała hemoglobina płodowa [HPFH] (D56.4)
czerwienica wynikająca z przebywania na dużej wysokości (D75.1)
methemoglobinemia (D74.–)

D58.8

Inne określone dziedziczne niedokrwistości hemolityczne
Stomatocytoza

D58.9

Dziedziczna niedokrwistość hemolityczna, nieokreślona

D59

Nabyta niedokrwistość hemolityczna

D59.0

Polekowa niedokrwistość autoimmunohemolityczna
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej
(rozdział XX).

D59.1

Inne niedokrwistości autoimmunohemolityczne
Choroba hemolityczna autoimmunologiczna (z przeciwciałami typu zimnego) (z przeciwciałami typu
ciepłego)
Przewlekła choroba zimnych aglutynin
Związana z zimnymi aglutyninami:
• choroba
• hemoglobinuria
Niedokrwistość hemolityczna:
• typu zimnego (wtórna) (objawowa)
• typu ciepłego (wtórna) (objawowa)
Nie obejmuje: zespół Evansa (D69.3)
choroba hemolityczna płodu i noworodka (P55.–)
napadowa hemoglobinuria z zimna (D59.6)

D59.2

Polekowa niedokrwistość hemolityczna nieautoimmunologiczna
Niedokrwistość polekowa zależna od niedoborów enzymatycznych
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej
(rozdział XX).

D59.3

Zespół hemolityczno-mocznicowy
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D59.4

Inne niedokrwistości hemolityczne nieautoimmunologiczne
Niedokrwistość hemolityczna:
• mechaniczna
• mikroangiopatyczna
• toksyczna
Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny
zewnętrznej (rozdział XX).

D59.5

Nocna napadowa hemoglobinuria [zespół Marchiafavy-Micheliego]
Nie obejmuje: hemoglobinuria BNO (R82.3)

D59.6

Hemoglobinuria spowodowana hemolizą wtórną do działania innych czynników
zewnętrznych
Hemoglobinuria:
• powysiłkowa
• marszowa
• napadowa z zimna
Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny
zewnętrznej (rozdział XX).
Nie obejmuje: hemoglobinuria BNO (R82.3)

D59.8

Inne niedokrwistości hemolityczne nabyte

D59.9

Niedokrwistość hemolityczna nabyta, nieokreślona
Przewlekła samoistna niedokrwistość hemolityczna

Niedokrwistości aplastyczne i inne
(D60–D64)
D60

Nabyta aplazja czysto czerwonokrwinkowa [erytroblastopenia]
Obejmuje:

aplazja czerwonokrwinkowa (nabyta) (dorosłych) (z grasiczakiem)

D60.0

Przewlekła nabyta czysta aplazja czerwonokrwinkowa

D60.1

Przemijająca nabyta czysta aplazja czerwonokrwinkowa

D60.8

Inne nabyte czyste aplazje czerwonokrwinkowe

D60.9

Nabyta czysta aplazja czerwonokrwinkowa, nieokreślona

D61

Inne niedokrwistości aplastyczne
Nie obejmuje:

agranulocytoza (D70)

D61.0

Niedokrwistość aplastyczna konstytucjonalna
(Czysta) aplazja czerwonokrwinkowa:
• wrodzona
• dziecięca
• pierwotna
Zespół Blackfana-Diamonda
Niedokrwistość hipoplastyczna rodzinna
Niedokrwistość Fanconiego
Pancytopenia z wadami wrodzonymi

D61.1

Polekowa niedokrwistość aplastyczna
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej
(rozdział XX).

D61.2

Niedokrwistość aplastyczna spowodowana przez inne czynniki zewnętrzne
Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny
zewnętrznej (rozdział XX).

D61.3

Niedokrwistość aplastyczna idiopatyczna

D61.8

Inne określone niedokrwistości aplastyczne
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D61.9

D62

Niedokrwistość aplastyczna, nieokreślona
Niedokrwistość hipoplastyczna BNO
Hipoplazja szpiku
Ostry zanik szpiku

Ostra niedokrwistość pokrwotoczna
Nie obejmuje:

D63*

wrodzona niedokrwistość spowodowana utratą krwi w okresie płodowym (P61.3)

Niedokrwistość w przebiegu chorób przewlekłych sklasyfikowanych gdzie indziej

D63.0*

Niedokrwistość w przebiegu choroby nowotworowej (C00–D48†)

D63.8*

Niedokrwistość w przebiegu innych chorób przewlekłych sklasyfikowanych gdzie indziej

D64

Inne niedokrwistości
Nie obejmuje:

niedokrwistość oporna na leczenie:
• BNO (D46.4)
• z nadmiarem blastów (D46.2)
• z transformacją (D46.3)
• z syderoblastami (D46.1)
• bez syderoblastów (D46.0)

D64.0

Dziedziczna niedokrwistość syderoblastyczna
Niedokrwistość syderoblastyczna niedobarwliwa sprzężona z płcią

D64.1

Wtórna niedokrwistość syderoblastyczna w przebiegu innych chorób
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia choroby.

D64.2

Wtórna niedokrwistość syderoblastyczna spowodowana przez leki lub substancje
toksyczne
Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny
zewnętrznej (rozdział XX).

D64.3

Inne niedokrwistości syderoblastyczne
Niedokrwistość syderoblastyczna:
• BNO
• wrażliwa na pirydoksynę NGI

D64.4

Wrodzona niedokrwistość dyzerytropoetyczna
(Wrodzona) niedokrwistość dyshematopoetyczna
Nie obejmuje:

zespół Blackfana-Diamonda (D61.0)
choroba Di Guglielmo (C94.0)

D64.8

Inne określone niedokrwistości
Rzekoma białaczka dziecięca
Niedokrwistość leukoerytroblastyczna

D64.9

Niedokrwistość, nieokreślona

Zaburzenia krzepnięcia, plamice i inne skazy krwotoczne
(D65–D69)
D65

Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe [zespół odwłóknienia]
Afibrynogenemia nabyta
Koagulopatia ze zużycia
Rozlane lub rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe [DIC]
Skaza krwotoczna fibrynolityczna, nabyta
Plamica:
• fibrynolityczna
• piorunująca
Nie obejmuje: rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe:
• wikłające poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00–O07, O08.1)
• u noworodków (P60)
• wikłające ciążę, poród lub połóg (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)
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D66

Dziedziczny niedobór czynnika VIII
Niedobór czynnika VIII (z upośledzeniem czynności)
Hemofilia:
• BNO
•A
• klasyczna
Nie obejmuje: niedobór czynnika VIII z uszkodzeniem naczyń (D68.0)

D67

Dziedziczny niedobór czynnika IX
Choroba Christmasa
Niedobór:
• czynnika IX (z upośledzeniem czynności)
• osoczowego komponentu tromboplastyny [PTC]
Hemofilia B

D68

Inne zaburzenia krzepnięcia
Nie obejmuje:

D68.0

wikłające następujące zaburzenia:
• poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00–O07, O08.1)
• ciążę, poród lub połóg (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

Choroba von Willebranda
Angiohemofilia
Niedobór czynnika VIII z uszkodzeniem naczyń
Hemofilia naczyniowa
Nie obejmuje:

(dziedziczna) łamliwość naczyń włosowatych (D69.8)
niedobór czynnika VIII:
• BNO (D66)
• z upośledzeniem funkcji (D66)

D68.1

Dziedziczny niedobór czynnika XI
Hemofilia C
Niedobór osoczowego prekursora tromboplastyny [PTA]

D68.2

Dziedziczny niedobór innych czynników krzepnięcia
Wrodzona afibrynogenemia
Niedobór:
• globuliny AC
• proakceleryny
Niedobór czynnika:
• I [fibrynogenu]
• II [protrombiny]
• V [czynnika chwiejnego]
• VII [czynnika stabilnego]
• X [czynnika Stuarta-Prowera]
• XII [czynnika Hagemana]
• XIII [czynnika stabilizującego fibrynę]
Dysfibrynogenemia (wrodzona)
Hipoprokonwertynemia
Choroba Owrena

D68.3

Skazy krwotoczne zależne od obecności antykoagulantów krążących
Krwotok podczas długotrwałego stosowania antykoagulantów
Hiperheparynemia
Podwyższony poziom:
• antytrombiny
• czynnika anty-VIIIa
• czynnika anty-IXa
• czynnika anty-Xa
• czynnika anty-XIa
Jeżeli konieczne jest określenie stosowanego antykoagulantu, wówczas należy zastosować dodatkowy kod
przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
Nie obejmuje:

długotrwałe stosowanie antykoagulantów bez krwotoku (Z92.1)
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D68.4

Nabyty niedobór czynników krzepnięcia
Niedobór czynników krzepnięcia zależny od:
• choroby wątroby
• niedoboru witaminy K
Nie obejmuje: niedobór witaminy K u noworodka (P53)

D68.8

Inne określone zaburzenia krzepnięcia
Obecność inhibitora w toczniu układowym trzewnym [SLE]

D68.9

Zaburzenie krzepnięcia, nieokreślone

D69

Plamica i inne skazy krwotoczne
Nie obejmuje:

łagodna plamica hipergammaglobulinemiczna (D89.0)
plamica krioglobulinemiczna (D89.1)
nadpłytkowość samoistna (krwotoczna) (D47.3)
plamica piorunująca (D65)
Zakrzepowa plamica małopłytkowa (M31.1)

D69.0

Plamica alergiczna
Plamica:
• anafilaktyczna
• Henocha-Schönleina
• niemałopłytkowa:
• krwotoczna
• samoistna
• naczyniowa
Alergiczne zapalenie naczyń

D69.1

Jakościowe defekty płytek krwi
Zespół Bernarda-Souliera [zespół olbrzymich płytek krwi]
Choroba Glanzmanna
Zespół szarych płytek krwi
Trombastenia (krwotoczna) (dziedziczna)
Trombocytopatia

D69.2

Inna plamica niemałopłytkowa
Plamica:
• BNO
• starcza
• prosta

D69.3

Samoistna plamica małopłytkowa
Zespół Evansa

D69.4

Inna pierwotna małopłytkowość
Nie obejmuje: małopłytkowość z brakiem kości promieniowych (Q87.2)
przemijająca małopłytkowość noworodków (P61.0)
zespół Wiskotta-Aldricha (D82.0)

D69.5

Małopłytkowość wtórna
Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny
zewnętrznej (rozdział XX).

D69.6

Małopłytkowość, nieokreślona

D69.8

Inne określone skazy krwotoczne
(Dziedziczna) łamliwość naczyń włosowatych
Rzekoma hemofilia naczyniowa

D69.9

Skaza krwotoczna, nieokreślona

Nie obejmuje:
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Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych
(D70–D77)
D70

Agranulocytoza
Angina agranulocytozowa
Agranulocytoza dziecięca dziedziczna
Choroba Kostmanna
Neutropenia:
• BNO
• wrodzona
• cykliczna
• polekowa
• okresowa
• śledzionowa (pierwotna)
• toksyczna
Splenomegalia z neutropenią
Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować
dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
Nie obejmuje:

D71

przemijająca neutropenia noworodków (P61.5)

Zaburzenia czynności granulocytów wielojądrzastych
Uszkodzenie zespołu receptorowego [CR3] błony komórkowej
Przewlekła (dziecięca) choroba ziarniniakowa
Wrodzone zaburzenie fagocytozy
Postępująca septyczna ziarniniakowatość

D72

Inne zaburzenia dotyczące krwinek białych
Nie obejmuje:

D72.0

bazofilia (D75.8)
zaburzenia odporności (D80–D89)
neutropenia (D70)
zespół przedbiałaczkowy (D46.9)

Genetyczne nieprawidłowości leukocytów
Nieprawidłowości (ziarnistości) (granulocytów) lub zespół:
• Aldera
• Maya-Hegglina
• Pelgera-Huëta
Dziedziczna:
• hipersegmentacja
granulocytów
• hiposegmentacja
Dziedziczna leukomelanopatia
Nie obejmuje:

zespół Chédiaka(-Steinbrincka)-Higashiego (E70.3)

D72.1

Eozynofilia
Eozynofilia:
• alergiczna
• dziedziczna

D72.8

Inne określone zaburzenia dotyczące krwinek białych
Odczyn białaczkowy:
• limfocytowy
• monocytowy
• mielocytowy
Leukocytoza
Limfocytoza (objawowa)
Limfopenia
Monocytoza (objawowa)
Plazmocytoza

D72.9

Zaburzenia dotyczące krwinek białych, nieokreślone
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D73
D73.0

Choroby śledziony
Hiposplenizm
Stan po operacyjnym usunięciu śledziony
Zanik śledziony
Nie obejmuje:

(wrodzony) brak śledziony (Q89.0)

D73.1

Hipersplenizm
Nie obejmuje: splenomegalia:
• BNO (R16.1)
• wrodzona (Q89.0)

D73.2

Przewlekła splenomegalia zastoinowa

D73.3

Ropień śledziony

D73.4

Torbiel śledziony

D73.5

Zawał śledziony
Nieurazowe pęknięcie śledziony
Skręt śledziony
Nie obejmuje:

urazowe pęknięcie śledziony (S36.0)

D73.8

Inne choroby śledziony
Zwłóknienie śledziony BNO
Zapalenie torebki śledziony
Zapalenie śledziony BNO

D73.9

Choroba śledziony, nieokreślona

D74

Methemoglobinemia

D74.0

Methemoglobinemia wrodzona
Wrodzony niedobór reduktazy NADH-methemoglobiny
Hemoglobinopatia M [choroba Hb-M]
Dziedziczna methemoglobinemia

D74.8

Inne methemoglobinemie
Methemoglobinemia nabyta (z sulfohemoglobinemią)
Methemoglobinemia toksyczna
Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny
zewnętrznej (rozdział XX).

D74.9

Methemoglobinemia, nieokreślona

D75

Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych
Nie obejmuje:

D75.0

Erytrocytoza rodzinna
Czerwienica:
• łagodna
• rodzinna
Nie obejmuje:
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D75.1

Czerwienica wtórna
Erytrocytoza BNO
Czerwienica:
• nabyta
• na skutek:
• zwiększonej syntezy erytropoetyny
• zmniejszenia objętości osocza
• przebywania na dużej wysokości
• stresu
• wywołana przez emocje
• z niedotlenienia
• pochodzenia nerkowego
• względna
Nie obejmuje: czerwienica:
• noworodków (P61.1)
• prawdziwa (D45)

D75.2

Nadpłytkowość samoistna
Nie obejmuje: nadpłytkowość samoistna (krwotoczna) (D47.3)

D75.8

Inne określone choroby krwi i narządów krwiotwórczych
Bazofilia

D75.9

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych, nieokreślone

D76

Wybrane choroby dotyczące układu siateczkowo-śródbłonkowego i siateczkowo-histiocytarnego
Nie obejmuje:

choroba Letterera-Siwego (C96.0)
histiocytoza złośliwa (C96.1)
siatkowico-śródbłonkowica lub siatkowica:
• szpikowa histiocytowa (C96.1)
• białaczkowa (C91.4)
• z zaburzeniami barwnikowymi i gospodarki tłuszczowej (I89.8)
• złośliwa (C85.7)
• bez zaburzeń gospodarki tłuszczowej (C96.0)

D76.0

Histiocytoza z komórek Langerhansa niesklasyfikowana gdzie indziej
Ziarniniak kwasochłonny
Choroba Handa-Schüllera-Christiana
Histiocytoza X (przewlekła)

D76.1

Limfohistiocytoza z hemofagocytozą
Siatkowica rodzinna z hemofagocytozą
Histiocytozy z fagocytów jednojądrowych innych niż komórki Langerhansa BNO

D76.2

Zespół hemofagocytowy związany z zakażeniem
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia czynnika zakaźnego lub choroby.

D76.3

Inne zespoły histiocytowe
Ziarniniak siatkowiczo-histiocytowy (olbrzymiokomórkowy)
Histiocytoza zatok z masywną limfadenopatią
Żółtakoziarniniak

D77*

Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych w przebiegu chorób
sklasyfikowanych gdzie indziej
Zwłóknienie śledziony w przebiegu schistosomatozy [bilharcjozy] (B65.–†)
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Wybrane choroby dotyczące mechanizmów immunologicznych
(D80–D89)
Obejmuje:

zaburzenia układu dopełniacza
zaburzenia odporności z wyjątkiem choroby wywołanej przez ludzki wirus upośledzenia odporności
[HIV]
sarkoidoza

Nie obejmuje:

choroba autoimmunologiczna (układowa) BNO (M35.9)
zaburzenia czynności granulocytów wielojądrzastych (D71)
choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20–B24)

D80

Niedobór odporności z przewagą defektu odporności humoralnej

D80.0

Dziedziczna hipogammaglobulinemia
Autosomalna recesywna agammaglobulinemia (typu szwajcarskiego)
Agammaglobulinemia [typu Brutona] sprzężona z chromosomem X (z niedoborem hormonu wzrostu)

D80.1

Nierodzinna hipogammaglobulinemia
Agammaglobulinemia z limfocytami B opłaszczonymi przez immunoglobuliny
Pospolita zmienna agammaglobulinemia [CVAgamma]
Hipogammaglobulinemia BNO

D80.2

Wybiórczy niedobór immunoglobulin A [IgA]

D80.3

Wybiórczy niedobór podklas immunoglobulin G [IgG]

D80.4

Wybiórczy niedobór immunoglobulin M [IgM]

D80.5

Niedobór odporności ze zwiększonym stężeniem immunoglobulin M [IgM]

D80.6

Niedobór przeciwciał ze stężeniem immunoglobulin zbliżonym do normy lub
z hiperimmunoglobulinemią

D80.7

Przemijająca hipogammaglobulinemia dziecięca

D80.8

Inne niedobory odporności z przewagą defektów przeciwciał
Niedobór łańcuchów lekkich kappa

D80.9

Niedobór odporności z przewagą defektu przeciwciał, nieokreślony

D81

Mieszane niedobory odpornościowe
Nie obejmuje:

autosomalna recesywna agammaglobulinemia (typu szwajcarskiego) (D80.0)

D81.0

Ciężki złożony niedobór odporności [SCID] z dysgenezją siateczki

D81.1

Ciężki złożony niedobór odporności [SCID] z małą liczebnością komórek T i B

D81.2

Ciężki złożony niedobór odporności [SCID] z normalną lub obniżoną liczebnością komórek
B

D81.3

Niedobór dezaminazy adenozyny [ADA]

D81.4

Zespół Nezelofa

D81.5

Niedobór purynowej fosforylazy nukleozydowej [PNP]

D81.6

Niedobór determinantów głównego układu antygenów zgodności tkankowej klasy I
Zespół nagich limfocytów

D81.7

Niedobór determinantów głównego układu antygenów zgodności tkankowej klasy II

D81.8

Inne złożone niedobory odporności
Niedobór karboksylazy zależnej od biotyny

D81.9

Złożony niedobór odporności, nieokreślony
Ciężki złożony niedobór odporności [SCID] BNO

D82

Niedobór odporności z innymi poważnymi wadami
Nie obejmuje:

D82.0
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Zespół Wiskotta-Aldricha
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D82.1

Zespół DiGeorge’a
Zespół kieszonki gardłowej
Alimfoplazja grasicza
Aplazja lub hipoplazja grasicy z niedoborem odporności

D82.2

Niedobór odporności z sylwetką z krótkimi kończynami

D82.3

Niedobór odporności towarzyszący dziedzicznej nieprawidłowej odpowiedzi na zakażenie
wirusem Epsteina-Barr
Choroba limfoproliferacyjna sprzężona z chromosomem X

D82.4

Zespół hiperimmunoglobulinemii E [IgE]

D82.8

Niedobór odporności skojarzony z innymi określonymi poważnymi wadami

D82.9

Niedobór odporności skojarzony z poważną wadą, nieokreślony

D83

Pospolity zmienny niedobór odporności

D83.0

Pospolity zmienny niedobór odporności z przewagą zaburzeń funkcji lub liczebności
komórek B

D83.1

Pospolity zmienny niedobór odporności z przewagą zaburzeń immunoregulacyjnych
komórek T

D83.2

Pospolity zmienny niedobór odporności z autoprzeciwciałami przeciwko komórkom B
lub T

D83.8

Inne pospolite zmienne niedobory odpornościowe

D83.9

Pospolity zmienny niedobór odporności, nieokreślony

D84

Inne niedobory odporności

D84.0

Defekt dotyczący funkcji antygenu-1 limfocytu [LFA-1]

D84.1

Zaburzenia układu dopełniacza
Niedobór inhibitora esterazy C1 [C1–INH]

D84.8

Inne określone niedobory odporności

D84.9

Niedobór odporności, nieokreślony

D86

Sarkoidoza

D86.0

Sarkoidoza płucna

D86.1

Sarkoidoza węzłów chłonnych

D86.2

Sarkoidoza płucna współistniejąca z sarkoidozą węzłów chłonnych

D86.3

Sarkoidoza skórna

D86.8

Sarkoidoza innych narządów oraz wielonarządowa
Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego w sarkoidozie† (H22.1*)
Mnogie porażenie nerwów czaszkowych w sarkoidozie† (G53.2*)
Występujące w przebiegu sarkoidozy:
• artropatia† (M14.8*)
• zapalenie mięśnia sercowego† (I41.8*)
• zapalenie mięśni† (M63.3*)
Zapalenie błony naczyniowej gałki ocznej i przyusznicy [gorączka Heerfordta]

D86.9

Sarkoidoza, nieokreślona

D89

Inne patologie dotyczące układu odpornościowego, niesklasyfikowane gdzie
indziej
Nie obejmuje:

D89.0

hiperglobulinemia BNO (R77.1)
gammapatia monoklonalna (D47.2)
niewydolność lub odrzucenie przeszczepu (T86.–)

Hipergammaglobulinemia poliklonalna
Łagodna plamica hipergammaglobulinemiczna
Gammapatia poliklonalna BNO
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D89.1

Krioglobulinemia
Krioglobulinemia:
• samoistna
• idiopatyczna
• mieszana
• pierwotna
• wtórna
Plamica krioglobulinemiczna
Krioglobulinemiczne zapalenie naczyń

D89.2

Hipergammaglobulinemia, nieokreślona

D89.8

Inne określone zaburzenia przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych,
niesklasyfikowane gdzie indziej

D89.9

Zaburzenie przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych, nieokreślone
Choroba układu odpornościowego BNO
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ROZDZIAŁ IV
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu
odżywienia i przemian metabolicznych
(E00–E90)
Uwaga:

Wszystkie zmiany nowotworowe, niezależnie od ich statusu czynnościowego, sklasyfikowano w rozdziale
II. Odpowiednie kody z niniejszego rozdziału (tj. E05.8, E07.0, E16–E31, E34.–) mogą być stosowane
w razie potrzeby jako kody dodatkowe określające albo stan czynnościowy tkanki nowotworowej
i ektopowej tkanki gruczołowej, albo nadczynność lub niedoczynność gruczołów wydzielania
wewnętrznego wtórną do zmian nowotworowych i innych stanów sklasyfikowanych gdzie indziej.

Nie obejmuje:

powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00–O99)
objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych,
niesklasyfikowane gdzie indziej (R00–R99)
Przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka
(P70–P74)

Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:
E00–E07
E10–E14
E15–E16
E20–E35
E40–E46
E50–E64
E65–E68
E70–E90

Choroby tarczycy
Cukrzyca
Inne zaburzenia regulacji poziomu glukozy oraz zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki
Zaburzenia innych gruczołów wydzielania wewnętrznego
Niedożywienie
Inne niedobory pokarmowe
Otyłość i inne zespoły z hiperalimentacji
Choroby metaboliczne

W rozdziale tym oznaczono „*” następujące kategorie:
E35*
E90*

Zaburzenia gruczołów wydzielania wewnętrznego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zaburzenia odżywiania i metaboliczne w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby tarczycy
(E00–E07)
E00

Wrodzony zespół niedoboru jodu
stany niedoboru jodu występujące endemicznie, wywołane bezpośrednio środowiskowym
niedoborem jodu lub jako skutek niedoboru jodu u matki podczas ciąży. Wybrane stany
aktualnie bez niedoczynności tarczycy, wynikające z nieodpowiedniego wydzielania
hormonów tarczycy u rozwijającego się płodu. Mogą współistnieć środowiskowe
czynniki wolotwórcze.
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (F70–F79) w celu określenia współistniejącego
opóźnienia rozwoju umysłowego.

Obejmuje:

Nie obejmuje:
E00.0

subkliniczna niedoczynność tarczycy wtórna do niedoboru jodu (E02)

Wrodzony zespół niedoboru jodu, typ neurologiczny
Kretynizm endemiczny, typ neurologiczny
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E00.1

Wrodzony zespół niedoboru jodu, typ obrzęku śluzowatego
Kretynizm endemiczny:
• z niedoczynnością tarczycy
• z obrzękiem śluzowatym

E00.2

Wrodzony zespół niedoboru jodu, typ mieszany
Kretynizm endemiczny, typ mieszany

E00.9

Wrodzony zespół niedoboru jodu, nieokreślony
Wrodzona niedoczynność tarczycy z niedoboru jodu BNO
Kretynizm endemiczny BNO

E01

Patologie tarczycy związane z niedoborem jodu i innymi chorobami
Nie obejmuje:

wrodzony zespół niedoboru jodu (E00.–)
subkliniczna niedoczynność tarczycy wtórna do niedoboru jodu (E02)

E01.0

Rozlane (endemiczne) wole z powodu niedoboru jodu

E01.1

Wieloguzkowe (endemiczne) wole z powodu niedoboru jodu
Wole guzkowe związane z niedoborem jodu

E01.2

Wole z powodu niedoboru jodu (endemiczne), nieokreślone
Wole endemiczne BNO

E01.8

Inne choroby tarczycy z powodu niedoboru jodu i pokrewnych przyczyn
Niedoczynność tarczycy wtórna do nabytego niedoboru jodu BNO

E02
E03

Subkliniczna postać niedoczynności tarczycy z powodu niedoboru jodu
Niedoczynność tarczycy o innej etiologii
Nie obejmuje:

niedoczynność tarczycy związana z niedoborem jodu (E00–E02)
pozabiegowa niedoczynność tarczycy (E89.0)

E03.0

Wrodzona niedoczynność tarczycy z wolem rozlanym
Wole wrodzone (nietoksyczne):
• BNO
• miąższowe
Nie obejmuje: przemijające wole wrodzone z prawidłową czynnością tarczycy (P72.0)

E03.1

Wrodzona niedoczynność tarczycy bez wola
Wrodzona aplazja tarczycy (z obrzękiem śluzowatym)
Wrodzony zanik tarczycy
Wrodzona niedoczynność tarczycy BNO

E03.2

Niedoczynność tarczycy wywołana leczeniem lub innymi egzogennymi substancjami
Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny
zewnętrznej (rozdział XX).

E03.3

Niedoczynność tarczycy po przebytej infekcji

E03.4

Zanik tarczycy (nabyty)
Nie obejmuje: wrodzony zanik tarczycy (E03.1)

E03.5

Śpiączka w przebiegu obrzęku śluzowatego

E03.8

Inne określone postacie niedoczynności tarczycy

E03.9

Niedoczynność tarczycy, nieokreślona
Obrzęk śluzowaty BNO

E04

Inne wole nietoksyczne
Nie obejmuje:

E04.0
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wole wrodzone:
• BNO
• rozlane
(E03.0)
• miąższowe
Wole wtórne do niedoboru jodu (E00–E02)

Wole nietoksyczne rozlane
Wole, nietoksyczne:
• rozlane (koloidowe)
• proste
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E04.1

Guzek tarczycy pojedynczy, nietoksyczny
Guzek koloidowy (pęcherzykowy) (tarczycy)
Wole jednoguzkowe, nietoksyczne
Guzek tarczycy (pęcherzykowy) BNO

E04.2

Wole wieloguzkowe, nietoksyczne
Wole pęcherzykowe BNO
Wole wieloguzkowe (pęcherzykowe) BNO

E04.8

Wole nietoksyczne, inne określone

E04.9

Wole nietoksyczne, nieokreślone
Wole BNO
Wole guzkowe (nietoksyczne) BNO

E05

Nadczynność tarczycy [tyreotoksykoza]
Nie obejmuje:

zapalenie tarczycy przewlekłe z przemijającą tyreotoksykozą (E06.2)
tyreotoksykoza noworodkowa (P72.1)

E05.0

Tyreotoksykoza z wolem rozlanym
Wytrzeszcz oczu lub wole toksyczne BNO
Choroba Gravesa-Basedowa
Wole toksyczne rozlane

E05.1

Tyreotoksykoza z pojedynczym toksycznym guzkiem
Tyreotoksykoza z wolem toksycznym jednoguzkowym

E05.2

Tyreotoksykoza z wolem toksycznym wieloguzkowym
Toksyczne wole guzkowe BNO

E05.3

Tyreotoksykoza spowodowana przez ektopowe guzki tkanki tarczycy

E05.4

Tyreotoksykoza wywołana sztucznie

E05.5

Przełom tarczycowy

E05.8

Inne tyreotoksykozy
Nadmierna synteza hormonu stymulującego tarczycę
Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny
zewnętrznej (rozdział XX).

E05.9

Tyreotoksykoza, nieokreślona
Nadczynność tarczycy BNO
Tyreotoksyczna choroba serca† (I43.8*)

E06

Zapalenie tarczycy
Nie obejmuje:

poporodowe zapalenie tarczycy (O90.5)

E06.0

Zapalenie tarczycy ostre
Ropień tarczycy
Zapalenie tarczycy:
• ropne
• ropiejące
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

E06.1

Zapalenie tarczycy podostre
Zapalenie tarczycy:
• de Quervaina
• olbrzymiokomórkowe
• ziarninowate
• nieropne

E06.2

Zapalenie tarczycy przewlekłe z przemijającą tyreotoksykozą
Nie obejmuje: zapalenie tarczycy autoimmunologiczne (E06.3)

E06.3

Zapalenie tarczycy autoimmunologiczne
Zapalenie tarczycy Hashimoto
Toksykoza Hashimoto (przemijająca)
Wole limfoidalne
Zapalenie tarczycy limfocytarne
Wole limfocytowe

Nie obejmuje:

zapalenie tarczycy autoimmunologiczne (E06.3)
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E06.4

Zapalenie tarczycy polekowe
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej
(rozdział XX).

E06.5

Zapalenie tarczycy przewlekłe, inne
Zapalenie tarczycy:
• przewlekłe:
• BNO
• włókniste
• deskowate
• Riedla

E06.9

Zapalenie tarczycy, nieokreślone

E07

Inne choroby tarczycy

E07.0

Nadmierne wydzielanie kalcytoniny
Rozrost komórek C tarczycy
Nadmierne wydzielanie tyreokalcytoniny

E07.1

Wole związane z dyshormonozą
Rodzinne wole dyshormogenne
Zespół Pendreda
Nie obejmuje:

przemijające wole wrodzone z prawidłową czynnością tarczycy (P72.0)

E07.8

Inne określone choroby tarczycy
Patologia globuliny wiążącej hormony tarczycy
Krwotok do tarczycy
Zawał tarczycy
Zespół niskiego T3

E07.9

Choroby tarczycy, nieokreślone

Cukrzyca
(E10–E14)
Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod
przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
Dla kategorii E10–E14 wprowadzono następujące kategorie dodatkowe, kodowane w pozycji czwartego znaku:
.0

Ze śpiączką
Cukrzycowa:
• śpiączka z kwasicą ketonową lub bez kwasicy ketonowej
• śpiączka hiperosmolarna
• śpiączka hipoglikemiczna
Śpiączka hiperglikemiczna BNO

.1

Z kwasicą ketonową
Cukrzycowa:
• kwasica
• kwasica ketonowa

bez informacji o śpiączce

.2† Z powikłaniami nerkowymi
Nefropatia cukrzycowa (N08.3*)
Śródwłośniczkowe stwardnienie kłębuszków nerkowych (N08.3*)
Zespół Kimmelstiela-Wilsona (N08.3*)
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.3† Z powikłaniami ocznymi
Cukrzycowa:
• zaćma (H28.0*)
• retinopatia (H36.0*)
.4† Z powikłaniami neurologicznymi
Cukrzycowa:
• amiotrofia (G73.0*)
• neuropatia układu wegetatywnego (G99.0*)
• mononeuropatia (G59.0*)
• polineuropatia (G63.2*)
• wegetatywna (G99.0*)
.5

Z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego
Cukrzycowa:
• zgorzel
• angiopatia obwodowa† (I79.2*)
Cukrzycowe owrzodzenie

.6

Z innymi określonymi powikłaniami
Artropatia cukrzycowa† (M14.2*)
• neuropatyczna† (M14.6*)

.7

Z wieloma powikłaniami

.8

Z nieokreślonymi powikłaniami

.9

Bez powikłań

E10

Cukrzyca insulinozależna
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią E10.]

E11

Obejmuje:

cukrzyca:
• chwiejna
• typu młodzieńczego
• ze skłonnością do ketozy
• typu I

Nie obejmuje:

cukrzyca:
• związana z niedożywieniem (E12.–)
• noworodkowa (P70.2)
• ciężarnych, poporodowa i popołogowa (O24.–)
glikozuria:
• BNO (R81)
• nerkowa (E74.8)
upośledzenie tolerancji glukozy (R73.0)
hipoinsulinemia pooperacyjna (E89.1)

Cukrzyca insulinoniezależna
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią E10.]
Obejmuje:

cukrzyca (bez otyłości) (z otyłością):
• osób dorosłych
• typu dorosłych u osób młodych [MODY]
• bez skłonności do ketozy
• stabilna
• typu II
cukrzyca insulinoniezależna u osób młodych

Nie obejmuje:

cukrzyca:
• związana z niedożywieniem (E12.–)
• noworodkowa (P70.2)
• ciężarnych, poporodowa i popołogowa (O24.–)
glikozuria:
• BNO (R81)
• nerkowa (E74.8)
upośledzenie tolerancji glukozy (R73.0)
hipoinsulinemia pooperacyjna (E89.1)
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E12

Cukrzyca związana z niedożywieniem
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią E10.]

E13

Obejmuje:

cukrzyca związana z niedożywieniem:
• insulinozależna
• insulinoniezależna

Nie obejmuje:

cukrzyca ciężarnych, poporodowa i popołogowa (O24.–)
glikozuria:
• BNO (R81)
• nerkowa (E74.8)
upośledzenie tolerancji glukozy (R73.0)
cukrzyca noworodkowa (P70.2)
hipoinsulinemia pooperacyjna (E89.1)

Inne określone postacie cukrzycy
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią E10.]
Nie obejmuje: cukrzyca:
• insulinozależna (E10.–)
• związana z niedożywieniem (E12.–)
• noworodkowa (P70.2)
• insulinoniezależna (E11.–)
• ciężarnych, poporodowa i popołogowa (O24.–)
glikozuria:
• BNO (R81)
• nerkowa (E74.8)
upośledzenie tolerancji glukozy (R73.0)
hipoinsulinemia pooperacyjna (E89.1)

E14

Cukrzyca nieokreślona
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią E10.]
Obejmuje:
Nie obejmuje:

cukrzyca BNO
cukrzyca:
• insulinozależna (E10.–)
• związana z niedożywieniem (E12.–)
• noworodkowa (P70.2)
• insulinoniezależna (E11.–)
• ciężarnych, poporodowa i popołogowa (O24.–)
glikozuria:
• BNO (R81)
• nerkowa (E74.8)
upośledzenie tolerancji glukozy (R73.0)
hipoinsulinemia pooperacyjna (E89.1)

Inne zaburzenia regulacji poziomu glukozy oraz zaburzenia wydzielania
wewnętrznego trzustki
(E15–E16)
E15

Śpiączka hipoglikemiczna niecukrzycowa
Polekowa śpiączka insulinowa u osób bez cukrzycy
Śpiączka hipoglikemiczna z hiperinsulinizmem
Śpiączka hipoglikemiczna BNO
Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować
dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

E16
E16.0
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Inne zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki
Polekowa hipoglikemia bez śpiączki
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej
(rozdział XX).
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E16.1

Inna hipoglikemia
Czynnościowa hipoglikemia niehiperinsulinemiczna
Hiperinsulinizm:
• BNO
• czynnościowy
Rozrost komórek beta wysp trzustkowych BNO
Encefalopatia po śpiączce hipoglikemicznej

E16.2

Hipoglikemia, nieokreślona

E16.3

Nadmierne wydzielanie glukagonu
Rozrost komórek beta wysp trzustkowych z nadmiarem glukagonu

E16.4

Zaburzenia wydzielania gastryny
Hipergastrynemia
Zespół Zollingera-Ellisona

E16.8

Inne określone zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki
Zwiększone wydzielanie hormonów trzustki:
• hormonu uwalniającego hormon wzrostu
• polipeptydu trzustkowego
• somatostatyny
• wazoaktywnego peptydu jelitowego

E16.9

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki, nieokreślone
Rozrost komórek wysp trzustki BNO
Rozrost komórek wydzielania wewnętrznego trzustki BNO

Zaburzenia innych gruczołów wydzielania wewnętrznego
(E20–E35)
Nie obejmuje:

E20

mlekotok (N64.3)
ginekomastia (N62)

Niedoczynność przytarczyc
Nie obejmuje:

zespół DiGeorge’a (D82.1)
pozabiegowa niedoczynność przytarczyc (E89.2)
tężyczka BNO (R29.0)
przemijająca niedoczynność przytarczyc noworodkowa (P71.4)

E20.0

Niedoczynność przytarczyc idiopatyczna

E20.1

Niedoczynność przytarczyc rzekoma

E20.8

Niedoczynność przytarczyc, inna

E20.9

Niedoczynność przytarczyc, nieokreślona
Tężyczka wtórna do zaburzeń czynności przytarczyc

E21

Nadczynność i inne zaburzenia przytarczyc
Nie obejmuje:

osteomalacja:
• dorosłych (M83.–)
• dziecięca i młodzieńcza (E55.0)

E21.0

Pierwotna nadczynność przytarczyc
Rozrost przytarczyc
Uogólnione włóknisto-torbielowate zapalenie kości [choroba Recklinghausena kości]

E21.1

Wtórna nadczynność przytarczyc niesklasyfikowana gdzie indziej
Nie obejmuje: nadczynność przytarczyc wtórna do patologii nerek (N25.8)

E21.2

Nadczynność przytarczyc, inna
Nie obejmuje: rodzinna hiperkalcemia hipokalciuryczna (E83.5)

E21.3

Nadczynność przytarczyc, nieokreślona

E21.4

Inne określone choroby przytarczyc

E21.5

Choroby przytarczyc, nieokreślone
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E22

Nadczynność przysadki
Nie obejmuje:

E22.0

zespół Cushinga (E24.–)
zespół Nelsona (E24.1)
nadmierna synteza:
• ACTH niezwiązana z chorobą Cushinga (E27.0)
• ACTH pochodzenia przysadkowego (E24.0)
• hormonu stymulującego tarczycę (E05.8)

Akromegalia i gigantyzm przysadkowy
Artropatia współistniejąca z akromegalią† (M14.5*)
Nadmierna synteza hormonu wzrostu
Nie obejmuje:

konstytucjonalny:
• gigantyzm (E34.4)
• wysoki wzrost (E34.4)
zwiększone wydzielanie przez część wewnątrzwydzielniczą trzustki hormonu
uwalniającego hormon wzrostu (E16.8)

E22.1

Hiperprolaktynemia
Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować
dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

E22.2

Zespół niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego

E22.8

Inna postać nadczynności przysadki
Przedwczesne dojrzewanie pochodzenia ośrodkowego

E22.9

Nadczynność przysadki, nieokreślona

E23

Niedoczynność i inne zaburzenia przysadki
Obejmuje:
Nie obejmuje:

wymienione stany niezależnie od lokalizacji patologii w przysadce lub w podwzgórzu
pozabiegowa niedoczynność przysadki (E89.3)

E23.0

Niedoczynność przysadki
Eunuchoidyzm hipogonadotropowy
Hipogonadyzm hipogonadotropowy
Idiopatyczny niedobór hormonu wzrostu
Izolowany niedobór:
• gonadotropiny
• hormonu wzrostu
• hormonu przysadki
Zespół Kallmanna
Karłowatość typu Loraina-Léviego
Martwica przysadki (poporodowa)
Uogólniony niedobór hormonów przysadki
Przysadkowe wyniszczenie
Przysadkowa niewydolność BNO
Przysadkowy niski wzrost
Zespół Sheehana
Choroba Simmondsa

E23.1

Niedoczynność przysadki polekowa
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej
(rozdział XX).

E23.2

Moczówka prosta
Nie obejmuje: moczówka prosta pochodzenia nerkowego (N25.1)

E23.3

Zaburzenia funkcji podwzgórza niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje: zespół Pradera-Williego (Q87.1)
zespół Russella-Silvera (Q87.1)

E23.6

Inne choroby przysadki
Ropień przysadki
Dystrofia tłuszczowo-płciowa

E23.7

Zaburzenia przysadki, nieokreślone
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E24

Zespół Cushinga

E24.0

Choroba Cushinga pochodzenia przysadkowego
Nadmierna synteza przysadkowego ACTH
Nadmierna synteza hormonów kory nadnerczy zależna od przysadki

E24.1

Zespół Nelsona

E24.2

Polekowy zespół Cushinga
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej
(rozdział XX).

E24.3

Zespół zależny od ektopowego wydzielania ACTH

E24.4

Zespół pseudo-Cushinga u alkoholików

E24.8

Zespół Cushinga, inny

E24.9

Zespół Cushinga, nieokreślony

E25

Zaburzenia nadnerczowo-płciowe
Obejmuje:

zespoły nadnerczowo-płciowe, wirylizujące lub feminizujące, nabyte lub z powodu
przerostu kory nadnerczy zależnego od wrodzonej patologii enzymatycznej w syntezie
hormonów
u kobiet:
• pseudohermafrodytyzm nadnerczowy
• heteroseksualne przedwczesne rzekome pokwitanie
u mężczyzn:
• izoseksualne przedwczesne rzekome pokwitanie
• makrogenitosomia przedwczesna
• przedwczesne pokwitanie zależne od przerostu kory nadnerczy
wirylizacja (u kobiet)

E25.0

Wrodzone zespoły nadnerczowo-płciowe związane z niedoborem enzymów
Wrodzony przerost nadnerczy
Niedobór 21–hydroksylazy
Wrodzony przerost nadnerczy z utratą soli

E25.8

Zespoły nadnerczowo-płciowe, inne
Idiopatyczny zespół nadnerczowo-płciowy
Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować
dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

E25.9

Zespół nadnerczowo-płciowy, nieokreślony
Zespół nadnerczowo-płciowy BNO

E26

Hiperaldosteronizm

E26.0

Pierwotny hiperaldosteronizm
Zespół Conna
Pierwotny hiperaldosteronizm wtórny do przerostu nadnerczy (obustronnego)

E26.1

Wtórny hiperaldosteronizm

E26.8

Inne zespoły z hiperaldosteronizmem
Zespół Barttera

E26.9

Hiperaldosteronizm, nieokreślony

E27

Inne zaburzenia nadnerczy

E27.0

Inne zespoły z nadczynnością kory nadnerczy
Nadmierna synteza ACTH niezwiązana z chorobą Cushinga
Przedwczesne dojrzewanie pochodzenia nadnerczowego
Nie obejmuje: zespół Cushinga (E24.–)

E27.1

Pierwotna niewydolność kory nadnerczy
Choroba Addisona
Autoimmunologiczne zapalenie nadnerczy
Nie obejmuje:

amyloidoza (E85.–)
choroba Addisona w przebiegu gruźlicy (A18.7)
zespół Waterhouse’a-Friderichsena (A39.1)
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E27.2

Przełom addisonoidalny
Przełom nadnerczowy
Przełom korowo-nadnerczowy

E27.3

Niedoczynność kory nadnerczy polekowa
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej
(rozdział XX).

E27.4

Inne i nieokreślone przyczyny niedoczynności kory nadnerczy
Krwotok do nadnercza
Zawał nadnercza
Niewydolność nadnerczy BNO
Hipoaldosteronizm
Nie obejmuje:

adrenoleukodystrofia [Addisona-Schildera] (E71.3)
zespół Waterhouse’a-Friderichsena (A39.1)

E27.5

Nadczynność rdzenia nadnerczy
Przerost rdzenia nadnerczy
Nadmierne wydzielanie katecholamin

E27.8

Inne określone choroby nadnerczy
Nieprawidłowości globuliny wiążącej kortyzol

E27.9

Choroby nadnerczy, nieokreślone

E28

Zaburzenia czynności jajników
Nie obejmuje:

izolowany niedobór gonadotropin (E23.0)
pozabiegowa niedoczynność jajników (E89.4)

E28.0

Hiperestrogenizm
Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować
dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

E28.1

Hiperandrogenizm
Nadmierne wydzielanie androgenów pochodzenia jajnikowego
Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować
dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

E28.2

Zespół policystycznych jajników
Zespół sklerotycznych jajników
Zespół Steina-Leventhala

E28.3

Pierwotna niewydolność jajników
Obniżone stężenie estrogenów
Przedwczesna menopauza BNO
Zespół oporności jajników
Nie obejmuje:

stany związane z menopauzą i klimakterium u kobiet (N95.1)
czysta dysgenezja gonad (Q99.1)
zespół Turnera (Q96.–)

E28.8

Inne zaburzenia czynności jajników
Nadczynność jajników BNO

E28.9

Zaburzenie czynności jajników, nieokreślone

E29

Zaburzenia czynności jąder
Nie obejmuje:

E29.0
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zespół oporności na androgeny (E34.5)
azoospermia lub oligospermia BNO (N46)
izolowany niedobór gonadotropin (E23.0)
zespół Klinefeltera (Q98.0–Q98.2, Q98.4)
pozabiegowa niedoczynność jąder (E89.5)
zespół feminizujących jąder (E34.5)

Nadczynność jąder
Nadmierne wydzielanie hormonów przez jądra
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E29.1

Niedoczynność jąder
Niedobór 5–alfa-reduktazy (męski pseudohermafrodytyzm)
Nieprawidłowa synteza androgenów jądrowych BNO
Niedoczynność jąder BNO
Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować
dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

E29.8

Inne zaburzenia czynności jąder

E29.9

Zaburzenia czynności jąder, nieokreślone

E30

Zaburzenia pokwitania, niesklasyfikowane gdzie indziej

E30.0

Opóźnione pokwitanie
Konstytucjonalne opóźnienie dojrzewania
Opóźnienie rozwoju seksualnego

E30.1

Przedwczesne pokwitanie
Przedwczesna menstruacja
Nie obejmuje:

zespół Albrighta(-McCune’a)(-Sternberga) (Q78.1)
przedwczesne dojrzewanie pochodzenia ośrodkowego (E22.8)
wrodzony przerost nadnerczy (E25.0)
heteroseksualne przedwczesne rzekome pokwitanie u kobiet (E25.–)
izoseksualne przedwczesne rzekome pokwitanie u mężczyzn (E25.–)

E30.8

Inne zaburzenia pokwitania
Przedwczesny przerost piersi

E30.9

Zaburzenia pokwitania, nieokreślone

E31

Zaburzenia wielogruczołowe
Nie obejmuje:

ataksja teleangiektazja [zespół Louis-Bar] (G11.3)
dystrofia miotoniczna [Steinerta] (G71.1)
niedoczynność przytarczyc rzekoma (E20.1)

E31.0

Wielogruczołowa niedoczynność autoimmunologiczna
Zespół Schmidta

E31.1

Wielogruczołowa nadczynność
Nie obejmuje: mnoga gruczolakowatość gruczołów wydzielania wewnętrznego (D44.8)

E31.8

Inne zaburzenia wielogruczołowe

E31.9

Zaburzenia wielogruczołowe, nieokreślone

E32

Choroby grasicy
Nie obejmuje:

aplazja lub hipoplazja z niedoborem odporności (D82.1)
miastenia (G70.0)

E32.0

Utrzymujący się przerost grasicy
Przerost grasicy

E32.1

Ropień grasicy

E32.8

Inne choroby grasicy

E32.9

Choroba grasicy, nieokreślona

E34

Inne zaburzenia wydzielania wewnętrznego
Nie obejmuje:

niedoczynność przytarczyc rzekoma (E20.1)

E34.0

Zespół rakowiaka
Uwaga:
W razie potrzeby kodu tego można użyć jako dodatkowego kodu w celu identyfikacji
aktywności czynnościowej związanej z guzem typu rakowiaka.

E34.1

Inne nadmierne wydzielanie hormonów pochodzenia jelitowego

E34.2

Ektopowe wydzielanie hormonów, niesklasyfikowane gdzie indziej
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E34.3

Niskorosłość niesklasyfikowana gdzie indziej
Karłowatość:
• BNO
• konstytucjonalna
• typu Larona
• psychospołeczna
Nie obejmuje:

progeria (E34.8)
zespół Russella-Silvera (Q87.1)
zespół krótkich kończyn z niedoborem odpornościowym (D82.2)
karłowatość:
• achondroplastyczna (Q77.4)
• hipochondroplastyczna (Q77.4)
• w określonych zespołach dysmorficznych – kod określający objaw – patrz indeks
alfabetyczny
• związana z odżywianiem (E45)
• przysadkowa (E23.0)
• nerkowa (N25.0)

E34.4

Konstytucjonalny wysoki wzrost
Konstytucjonalny gigantyzm

E34.5

Zespół oporności na androgeny
Męski pseudohermafrodytyzm z opornością na androgeny
Obwodowe zaburzenie funkcji receptorów hormonów
Zespół Reifensteina
Zespół feminizujących jąder

E34.8

Inne określone zaburzenia wydzielania wewnętrznego
Zaburzenia czynności szyszynki
Progeria

E34.9

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, nieokreślone
Zaburzenia:
• wydzielania wewnętrznego BNO
• hormonalne BNO

E35*

Zaburzenia gruczołów wydzielania wewnętrznego w przebiegu chorób
sklasyfikowanych gdzie indziej

E35.0*

Zaburzenia czynności tarczycy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Gruźlica tarczycy (A18.8†)

E35.1*

Zaburzenia czynności nadnerczy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Choroba Addisona w przebiegu gruźlicy (A18.7†)
Zespół Waterhouse’a-Friderichsena (meningokokowy) (A39.1†)

E35.8*

Inne zaburzenia gruczołów wydzielania wewnętrznego w przebiegu chorób
sklasyfikowanych gdzie indziej
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Niedożywienie
(E40–E46)
Uwaga:

Stopień niedożywienia zazwyczaj określa się na podstawie masy ciała, wyrażonej w postaci odchylenia
standardowego od średniej wartości dla populacji referencyjnej. Jeśli dostępny jest jeden lub więcej
wcześniejszych pomiarów, na niedożywienie wskazuje również brak przyrostu masy ciała u dzieci lub jej
obniżenie u dzieci i dorosłych. Jeśli natomiast dostępny jest wynik tylko jednego pomiaru, wówczas
rozpoznanie opiera się na prawdopodobieństwie i nie jest jednoznaczne bez wykonania dodatkowych badań
klinicznych lub laboratoryjnych. W wyjątkowych okolicznościach, gdy nie jest możliwy pomiar masy
ciała, należy zwrócić szczególną uwagę na cechy kliniczne pacjenta.
Jeśli zmierzona masa ciała wynosi poniżej wartości średniej dla populacji referencyjnej, wówczas
rozpoznanie ciężkiego niedożywienia jest wysoce prawdopodobne, jeśli masa ciała pozostaje o 3 lub więcej
odchylenia standardowe poniżej wartości średniej dla populacji referencyjnej; rozpoznanie umiarkowanego
niedożywienia jest wysoce prawdopodobne, gdy zmierzona wartość pozostaje w zakresie od 2 do 3
odchyleń standardowych poniżej tej średniej, a rozpoznanie łagodnego niedożywienia jest wysoce
prawdopodobne, gdy zmierzona wartość pozostaje w zakresie od 1 do 2 odchyleń standardowych poniżej
tej średniej.

Nie obejmuje:

E40

zaburzenia wchłaniania jelitowego (K90.–)
niedokrwistości z niedoborów pokarmowych (D50–D53)
następstwa niedoborów białkowo-energetycznych (E64.0)
zespół wyniszczenia (B22.2)
wygłodzenie (T73.0)

Kwashiorkor
Ciężkie niedożywienie z obrzękami głodowymi, z odbarwieniami skóry i włosów.

Nie obejmuje:

E41

kwashiorkor z wyniszczeniem (E42)

Wyniszczenie z niedożywienia
Ciężkie niedożywienie z wyniszczeniem
Nie obejmuje: kwashiorkor z wyniszczeniem (E42)

E42

Kwashiorkor z wyniszczeniem
Ciężkie niedożywienie białkowo-energetyczne [jak w E43]:
• postać pośrednia
• z oznakami zarówno kwashiorkoru, jak i wyniszczenia

E43

Ciężkie niedożywienie białkowo-energetyczne, nieokreślone
Znaczna utrata masy ciała [wyniszczenie] u dzieci lub osób dorosłych, bądź brak przyrostu masy ciała u dzieci,
w wyniku czego zmierzona masa ciała pozostaje o 3 lub więcej odchylenia standardowe poniżej wartości średniej dla
populacji referencyjnej (lub podobna utrata masy ciała wyrażona za pomocą innych metod statystycznych). Jeżeli
dostępny jest wynik tylko jednego pomiaru, wówczas prawdopodobieństwo ciężkiego wyniszczenia jest wysokie
wówczas, gdy zmierzona masa ciała pozostaje 3 lub więcej odchyleń standardowych poniżej wartości średniej dla
populacji referencyjnej.

Obrzęki głodowe

E44
E44.0

Niedożywienie białkowo-energetyczne umiarkowanego lub łagodnego stopnia
Niedożywienie białkowo-energetyczne, umiarkowane
Utrata masy ciała u dzieci lub osób dorosłych, bądź brak przyrostu masy ciała u dzieci, w wyniku czego zmierzona
masa ciała pozostaje w zakresie od 2 do 3 odchyleń standardowych poniżej wartości średniej dla populacji
referencyjnej (lub podobna utrata masy ciała wyrażona za pomocą innych metod statystycznych). Jeżeli dostępny jest
wynik tylko jednego pomiaru, wówczas prawdopodobieństwo umiarkowanego niedożywienia białkowo-energetycznego jest wysokie wówczas, gdy zmierzona masa ciała pozostaje w zakresie od 2 do 3 odchyleń
standardowych poniżej wartości średniej dla populacji referencyjnej.
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E44.1

Niedożywienie białkowo-energetyczne, łagodne
Utrata masy ciała u dzieci lub osób dorosłych, bądź brak przyrostu masy ciała u dzieci, w wyniku czego zmierzona
masa ciała pozostaje w zakresie od 1 do 2 odchyleń standardowych poniżej wartości średniej dla populacji
referencyjnej (lub podobna utrata masy ciała wyrażona za pomocą innych metod statystycznych). Jeżeli dostępny jest
wynik tylko jednego pomiaru, wówczas prawdopodobieństwo umiarkowanego niedożywienia białkowo-energetycznego jest wysokie wówczas, gdy zmierzona masa ciała pozostaje w zakresie od 1 do 2 odchyleń
standardowych poniżej wartości średniej dla populacji referencyjnej.

E45

Opóźniony rozwój będący następstwem niedożywienia białkowo-energetycznego
Wtórne do niedożywienia:
• niskorosłość
• zahamowanie wzrostu
Opóźnienie rozwoju fizycznego z powodu niedożywienia

E46

Niedożywienie białkowo-energetyczne, nieokreślone
Niedożywienie BNO
Zaburzenia równowagi białkowo-energetycznej BNO

Inne niedobory pokarmowe
(E50–E64)
Nie obejmuje:

E50

niedokrwistości z niedoborów pokarmowych (D50–D53)

Niedobór witaminy A
Nie obejmuje:

następstwa niedoboru witaminy A (E64.1)

E50.0

Niedobór witaminy A z suchością spojówek

E50.1

Niedobór witaminy A z plamkami Bitota i suchością spojówek
Plamki Bitota u małych dzieci

E50.2

Niedobór witaminy A z suchością rogówki

E50.3

Niedobór witaminy A z owrzodzeniem i suchością rogówki

E50.4

Niedobór witaminy A z keratomalacją

E50.5

Niedobór witaminy A ze ślepotą nocną

E50.6

Niedobór witaminy A z bliznami na skutek suchości rogówki

E50.7

Inne objawy oczne niedoboru witaminy A
Kseroftalmia BNO

E50.8

Inne objawy niedoboru witaminy A
Hiperkeratoza przymieszkowa
wtórna do niedoboru witaminy A† (L86*)
Kserodermia

E50.9

Niedobór witaminy A, nieokreślony
Hipowitaminoza A BNO

E51

Niedobór tiaminy
Nie obejmuje:

następstwa niedoboru tiaminy (E64.8)

E51.1

Beri-beri
Beri-beri:
• postać sucha
• postać wilgotna† (I98.8*)

E51.2

Encefalopatia Wernickego

E51.8

Inne objawy niedoboru tiaminy

E51.9

Niedobór tiaminy, nieokreślony
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E52

Niedobór niacyny [pelagra]
Niedobór:
• niacyny(-tryptofanu)
• amidu kwasu nikotynowego
Pelagra (alkoholowa)
Nie obejmuje:

E53

następstwa niedoboru niacyny (E64.8)

Niedobór innych witamin z grupy B
Nie obejmuje:

następstwa niedoboru witamin z grupy B (E64.8)
Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 (D51.–)

E53.0

Niedobór ryboflawiny
Aryboflawinoza

E53.1

Niedobór pirydoksyny
Niedobór witaminy B6

E53.8

Niedobór innych określonych witamin z grupy B
Niedobór:
• biotyny
• cyjanolobalaminy
• folianów
• kwasu foliowego
• kwasu pantotenowego
• witaminy B12

E53.9

Niedobór witamin z grupy B, nieokreślony

Nie obejmuje:

E54

niedokrwistość syderoblastyczna wrażliwa na pirydoksynę (D64.3)

Niedobór kwasu askorbinowego
Niedobór witaminy C
Szkorbut
Nie obejmuje: niedokrwistość w przebiegu szkorbutu (D53.2)
następstwa niedoboru witaminy C (E64.2)

E55

Niedobór witaminy D
Nie obejmuje:

E55.0

Krzywica, czynna
Osteomalacja:
• dziecięca
• młodzieńcza
Nie obejmuje:

E55.9

E56

osteomalacja dorosłych (M83.–)
osteoporoza (M80–M81)
następstwa krzywicy (E64.3)

krzywica:
• w celiakii (K90.0)
• w chorobie Leśniowskiego-Crohna (K50.–)
• nieczynna (E64.3)
• nerkowa (N25.0)
• oporna na witaminę D (E83.3)

Niedobór witaminy D, nieokreślony
Awitaminoza D

Inne niedobory witaminowe
Nie obejmuje:

następstwa innych niedoborów witaminowych (E64.8)

E56.0

Niedobór witaminy E

E56.1

Niedobór witaminy K
Nie obejmuje: niedobór czynników krzepnięcia zależny od niedoboru witaminy K (D68.4)
niedobór witaminy K u noworodka (P53)

E56.8

Niedobór innych witamin

E56.9

Niedobór witamin, nieokreślony
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E58

Niedobór pokarmowy wapnia
Nie obejmuje:

E59

zaburzenia przemian wapnia (E83.5)
następstwa niedoboru wapnia (E64.8)

Niedobór pokarmowy selenu
Choroba Keshan
Nie obejmuje: następstwa niedoboru selenu (E64.8)

E60
E61

Niedobór pokarmowy cynku
Niedobór innych substancji odżywczych
Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować
dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
Nie obejmuje:

zaburzenia gospodarki mineralnej (E83.–)
choroby tarczycy z niedoboru jodu (E00–E02)
następstwa niedożywienia i innych niedoborów pokarmowych (E64.–)

E61.0

Niedobór miedzi

E61.1

Niedobór żelaza
Nie obejmuje: niedokrwistość z niedoboru żelaza (D50.–)

E61.2

Niedobór magnezu

E61.3

Niedobór manganu

E61.4

Niedobór chromu

E61.5

Niedobór molibdenu

E61.6

Niedobór wanadu

E61.7

Niedobór wielu substancji odżywczych

E61.8

Niedobór innych określonych substancji odżywczych

E61.9

Niedobór substancji odżywczych, nieokreślony

E63

Inne niedobory pokarmowe
Nie obejmuje:

odwodnienie (E86)
brak prawidłowego rozwoju i wzrostu (R62.8)
problemy związane z karmieniem noworodka (P92.–)
następstwa niedożywienia i innych niedoborów pokarmowych (E64.–)

E63.0

Niedobór niezbędnych kwasów tłuszczowych [NKT]

E63.1

Zaburzenie równowagi składników pokarmowych

E63.8

Inne określone niedobory pokarmowe

E63.9

Niedobory pokarmowe, nieokreślone
Kardiomiopatia wtórna do niedoborów pokarmowych BNO† (I43.2*)

E64

Następstwa niedożywienia i innych niedoborów pokarmowych

E64.0

Następstwa niedoborów białkowo-energetycznych
Nie obejmuje: opóźniony rozwój będący następstwem niedożywienia białkowo-energetycznego (E45)

E64.1

Następstwa niedoboru witaminy A

E64.2

Następstwa niedoboru witaminy C

E64.3

Następstwa krzywicy
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (M40.1, M41.5) w celu określenia deformacji kręgosłupa.

E64.8

Następstwa innych niedoborów pokarmowych

E64.9

Następstwa nieokreślonych niedoborów pokarmowych
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Otyłość i inne zespoły z hiperalimentacji
(E65–E68)
E65

Otyłość miejscowa
Poduszeczka tłuszczowa

E66

Otyłość
Nie obejmuje:

dystrofia tłuszczowo-płciowa (E23.6)
tłuszczakowatość:
• BNO (E88.2)
• bolesna [Dercuma] (E88.2)
zespół Pradera-Williego (Q87.1)

E66.0

Otyłość spowodowana nadmierną podażą energii

E66.1

Otyłość polekowa
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej
(rozdział XX).

E66.2

Ciężka otyłość z hipowentylacją pęcherzykową
Zespół Pickwicka

E66.8

Inne postacie otyłości
Otyłość patologiczna

E66.9

Otyłość, nieokreślona
Otyłość prosta BNO

E67

Inne zespoły z hiperalimentacji
Nie obejmuje:

hiperalimentacja BNO (R63.2)
następstwa hiperalimentacji (E68)

E67.0

Hiperwitaminoza A

E67.1

Hiperkarotenemia

E67.2

Zespół przedawkowania witaminy B6

E67.3

Hiperwitaminoza D

E67.8

Inna określona hiperalimentacja

E68

Następstwa hiperalimentacji

Choroby metaboliczne
(E70–E90)
Nie obejmuje:

E70

zespół oporności na androgeny (E34.5)
wrodzony przerost nadnerczy (E25.0)
zespół Ehlersa-Danlosa (Q79.6)
niedokrwistość hemolityczna spowodowana zaburzeniami enzymatycznymi (D55.–)
zespół Marfana (Q87.4)
niedobór 5–alfa-reduktazy (E29.1)

Zaburzenia przemian aminokwasów aromatycznych

E70.0

Klasyczna fenyloketonuria

E70.1

Inne hiperfenyloalaninemie

E70.2

Zaburzenia przemian tyrozyny
Alkaptonuria
Hipertyrozynemia
Ochronoza
Tyrozynemia
Tyrozynoza
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E70.3

Bielactwo
Bielactwo:
• oczne
• oczno-skórne
Zespół:
• Chédiaka(-Steinbrincka)-Higashiego
• Crossa
• Hermansky’ego-Pudlaka

E70.8

Inne zaburzenia przemian aminokwasów aromatycznych
Zaburzenia przemian:
• histydyny
• tryptofanu

E70.9

Zaburzenia przemian aminokwasów aromatycznych, nieokreślone

E71

Zaburzenia przemian aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach i kwasów
tłuszczowych

E71.0

Choroba syropu klonowego

E71.1

Inne zaburzenia przemian aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach
Hiperleucynowa izoleucynemia
Hiperwalinemia
Kwasica z nadmiarem kwasu izowalerianowego
Kwasica metylomalonowa
Kwasica propionowa

E71.2

Zaburzenia przemian aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach, nieokreślone

E71.3

Zaburzenia przemian kwasów tłuszczowych
Adrenoleukodystrofia [Addisona-Schildera]
Niedobór mięśniowej palmitylotransferazy karnitynowej
Nie obejmuje:

E72

Inne zaburzenia przemian aminokwasów
Nie obejmuje:

E72.0

niedobór transkobalaminy II (D51.2)

Zaburzenia przemian cyklu mocznikowego
Argininemia
Acyduria argininobursztynianowa
Cytrulinemia
Hiperamonemia
Nie obejmuje:
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zaburzenia przemian tryptofanu (E70.8)

Zaburzenia przemian aminokwasów zawierających siarkę
Cystationinuria
Homocystynuria
Metioninemia
Niedobór oksydazy tiolowej
Nie obejmuje:

E72.2

nieprawidłowe wyniki badań dodatkowych bez objawów choroby (R70–R89)
zaburzenia:
• przemian aminokwasów aromatycznych (E70.–)
• przemian aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach (E71.0–E71.2)
• przemian kwasów tłuszczowych (E71.3)
• przemian puryn i pirymidyn (E79.–)
dna (M10.–)

Zaburzenia transportu aminokwasów
Cystynoza
Cystynuria
Zespół Fanconiego(-de Toniego)(-Debrégo)
Choroba Hartnupów
Zespół Lowego
Nie obejmuje:

E72.1

choroba Schildera (G37.0)

zaburzenia przemian ornityny (E72.4)
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E72.3

Zaburzenia przemian lizyny i hydroksylizyny
Acyduria glutarowa
Hydroksylizynemia
Hiperlizynemia
Nie obejmuje: choroba Refsuma (G60.1)
Zespół Zellwegera (Q87.8)

E72.4

Zaburzenia przemian ornityny
Ornitynemia (typu I, II)

E72.5

Zaburzenia przemian glicyny
Hiperhydroksyprolinemia
Hiperprolinemia (typu I, II)
Hiperglicynemia bez skłonności do ketozy
Sarkozynemia

E72.8

Inne określone zaburzenia przemian aminokwasów
Zaburzenia:
• przemian beta-aminokwasów
• cyklu gamma-glutamylowego

E72.9

Zaburzenia przemian aminokwasów, nieokreślone

E73

Nietolerancja laktozy

E73.0

Wrodzony niedobór laktazy

E73.1

Wtórny niedobór laktazy

E73.8

Inna nietolerancja laktozy

E73.9

Nietolerancja laktozy, nieokreślona

E74

Inne zaburzenia przemian węglowodanów
Nie obejmuje:

nadmierne wydzielanie glukagonu (E16.3)
cukrzyca (E10–E14)
hipoglikemia BNO (E16.2)
mukopolisacharydoza (E76.0–E76.3)

E74.0

Choroba spichrzeniowa glikogenu
Glikogenoza sercowa
Choroba:
• Andersen
• Coriego
• Forbesa
• Hersa
• McArdle’a
• Pompego
• Taruiego
• Tauriego
• von Gierkego
Niedobór fosforylazy wątrobowej

E74.1

Zaburzenia przemian fruktozy
Fruktozuria samoistna
Niedobór fruktozo-1,6–difosfatazy
Dziedziczna nietolerancja fruktozy

E74.2

Zaburzenia przemian galaktozy
Niedobór galaktokinazy
Galaktozemia

E74.3

Inne zaburzenia wchłaniania jelitowego węglowodanów
Zaburzenia wchłaniania glukozy i galaktozy
Niedobór sacharazy
Nie obejmuje:

nietolerancja laktozy (E73.–)
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E74.4

Zaburzenia przemian pirogronianu i glukoneogenezy
Niedobór:
• karboksykinazy fosfoenolopirogronianowej
• karboksylazy pirogronianowej
• dehydrogenazy pirogronianowej
Nie obejmuje:

gdy współistnieje z niedokrwistością (D55.–)

E74.8

Inne określone zaburzenia przemian węglowodanów
Pentozuria samoistna
Oksaloza
Oksaluria
Glikozuria nerkowa

E74.9

Zaburzenia przemian węglowodanów, nieokreślone

E75

Zaburzenia przemian sfingolipidów i inne zaburzenia spichrzania lipidów
Nie obejmuje:

mukolipidoza typu I-III (E77.0–E77.1)
choroba Refsuma (G60.1)

E75.0

Gangliozydoza GM2
Choroba:
• Sandhoffa
• Taya-Sachsa
Gangliozydoza GM2:
• BNO
• dorosłych
• młodzieńcza

E75.1

Inne gangliozydozy
Gangliozydoza:
• BNO
• GM1
• GM3
Mukolipidoza IV

E75.2

Inne sfingolipidozy
Choroba:
• Fabry’ego(-Andersona)
• Gauchera
• Krabbego
• Niemanna-Picka
Zespół Farbera
Leukodystrofia metachromatyczna
Niedobór sulfatazy
Nie obejmuje:

adrenoleukodystrofia [Addisona-Schildera] (E71.3)

E75.3

Sfingolipidoza, nieokreślona

E75.4

Lipofuscynoza neuronalna
Choroba:
• Battena
• Bielschowsky’ego-Jansky’ego
• Kufsa
• Spielmeyera-Vogta

E75.5

Inne zaburzenia spichrzania lipidów
Cholesteroloza mózgowo-ścięgnowa [van Bogaerta-Scherera-Epsteina]
Choroba Wolmana

E75.6

Zaburzenia spichrzania lipidów, nieokreślone

E76
E76.0
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Mukopolisacharydoza typu I
Zespół:
• Hurler
• Hurler-Scheiego
• Scheiego
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E76.1

Mukopolisacharydoza typu II
Zespół Huntera

E76.2

Inne mukopolisacharydozy
Niedobór beta-glukuronidazy
Mukopolisacharydoza typu III, IV, VI, VII
Zespół:
• Maroteaux-Lamy’ego (łagodny) (ciężki)
• Morquio(-podobny) (klasyczny)
• Sanfilippo (typu B) (typu C) (typu D)

E76.3

Mukopolisacharydoza, nieokreślona

E76.8

Inne zaburzenia przemian glikozaminoglikanów

E76.9

Zaburzenia przemian glikozaminoglikanów, nieokreślone

E77

Zaburzenia przemian glikoprotein

E77.0

Zaburzenia post-translacyjnej modyfikacji enzymów lizosomalnych
Mukolipidoza II [choroba komórek I]
Mukolipidoza III [rzekoma polidystrofia Hurlera]

E77.1

Zaburzenia rozkładu glikoprotein
Aspartyloglukozaminuria
Fukozydoza
Mannozydoza
Sialoza [mukolipidoza I]

E77.8

Inne zaburzenia przemian glikoprotein

E77.9

Zaburzenia przemian glikoprotein, nieokreślone

E78

Zaburzenia metabolizmu lipoprotein i inne lipidemie
Nie obejmuje:

sfingolipidoza (E75.0–E75.3)

E78.0

Czysta hipercholesterolemia
Hipercholesterolemia rodzinna
Hiperlipoproteinemia Fredricksona typu IIa
Hiperbetalipoproteinemia
Hiperlipidemia, grupa A
Hiperlipoproteinemia z lipoproteinami o niskiej gęstości [LDL]

E78.1

Czysta hiperglicerydemia
Hiperglicerydemia endogenna
Hiperlipoproteinemia Fredricksona typu IV
Hiperlipidemia, grupa B
Hiperprebetalipoproteinemia
Hiperlipoproteinemia z lipoproteinami o bardzo niskiej gęstości [VLDL]

E78.2

Hiperlipidemia mieszana
Betalipoproteinemia „szerokiego pasma”
Hiperlipoproteinemia Fredricksona typu IIb lub III
Hiperbetalipoproteinemia z prebetalipoproteinemią
Hipercholesterolemia z hipertriglicerydemią endogenną
Hiperlipidemia, grupa C
Żółtak guzowo-wykwitowy
Żółtak guzowy
Nie obejmuje:

cholesteroloza mózgowo-ścięgnowa [van Bogaerta-Scherera-Epsteina] (E75.5)

E78.3

Hiperchylomikronemia
Hiperlipoproteinemia Fredricksona typu I lub V
Hiperlipidemia, grupa D
Hiperglicerydemia mieszana

E78.4

Inne hiperlipidemie
Hiperlipidemia rodzinna mieszana

E78.5

Hiperlipidemia, nieokreślona
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E78.6

Niedobór lipoprotein
Abetalipoproteinemia
Niedobór lipoprotein o dużej gęstości
Hipoalfalipoproteinemia
Hipobetalipoproteinemia (rodzinna)
Niedobór acylotransferazy lecytynowej cholesterolu
Choroba tangerska

E78.8

Inne zaburzenia przemian lipoprotein

E78.9

Zaburzenia przemian lipoprotein, nieokreślone

E79

Zaburzenia przemian puryn i pirymidyn
Nie obejmuje:

kamica nerkowa (N20.0)
mieszane niedobory odpornościowe (D81.–)
dna (M10.–)
niedokrwistość związana z wydalaniem kwasu orotowego w moczu (D53.0)
skóra pergaminowata barwnikowa (Q82.1)

E79.0

Hiperurykemia bez objawów zapalenia stawów i obecności guzków dnawych
Hiperurykemia bezobjawowa

E79.1

Zespół Lescha-Nyhana

E79.8

Inne zaburzenia przemian puryn i pirymidyn
Ksantynuria dziedziczna

E79.9

Zaburzenia przemian puryn i pirymidyn, nieokreślone

E80

Zaburzenia przemian porfiryn i bilirubiny
Obejmuje:

defekty katalazy i peroksydazy

E80.0

Porfiria erytropoetyczna dziedziczna
Porfiria erytropoetyczna wrodzona
Protoporfiria erytropoetyczna

E80.1

Porfiria skórna, późna

E80.2

Inna porfiria
Koproporfiria dziedziczna
Porfiria:
• BNO
• ostra przerywana (wątrobowa)
Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny
zewnętrznej (rozdział XX).

E80.3

Defekty katalazy i peroksydazy
Akatalazja [choroba Takahary]

E80.4

Zespół Gilberta

E80.5

Zespół Criglera-Najjara

E80.6

Inne zaburzenia przemian bilirubiny
Zespół Dubina-Johnsona
Zespół Rotora

E80.7

Zaburzenia przemian bilirubiny, nieokreślone

E83

Zaburzenia gospodarki mineralnej
Nie obejmuje:

E83.0
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pokarmowy niedobór minerałów (E58–E61)
zaburzenia czynności przytarczyc (E20–E21)
niedobór witaminy D (E55.–)

Zaburzenia przemian miedzi
Choroba Menkesa (włosy poskręcane) (włosy twarde)
Choroba Wilsona
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E83.1

Zaburzenia przemian żelaza
Hemochromatoza
Nie obejmuje:

niedokrwistość:
• z niedoboru żelaza (D50.–)
• syderoblastyczna (D64.0–D64.3)

E83.2

Zaburzenia przemian cynku
Acrodermatitis enteropathica

E83.3

Zaburzenia przemian fosforu
Niedobór fosfatazy kwaśnej
Hipofosfatemia rodzinna
Hipofosfatazja
Oporna na witaminę D:
• osteomalacja
• krzywica
Nie obejmuje:

osteomalacja dorosłych (M83.–)
osteoporoza (M80–M81)

E83.4

Zaburzenia przemian magnezu
Hipermagnezemia
Hipomagnezemia

E83.5

Zaburzenia przemian wapnia
Rodzinna hiperkalcemia hipokalciuryczna
Hiperkalciuria idiopatyczna
Nie obejmuje: chondrokalcynoza (M11.1–M11.2)
nadczynność przytarczyc (E21.0–E21.3)

E83.8

Inne zaburzenia gospodarki mineralnej

E83.9

Zaburzenia gospodarki mineralnej, nieokreślone

E84

Zwłóknienie wielotorbielowate
Obejmuje:

mukowiscydoza

E84.0

Zwłóknienie wielotorbielowate z objawami płucnymi

E84.1

Zwłóknienie wielotorbielowate z objawami jelitowymi
Niedrożność smółkowa† (P75*)
Nie obejmuje: niedrożność smółkowa w przypadku wykluczenia mukowiscydozy (P76.0)

E84.8

Zwłóknienie wielotorbielowate z innymi objawami
Zwłóknienie wielotorbielowate z objawami mieszanymi

E84.9

Zwłóknienie wielotorbielowate, nieokreślone

E85

Amyloidoza [skrobiawica]
Nie obejmuje:

choroba Alzheimera (G30.–)

E85.0

Amyloidoza układowa dziedziczna lub rodzinna, postać nieneuropatyczna
Rodzinna gorączka śródziemnomorska
Dziedziczna nefropatia skrobiawicza

E85.1

Amyloidoza dziedziczna lub rodzinna, postać neuropatyczna
Polineuropatia amyloidowa (portugalska)

E85.2

Amyloidoza dziedziczna lub rodzinna, nieokreślona

E85.3

Wtórna amyloidoza układowa
Amyloidoza wtórna do hemodializ

E85.4

Amyloidoza ograniczona do określonego narządu
Amyloidoza ograniczona

E85.8

Inne postacie amyloidozy

E85.9

Amyloidoza, nieokreślona
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E86

Nadmierna utrata płynów
Odwodnienie
Utrata osocza lub płynu pozakomórkowego
Hipowolemia
Nie obejmuje:

E87

odwodnienie noworodka (P74.1)
wstrząs hipowolemiczny:
• BNO (R57.1)
• pooperacyjny (T81.1)
• urazowy (T79.4)

Inne zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej

E87.0

Hiperosmolarność i hipernatremia
Nadmiar sodu [Na]
Przeładowanie sodem [Na]

E87.1

Hipoosmolarność i hiponatremia
Niedobór sodu [Na]
Nie obejmuje:

zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (E22.2)

E87.2

Kwasica
Kwasica:
• BNO
• mleczanowa
• metaboliczna
• oddechowa

E87.3

Zasadowica
Zasadowica:
• BNO
• metaboliczna
• oddechowa

E87.4

Mieszane zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej

E87.5

Hiperkalemia
Nadmiar potasu [K]
Przeładowanie potasem [K]

E87.6

Hipokalemia
Niedobór potasu [K]

E87.7

Nadmiar płynów
Nie obejmuje: obrzęk (R60.–)

E87.8

Inne zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, niesklasyfikowane gdzie indziej
Zaburzenia równowagi elektrolitowej BNO
Hiperchloremia
Hipochloremia

Nie obejmuje:

E88

kwasica cukrzycowa (E10–E14 ze wspólnym czwartym znakiem kodu .1)

Inne zaburzenia metaboliczne
Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować
dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
Nie obejmuje:

histiocytoza X (przewlekła) (D76.0)

E88.0

Zaburzenia przemian białek osocza niesklasyfikowane gdzie indziej
Niedobór alfa-1–antytrypsyny
Bisalbuminemia
Nie obejmuje: zaburzenia przemian lipoprotein (E78.–)
gammapatia monoklonalna (D47.2)
hipergammaglobulinemia poliklonalna (D89.0)
makroglobulinemia Waldenströma (C88.0)

E88.1

Lipodystrofia niesklasyfikowana gdzie indziej
Lipodystrofia BNO
Nie obejmuje: choroba Whipple’a (K90.8)
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E88.2

Tłuszczakowatość niesklasyfikowana gdzie indziej
Tłuszczakowatość:
• BNO
• bolesna [Dercuma]

E88.8

Inne określone zaburzenia metaboliczne
Adenolipomatoza Launoisa-Bensaude’a
Trimetylaminuria

E88.9

Zaburzenia metaboliczne, nieokreślone

E89

Pozabiegowe zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne,
niesklasyfikowane gdzie indziej

E89.0

Pozabiegowa niedoczynność tarczycy
Niedoczynność tarczycy po naświetlaniu
Niedoczynność tarczycy pooperacyjna

E89.1

Pozabiegowa hipoinsulinemia
Hiperglikemia po usunięciu trzustki
Hipoinsulinemia pooperacyjna

E89.2

Pozabiegowa niedoczynność przytarczyc
Tężyczka wtórna do braku przytarczyc

E89.3

Pozabiegowa niedoczynność przysadki
Niedoczynność przysadki po naświetlaniu

E89.4

Pozabiegowa niedoczynność jajników

E89.5

Pozabiegowa niedoczynność jąder

E89.6

Pozabiegowa niedoczynność kory (rdzenia) nadnerczy

E89.8

Inne pozabiegowe zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne

E89.9

Pozabiegowe zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne, nieokreślone

E90*

Zaburzenia odżywiania i metaboliczne w przebiegu chorób sklasyfikowanych
gdzie indziej
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ROZDZIAŁ V
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
(F00–F99)
Obejmuje:

zaburzenia rozwoju psychicznego

Nie obejmuje:

objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych,
niesklasyfikowane gdzie indziej (R00–R99)

Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:
F00–F09
F10–F19
F20–F29
F30–F39
F40–F48
F50–F59
F60–F69
F70–F79
F80–F89
F90–F98
F99

Zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi
Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych
Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i urojeniowe
Zaburzenia nastroju [afektywne]
Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych
Upośledzenie umysłowe
Zaburzenia rozwoju psychologicznego
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
Nieokreślone zaburzenia psychiczne

W rozdziale tym oznaczono „*” następujące kategorie:
F00*
F02*

Otępienie w chorobie Alzheimera
Otępienie w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
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Zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi
(F00–F09)
W tej części zebrano zaburzenia umysłowe pogrupowane na podstawie ich wspólnej i znanej etiologii związanej ze
schorzeniem organicznym mózgu, urazem mózgu lub innym uszkodzeniem upośledzającym funkcjonowanie mózgu.
Zaburzenia te mogą mieć charakter pierwotny, jak w przypadku chorób, urazów i uszkodzeń, które dotyczą tkanki
mózgowej bezpośrednio i wybiórczo, bądź wtórny – jak w przypadku schorzeń układowych i zajęcia mózgu jako
jednego z wielu narządów lub układów organizmu.
Otępienie (F00–F03) to zespół związany z patologią mózgu, zwykle o charakterze przewlekłym lub postępującym,
w przebiegu którego dochodzi do zaburzenia licznych wyższych funkcji kory mózgowej, w tym pamięci, myślenia,
orientacji, rozumienia, liczenia, zdolności uczenia się, znajomości języka oraz sądów. Świadomość nie ulega
zaburzeniu. Opisanym zaburzeniom funkcji poznawczych często towarzyszy, a niekiedy je poprzedza, pogorszenie
kontroli emocji, zachowań społecznych lub motywacji. Zespół ten występuje w przebiegu choroby Alzheimera, choć
obserwuje się go również w schorzeniach naczyniowych mózgu oraz w innych chorobach pierwotnie lub wtórnie
obejmujących mózg.
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia choroby podstawowej.

F00*

Otępienie w chorobie Alzheimera (G30.–†)
Choroba Alzheimera to pierwotna choroba zwyrodnieniowa mózgu o nieznanej etiologii, charakteryzująca się
określonymi cechami neuropatologicznymi i neurochemicznymi. Początek choroby jest zwykle trudny do ustalenia.
Choroba rozwija się powoli, lecz stale postępuje przez okres kilku lat.

F00.0*

Otępienie w chorobie Alzheimera o wczesnym początku (G30.0†)
Otępienie w chorobie Alzheimera o początku przed 65 rokiem życia o stosunkowo szybkiej progresji i z licznymi
towarzyszącymi zaburzeniami wyższych funkcji kory mózgowej.

Choroba Alzheimera typu 2
Otępienie przedstarcze typu Alzheimera
Pierwotne otępienie zwyrodnieniowe typu Alzheimera, rozpoczynające się przed okresem starczym
F00.1*

Otępienie w chorobie Alzheimera o późnym początku (G30.1†)
Otępienie w przebiegu choroby Alzheimera o początku po 65 roku życia, zwykle w zaawansowanych 70–tych latach
życia lub później, o wolnym przebiegu, z upośledzeniem pamięci jako główną cechą.

Choroba Alzheimera typu 1
Pierwotne otępienie zwyrodnieniowe typu Alzheimera, rozpoczynające się w wieku starczym
Otępienie starcze typu Alzheimera
F00.2*

Otępienie atypowe lub mieszane w chorobie Alzheimera (G30.8†)
Otępienie atypowe typu Alzheimera

F00.9*

Otępienie w chorobie Alzheimera, nieokreślone (G30.9†)

F01

Otępienie naczyniowe
Otępienie naczyniowe to wynik udarów mózgu wtórnych do schorzeń naczyniowych, w tym choroby nadciśnieniowej
naczyń mózgu. Zawały są zazwyczaj niewielkich rozmiarów, ale ich efekty kumulują się w czasie. Objawy pojawiają
się zazwyczaj w zaawansowanym wieku.

Obejmuje:
F01.0

otępienie miażdżycowe

Otępienie naczyniowe z ostrym początkiem
Otępienie rozwija się zazwyczaj szybko po udarze mózgu spowodowanym przez zakrzep, zator lub krwotok z naczyń
mózgowych. W rzadkich przypadkach przyczyną może być pojedynczy, duży zawał.

F01.1

Otępienie wielozawałowe
Otępienie rozwija się stopniowo, występuje po szeregu mniejszych epizodów niedokrwiennych, powodujących
kumulowanie się skutków zawałów w miąższu mózgu.

Otępienie głównie korowe
F01.2

Otępienie naczyniowe podkorowe
Obejmuje przypadki z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie i ogniskami zmian niedokrwiennych w głębokich
warstwach istoty białej półkul mózgowych. Kora mózgu jest zwykle niezmieniona, co kontrastuje z obrazem
klinicznym, który może bardzo przypominać otępienie w chorobie Alzheimera.

F01.3
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F01.8

Inne rodzaje otępienia naczyniowego

F01.9

Otępienie naczyniowe, nieokreślone

F02*

Otępienie w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Przypadki otępienia spowodowane lub potencjalnie spowodowane przez czynniki inne niż choroba Alzheimera lub
choroby naczyń mózgowych. Objawy mogą wystąpić w dowolnym okresie życia, choć rzadko w podeszłym wieku.

F02.0*

Otępienie w chorobie Picka (G31.0†)
Postępujące otępienie o początku w wieku średnim, charakteryzujące się wczesnymi i powoli postępującymi zmianami
charakteru i upośledzeniem funkcjonowania społecznego z następczym upośledzeniem intelektu, pamięci i funkcji
językowych, z apatią, euforią i niekiedy objawami pozapiramidowymi.

F02.1*

Otępienie w chorobie Creutzfeldta-Jakoba (A81.0†)
Postępujące otępienie z nasilonymi zmianami neurologicznymi, spowodowane przez określone zmiany
neuropatologiczne o najpewniej zakaźnym charakterze. Objawy zazwyczaj występują w wieku średnim lub podeszłym,
lecz mogą również wystąpić u osób dorosłych w dowolnym wieku. Choroba ma przebieg podostry i prowadzi do zgonu
w okresie jednego do dwóch lat.

F02.2*

Otępienie w pląsawicy (chorobie Huntingtona) (G10†)
Otępienie pojawiające się jako objaw nasilonych zmian zwyrodnieniowych w mózgu. Zaburzenie jest dziedziczone
jednogenowo w sposób autosomalny dominujący. Objawy zazwyczaj pojawiają się w 3. i 4. dekadzie życia. Choroba
postępuje powoli i zwykle prowadzi do zgonu w okresie 10 do 15 lat.

Otępienie w pląsawicy Huntingtona
F02.3*

Otępienie w chorobie Parkinsona (G20†)
Otępienie występujące w przebiegu rozwiniętej choroby Parkinsona. Jak dotąd nie wykazano żadnych
charakterystycznych cech klinicznych.

Otępienie w:
• drżączce porażennej
• parkinsonizmie
F02.4*

Otępienie w chorobie wywołanej przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]
(B22.0†)
Otępienie rozwijające się w przebiegu zakażenia wirusem HIV przy braku innych chorób lub zaburzeń
współistniejących poza zakażeniem HIV, które mogłyby wyjaśniać występujące objawy.

F02.8*

F03

Otępienie w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Otępienie w przebiegu:
• lipidozy mózgu (E75.–†)
• padaczki (G40.–†)
• zwyrodnienia wątrobowo-soczewkowego (E83.0†)
• hiperkalcemii (E83.5†)
• nabytej niedoczynności tarczycy (E01.–†, E03.–†)
• zatrucia (T36–T65†)
• stwardnienia rozsianego (G35†)
• kiły układu nerwowego (A52.1†)
• niedoboru niacyny [pelagry] (E52†)
• guzkowego zapalenia tętnic (M30.0†)
• tocznia rumieniowatego układowego (M32.–†)
• trypanosomatozy (B56.–†, B57.–†)
• niedoboru witaminy B12 (E53.8†)

Otępienie nieokreślone
Otępienie przedstarcze BNO
Psychoza przedstarcza BNO
Pierwotnie zwyradniające otępienie BNO
Otępienie starcze:
• BNO
• typu depresyjnego lub paranoidalnego
Psychoza starcza BNO
Nie obejmuje:

otępienie starcze z majaczeniem lub ostrym stanem zaburzeń świadomości (F05.1)
starość BNO (R54)
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F04

Organiczny zespół amnestyczny niespowodowany przez alkohol ani inne
substancje psychoaktywne
W zespole tym dominuje upośledzenie świeżej i dawnej pamięci, z zachowaniem bezpośredniego przypominania, ze
znacznie zredukowaną możliwością uczenia się nowego materiału i zaburzeniami orientacji w czasie. Istotnym
objawem mogą być konfabulacje, ale postrzeganie i inne funkcje poznawcze, w tym także sprawność intelektualna, są
zwykle zachowane. Rokowanie jest uzależnione od przebiegu choroby podstawowej.

Psychoza lub zespół Korsakowa, niealkoholowy
Nie obejmuje:

F05

amnezja:
• BNO (R41.3)
• następcza (R41.1)
• dysocjacyjna (F44.0)
• wsteczna (R41.2)
Zespół Korsakowa:
• spowodowany przez alkohol lub nieokreślony (F10.6)
• spowodowany przez inne substancje psychoaktywne (F11–F19 ze wspólnym
czwartym znakiem kodu .6)

Majaczenie niespowodowane przez alkohol ani inne substancje psychoaktywne
Jest to nieswoisty etiologicznie organiczny zespół mózgowy, charakteryzujący się równoczesnymi zaburzeniami
świadomości i uwagi, postrzegania, myślenia, pamięci, aktywności psychoruchowej, emocji oraz rytmu sen-czuwanie.
Czas trwania jest zmienny, a stopień nasilenia waha się od lekkiego do bardzo głębokiego.

Obejmuje:

Nie obejmuje:

ostry lub podostry:
• zespół mózgowy
• stan przymglenia (niealkoholowy)
• psychoza zakaźna
• reakcja organiczna
• zespół psychoorganiczny
majaczenie drżenne spowodowane przez alkohol lub nieokreślone (F10.4)

F05.0

Majaczenie bez otępienia

F05.1

Majaczenie nałożone na otępienie
Stany te spełniają powyższe kryteria, ale rozwijają się w toku otępienia (F00–F03).

F05.8

Inne typy majaczenia
Majaczenie spowodowane mieszanymi przyczynami

F05.9

Majaczenie, nieokreślone

F06

Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu
i chorobą somatyczną
Kategoria ta obejmuje różne stany związane przyczynowo z dysfunkcją mózgu spowodowaną pierwotną chorobą
mózgu, chorobami układowymi wtórnie oddziałującymi na mózg, egzogennymi substancjami toksycznymi lub
hormonami, zaburzeniami wydzielania wewnętrznego lub innymi chorobami somatycznymi.

Nie obejmuje:

F06.0

stany związane z:
• majaczeniem (F05.–)
• otępieniem sklasyfikowanym w kategoriach F00–F03
stany spowodowane używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (F10–
F19)

Halucynoza organiczna
Choroba cechująca się trwałymi lub nawracającymi omamami, zwykle wzrokowymi lub słuchowymi, występującymi
przy jasnej świadomości. Pacjent może czasem zdawać sobie sprawę z obecności zaburzeń i traktować je jako chorobę.
Może występować urojeniowa interpretacja omamów, ale urojenia nie dominują w obrazie klinicznym; krytycyzm
może być zachowany.

Stan halucynozy organicznej (niealkoholowej)
Nie obejmuje:

210

halucynoza alkoholowa (F10.5)
schizofrenia (F20.–)

ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA

F06.1

Organiczne zaburzenia katatoniczne
Zaburzenie to wyraża się zmniejszoną (osłupienie) lub zwiększoną (pobudzenie) aktywnością psychoruchową i innymi
objawami katatonicznymi. Zaburzenia aktywności psychoruchowej mogą występować naprzemiennie.

Nie obejmuje:

F06.2

schizofrenia katatoniczna (F20.2)
osłupienie:
• BNO (R40.1)
• dysocjacyjne (F44.2)

Organiczne zaburzenia urojeniowe [podobne do schizofrenii]
W obrazie klinicznym tych zaburzeń dominują trwałe lub nawracające urojenia. Urojeniom mogą towarzyszyć omamy.
Mogą także występować objawy przypominające schizofrenię, takie jak dziwaczne omamy lub inne zaburzenia
myślenia.

Organiczne zespoły paranoidalne i paranoidalno-omamowe
Psychozy podobne do schizofrenii w padaczce
Nie obejmuje:

F06.3

zaburzenia:
• psychotyczne ostre i przemijające (F23.–)
• urojeniowe utrwalone (F22.–)
• psychotyczne polekowe (F11–F19 ze wspólnym czwartym znakiem kodu .5)
schizofrenia (F20.–)

Organiczne zaburzenia nastroju [afektywne]
Zaburzenia te charakteryzują się zmianą nastroju lub afektu, której zwykle towarzyszą zmiany w poziomie ogólnej
aktywności, zaburzenia depresyjne, hipomaniakalne, maniakalne lub dwubiegunowe (patrz F30–F38), lecz wynikają
z zaburzeń organicznych.

Nie obejmuje:
F06.4

zaburzenia nastroju nieorganiczne lub nieokreślone (F30–F39)

Organiczne zaburzenia lękowe
Zaburzenia te charakteryzują się podstawowymi cechami uogólnionych zaburzeń lękowych (F41.1), lęku panicznego
(F41.0) lub obu tych typów zaburzeń, lecz wynikają z zaburzeń organicznych.

Nie obejmuje:
F06.5

zaburzenia lękowe, nieorganiczne lub nieokreślone (F41.–)

Organiczne zaburzenia dysocjacyjne
Zaburzenia te charakteryzują się częściową lub całkowitą utratą umiejętności integracji wspomnień z przeszłości,
poczucia własnej tożsamości, aktualnie odbieranych wrażeń oraz kontroli ruchów ciała (patrz F44.–), lecz wynikają
z zaburzeń organicznych.

Nie obejmuje:
F06.6

zaburzenia dysocjacyjne [konwersyjne], nieorganiczne lub nieokreślone (F44.–)

Organiczna chwiejność afektywna [asteniczna]
Zaburzenia te charakteryzują się nietrzymaniem lub chwiejnością emocji, ogólną męczliwością, a także różnorodnymi
nieprzyjemnymi odczuciami somatycznymi (np. zawrotami głowy) i bólami, lecz wynikają z zaburzeń organicznych.

Nie obejmuje:
F06.7

zaburzenia pod postacią somatyczną, nieorganiczne lub nieokreślone (F45.–)

Łagodne zaburzenia procesów poznawczych
Zaburzenia te charakteryzują się upośledzeniem pamięci, trudnościami w uczeniu się, ograniczoną zdolnością
koncentrowania się na zadaniu dłużej niż przez krótką chwilę. Często występuje wyraźne uczucie zmęczenia
psychicznego przy próbie wykonania zadań umysłowych, a uczenie się nowych rzeczy wydaje się subiektywnie trudne,
nawet jeśli obiektywnie jest efektywne. Żaden z objawów nie jest na tyle nasilony, aby można było rozpoznać otępienie
(F00–F03) lub majaczenie (F05.–). Rozpoznanie to należy stawiać tylko w przypadku konkretnej choroby somatycznej,
natomiast nie należy go stawiać jeżeli występują jakiekolwiek zaburzenia psychiczne lub zaburzenia zachowania
sklasyfikowane w kategoriach F10–F99. Zaburzenia te mogą poprzedzać, towarzyszyć lub następować po różnych
chorobach zakaźnych lub somatycznych, zarówno mózgowych jak i układowych, chociaż nie zawsze dostępne są
bezpośrednie dowody za zajęcie mózgu w przebiegu tych schorzeń. Zaburzenia te należy różnicować z zespołem po
zapaleniu mózgu (F07.1) i zespołem po wstrząśnieniu mózgu (F07.2) na podstawie różnic w etiologii, węższego
zakresu objawów, które zazwyczaj są mniej nasilone, a także zwykle krótszego czasu trwania.

F06.8

Inne określone zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem i dysfunkcją mózgu
lub chorobą somatyczną
Psychoza padaczkowa BNO

F06.9

Nieokreślone zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem i dysfunkcją mózgu lub
chorobą somatyczną
Organiczny zespół mózgowy BNO
Organiczne zaburzenia psychiczne BNO
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F07

Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub
dysfunkcją mózgu
Zmiany osobowości i zachowania mogą być rezydualne lub towarzyszące chorobie, uszkodzeniu lub dysfunkcji mózgu.

F07.0

Organiczne zaburzenie osobowości
Zaburzenie to charakteryzuje się znaczną zmianą stałych wzorców zachowań pacjenta występujących przed chorobą,
szczególnie w zakresie wyrażania emocji, potrzeb i popędów. Zaburzenia funkcji poznawczych i myślenia oraz
zmienione potrzeby seksualne mogą także stanowić element obrazu klinicznego.

Organiczna:
• osobowość pseudopsychopatyczna
• osobowość pseudoupośledzona
Zespół:
• płata czołowego
• zaburzeń osobowości w padaczce skroniowej
• po lobotomii
• po leukotomii
Nie obejmuje:

F07.1

trwała zmiana osobowości po:
• katastrofie (F62.0)
• chorobie psychicznej (F62.1)
zespół po wstrząśnieniu mózgu (F07.2)
zespół po zapaleniu mózgu (F07.1)
specyficzne zaburzenia osobowości (F60.–)

Zespół po zapaleniu mózgu
Zespół ten obejmuje nieswoiste, rezydualne i zmienne zaburzenia zachowania po ustąpieniu wirusowego lub
bakteryjnego zapalenia mózgu. Główna różnica pomiędzy tym zespołem i organicznymi zaburzeniami osobowości
polega na tym, że zespół ten ma charakter odwracalny.

Nie obejmuje:
F07.2

organiczne zaburzenia osobowości (F07.0)

Zespół po wstrząśnieniu mózgu
Zespół ten pojawia się po urazie głowy (zwykle na tyle ciężkim, że związanym z utratą przytomności) i obejmuje wiele
różnych objawów, takich jak: bóle głowy, zawroty głowy, męczliwość, drażliwość, trudności w koncentracji uwagi
i wykonywaniu zadań umysłowych, osłabienie pamięci, bezsenność oraz zmniejszona tolerancja na stres, pobudzenie
emocjonalne i w reakcji na alkohol.

Zespół po stłuczeniu mózgu (encefalopatia)
Pourazowy zespół mózgowy, niepsychotyczny
F07.8

Inne organiczne zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą,
uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu
Organiczne zaburzenia afektywne spowodowane zmianami w prawej półkuli

F07.9

Nieokreślone organiczne zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą,
uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu
Zespół psychoorganiczny

F09

Nieokreślone zaburzenia psychiczne organiczne lub objawowe
Psychoza:
• organiczna BNO
• objawowa BNO
Nie obejmuje:
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Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem substancji
psychoaktywnych
(F10–F19)
Ta część obejmuje wiele różnych zaburzeń, które różnią się stopniem nasilenia i objawami klinicznymi. Wszystkie te
zaburzenia można jednak przypisać stosowaniu jednej lub więcej substancji psychoaktywnych, które mogą, lecz nie
muszą być przepisane ze wskazań medycznych. Trzecia pozycja kodu określa stosowane substancje, natomiast czwarta
określa stan kliniczny. Kody należy stosować w miarę konieczności dla każdej z wymienionych substancji; należy
jednak pamiętać o tym, że nie wszystkie kody występujące w pozycji czwartej mają zastosowanie do wszystkich
substancji.
Identyfikacja użytej substancji psychoaktywnej powinna być oparta na możliwie jak największej liczbie źródeł
informacji. Należą do nich: wywiad zebrany od pacjenta, wyniki badania krwi i innych płynów ustrojowych,
charakterystyczne objawy fizyczne i psychiczne, objawy kliniczne i zachowanie pacjenta, a także inne wskazówki, takie
jak posiadanie przez pacjenta konkretnego leku lub narkotyku bądź informacje pochodzące od osób trzecich. Wiele
osób uzależnionych od narkotyków przyjmuje więcej niż jeden rodzaj substancji psychoaktywnej. Podstawowe
rozpoznanie należy w miarę możliwości określać na podstawie substancji lub klasy substancji, które w największym
stopniu spowodowały lub przyczyniły się do wystąpienia konkretnego zespołu klinicznego. Inne rozpoznania należy
kodować wówczas, gdy pacjent przyjął również inne substancje psychoaktywne w ilości powodującej zatrucie (wspólna
czwarta pozycja .0), w ilości szkodliwej (wspólna czwarta pozycja .1), w przypadku uzależnienia (wspólna czwarta
pozycja .2) lub występowania innych zaburzeń (wspólna czwarta pozycja .3–.9).
Rozpoznanie zaburzeń wynikających z przyjęcia kilku substancji psychoaktywnych (F19.–) należy stosować jedynie
w przypadku, gdy schemat przyjmowania substancji psychoaktywnych jest chaotyczny lub niejasny, bądź gdy wpływ
poszczególnych substancji jest niemożliwy do określenia.
Nie obejmuje:

nadużywanie substancji, które nie powodują uzależnienia (F55)

Dla kategorii F10–F19 wprowadzono następujące kategorie dodatkowe, kodowane w pozycji czwartego znaku:
.0

Ostre zatrucie
Jest to stan występujący po przyjęciu substancji psychoaktywnej, który przejawia się zaburzeniami poziomu świadomości,
procesów poznawczych, percepcji, afektu lub zachowania, bądź innych funkcji i reakcji psychofizjologicznych. Zaburzenia te
są bezpośrednim następstwem działania farmakologicznego danej substancji i z czasem całkowicie ustępują, o ile nie doszło do
uszkodzenia tkanek lub innych powikłań. Powikłania takie mogą obejmować uraz, zachłyśnięcie się wymiocinami, majaczenie,
śpiączkę, drgawki lub inne powikłania medyczne. Charakter tych powikłań jest uzależniony od klasy farmakologicznej, do
której należy dana substancja, jak również sposobu jej podania.

Stan ostrego upojenia alkoholem
Doświadczenia typu „bad trip” (po przyjęciu substancji)
Upojenie BNO
Intoksykacja patologiczna
Stany transu i opętania w następstwie zatrucia substancjami psychoaktywnymi
Nie obejmuje: intoksykacja o cechach zatrucia (T36–T50)
.1

Następstwa szkodliwego używania substancji
Kategoria ta określa szkodliwy dla zdrowia sposób używania substancji psychoaktywnej. Może to być szkoda somatyczna (jak
w przypadkach zapalenia wątroby w wyniku autoiniekcji substancji psychoaktywnych) lub psychiczna (np. epizody depresyjne
wtórne wobec spożycia dużej ilości alkoholu).

Nadużywanie substancji psychoaktywnej
.2

Zespół uzależnienia
Zespół ten obejmuje objawy behawioralne, poznawcze i fizjologiczne, które rozwijają się po wielokrotnym użyciu danej
substancji i które zazwyczaj obejmują silną potrzebę przyjmowania środka, trudności z kontrolowaniem jego używania,
uporczywe używanie pomimo szkodliwych następstw, przedkładanie przyjmowania środków ponad inne zajęcia
i zobowiązania, zwiększoną tolerancję, a czasem występowanie objawów fizycznych zespołu abstynencyjnego.
Zespół uzależnienia może dotyczyć pojedynczej substancji psychoaktywnej (np. tytoniu, alkoholu lub diazepamu), określonej
klasy substancji (np. opioidów), bądź wielu różnych środków wykazujących odmienne właściwości farmakologiczne.

Przewlekły alkoholizm
Dipsomania
Uzależnienie od leków
.3

Zespół abstynencyjny
Grupa objawów, występujących w różnych kombinacjach i w różnym nasileniu, pojawiających się po bezwzględnym lub
względnym odstawieniu substancji psychoaktywnej po okresie jej stałego przyjmowania. Pojawienie się objawów i przebieg
zespołu abstynencyjnego są ograniczone w czasie i są uzależnione od typu substancji psychoaktywnej oraz od dawki
stosowanej bezpośrednio przed zaprzestaniem lub ograniczeniem przyjmowania tej substancji. Zespół abstynencyjny może być
powikłany drgawkami.
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.4

Zespół abstynencyjny z majaczeniem
Stan, w którym zespół abstynencyjny, zdefiniowany w opisie wspólnego czwartego znaku .3, jest powikłany majaczeniem
zdefiniowanym w F05.–. Mogą także występować drgawki. Jeżeli czynnikom organicznym również przypisuje się istotną rolę
w etiologii, wówczas stan ten należy klasyfikować w kategorii F05.8.

Majaczenie alkoholowe
.5

Zaburzenia psychotyczne
Zespół objawów psychotycznych, które występują podczas używania substancji psychoaktywnych lub po ich zastosowaniu,
lecz których nie można wyjaśnić samym ostrym zatruciem ani też które nie są częścią zespołu abstynencyjnego. Dla zaburzenia
tego typowe są omamy (zwykle słuchowe, lecz często występują doznania z zakresu więcej niż jednego układu zmysłowego),
zaburzenia percepcji, urojenia (często o charakterze paranoidalnym lub prześladowczym), zaburzenia psychoruchowe
(pobudzenie lub zahamowanie), a także zaburzenia afektu, które mogą mieć różne nasilenie – od ostrego lęku do stanu
ekstatycznego. Świadomość jest zwykle jasna, choć może pojawiać się jej nieznaczne przymglenie, ale nie w stopniu
zamącenia.

Alkoholowa:
• halucynoza
• zazdrość
• paranoja
• psychoza BNO
Nie obejmuje:
.6

rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne spowodowane przez alkohol lub
inne substancje psychoaktywne (F10–F19 ze wspólnym czwartym znakiem kodu .7)

Zespół amnestyczny
Zespół związany z przewlekłymi, nasilonymi zaburzeniami pamięci świeżej i dawnej. Pamięć bezpośrednia jest zazwyczaj
zachowana, a zaburzenia pamięci świeżej są znamiennie bardziej nasilone niż zaburzenia pamięci dawnej. Zwykle występują
wyraźne zaburzenia poczucia czasu i chronologii zdarzeń, jak również trudności w uczeniu się nowego materiału. Mogą
pojawiać się konfabulacje, choć nie zawsze występują. Inne funkcje poznawcze są zazwyczaj stosunkowo dobrze zachowane,
a deficyty pamięci są nieproporcjonalne do innych zaburzeń.

Zaburzenia amnestyczne spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną
Psychoza lub zespół Korsakowa, spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną, bądź
nieokreślone
Nie obejmuje: psychoza lub zespół Korsakowa o niealkoholowej etiologii (F04)
.7

Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
Zaburzenia, w których spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną zmiany w zakresie funkcji
poznawczych, afektu, osobowości lub zachowania utrzymują się dłużej niż przez okres, w jakim można byłoby je racjonalnie
przypisać bezpośredniemu działaniu substancji psychoaktywnej. Wystąpienie zaburzeń powinno pozostawać w bezpośrednim
związku z zastosowaniem substancji psychoaktywnej. W przypadkach, gdy stan ten pojawia się później niż epizod użycia danej
substancji, należy stosować ten kod tylko wówczas, gdy dostępne są wyraźne i niewątpliwe dowody świadczące o związku
tego stanu z resztkowym działaniem substancji psychoaktywnej. Zespoły reminiscencji alkoholowej (flashback) można
odróżnić od stanu psychotycznego na podstawie ich epizodycznego charakteru, często bardzo krótkotrwałego przebiegu,
a także faktu, iż stanowią one reprodukcję wcześniejszych doświadczeń związanych z używaniem alkoholu lub innych
substancji psychoaktywnych.

Otępienie alkoholowe BNO
Przewlekły alkoholowy zespół mózgowy
Otępienie i inne łagodniejsze postacie trwałego zaburzenia funkcji poznawczych
Powracanie przebytych doznań psychotycznych typu „flashback”
Późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne spowodowane przez środki psychoaktywne
Zaburzenia postrzegania po przyjęciu środków halucynogennych
Rezydualne:
• zaburzenia afektywne
• zaburzenia osobowości i zachowania
Nie obejmuje: spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną:
• zespół Korsakowa (F10–F19 ze wspólnym czwartym znakiem kodu .6)
• stan psychotyczny (F10–F19 ze wspólnym czwartym znakiem kodu .5)
.8

Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

.9

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, nieokreślone

F10

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem
alkoholu
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią F10.]
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F11

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem
opioidów
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią F10.]

F12

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem
kanabinoli
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią F10.]

F13

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem
substancji uspokajających i nasennych
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią F10.]

F14

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem
kokainy
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią F10.]

F15

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych
substancji stymulujących, w tym kofeiny
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią F10.]

F16

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem
halucynogenów
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią F10.]

F17

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią F10.]

F18

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane odurzaniem się
lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią F10.]

F19

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem wielu
narkotyków i innych substancji psychoaktywnych
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią F10.]
Tej kategorii należy używać w przypadku, gdy pacjent używa dwóch lub więcej substancji psychoaktywnych, lecz nie
można ocenić, która z nich w największym stopniu przyczyniła się do wystąpienia zaburzeń. Kategoria ta obejmuje
również przypadki, w których dokładna identyfikacja niektórych lub nawet wszystkich używanych substancji
psychoaktywnych jest niepewna lub niemożliwa, gdyż wielu użytkowników różnych tego typu substancji nie jest
w stanie ich określić.

Obejmuje:

nadużywanie leków lub narkotyków BNO
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Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i urojeniowe
(F20–F29)
Ta część obejmuje schizofrenię jako najważniejszą chorobę w tej grupie, zaburzenia schizotypowe, uporczywe
zaburzenia urojeniowe, a także dużą grupę ostrych i przemijających zaburzeń psychotycznych. Przypisano tu także
zaburzenia schizoafektywne, pomimo ich kontrowersyjnego charakteru.

F20

Schizofrenia
Zaburzenia schizofreniczne charakteryzują się ogólnie podstawowymi i charakterystycznymi zakłóceniami myślenia
i postrzegania, jak również niedostosowanym i spłyconym afektem. Jasna świadomość i sprawność intelektu są zwykle
zachowane, choć z czasem mogą pojawiać się pewne deficyty poznawcze. Najważniejsze objawy psychopatologiczne
obejmują: echo myśli, nasyłanie oraz zabieranie myśli, rozgłaśnianie (odsłonięcie) myśli, postrzeganie urojeniowe oraz
urojenia oddziaływania, wpływu lub owładnięcia, głosy omamowe komentujące lub dyskutujące o pacjencie w trzeciej
osobie, zaburzenia myślenia i objawy negatywne.
Przebieg zaburzeń schizofrenicznych może być ciągły lub epizodyczny, z postępującym lub stabilnym deficytem, bądź
też może wystąpić jeden lub więcej epizodów z pełną lub częściową remisją. Rozpoznania schizofrenii nie należy
stawiać, jeżeli występują nasilone objawy depresyjne lub maniakalne, chyba że objawy schizofreniczne wyraźnie
poprzedzają zaburzenia afektywne. Schizofrenii nie należy również rozpoznawać w przypadku występowania
poważnej choroby mózgu, ani też w przypadku zatrucia substancjami lub ich odstawienia. Podobne zaburzenia
rozwijające się w przebiegu padaczki lub innej choroby mózgu należy klasyfikować w kategorii F06.2, a spowodowane
przez substancje psychoaktywne – w kategoriach F10–F19 ze wspólnym czwartym znakiem kodu 5.

Nie obejmuje:

F20.0

schizofrenia:
• ostra (niezróżnicowana) (F23.2)
• cykliczna (F25.2)
reakcja schizofreniczna (F23.2)
zaburzenia schizotypowe (F21)

Schizofrenia paranoidalna
W schizofrenii paranoidalnej dominują stosunkowo trwałe urojenia, często paranoidalne, którym zwykle towarzyszą
omamy, w szczególności słuchowe, jak również inne zaburzenia postrzegania. Zaburzenia afektu, woli i mowy, a także
objawy katatoniczne albo nie występują, albo mają stosunkowo niewielkie nasilenie.

Schizofrenia parafreniczna
Nie obejmuje:
F20.1

paranoidalny stan inwolucyjny (F22.8)
paranoja (F22.0)

Schizofrenia hebefreniczna
W tej postaci schizofrenii zmiany afektywne są bardzo nasilone, urojenia i omamy – zwiewne i urywkowe, zachowania
– nieodpowiedzialne i nieprzewidywalne, a manieryzmy – powszechne. Nastrój jest płytki i niedostosowany, myślenie
jest zdezorganizowane, a mowa – rozkojarzona. Występuje tendencja do izolacji społecznej. Rokowanie jest zazwyczaj
niekorzystne z powodu szybkiego rozwoju objawów negatywnych, w szczególności spłycenia afektu i braku woli.
Hebefrenię z reguły rozpoznaje się jedynie w okresie dorastania lub u młodych osób dorosłych.

Schizofrenia zdezorganizowana
Hebefrenia
F20.2

Schizofrenia katatoniczna
W schizofrenii katatonicznej dominują nasilone zaburzenia psychomotoryczne, oscylujące pomiędzy takimi
skrajnościami jak pobudzenie i osłupienie lub automatyczna uległość i negatywizm. Nienaturalne postawy i pozycje
ciała mogą utrzymywać się przez długi czas. Uderzającą cechą tego stanu mogą być epizody gwałtownego pobudzenia.
Objawy katatoniczne mogą łączyć się ze stanami podobnymi do snu (oneroidalnymi) – z wyrazistymi omamami
scenicznymi.

Osłupienie katatoniczne
Schizofreniczna:
• katalepsja
• katatonia
• giętkość woskowa
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F20.3

Schizofrenia niezróżnicowana
Stany psychotyczne, które spełniają ogólne kryteria diagnostyczne schizofrenii, lecz nie przypominają żadnej z postaci
F20.0–F20.2, bądź wykazują cechy więcej niż jednej z tych kategorii, bez wyraźnej przewagi określonego zespołu cech
diagnostycznych.

Schizofrenia atypowa
Nie obejmuje: ostre zaburzenie psychotyczne podobne do schizofrenii (F23.2)
schizofrenia przewlekła niezróżnicowana (F20.5)
depresja poschizofreniczna (F20.4)
F20.4

Depresja poschizofreniczna
Epizod depresyjny, czasem przedłużony, który następuje po psychozie schizofrenicznej. Niektóre objawy
schizofreniczne, pozytywne lub negatywne, powinny jeszcze występować, lecz nie dominują już w obrazie klinicznym.
Tego rodzaju zaburzenia depresyjne wiążą się ze zwiększonym ryzykiem samobójstwa. Jeżeli u pacjenta nie występują
już żadne objawy schizofreniczne, wówczas należy rozpoznać epizod depresyjny (F32.–). Jeżeli objawy
schizofreniczne są nadal wyraźne i nasilone, wówczas należy rozpoznać właściwą postać schizofrenii (F20.0–F20.3).

F20.5

Schizofrenia rezydualna
Przewlekły etap rozwoju schizofrenii, w którym nastąpił wyraźny postęp psychozy od etapu wczesnego do etapu
późnego nacechowanego długotrwałymi, choć nie zawsze nieodwracalnymi, objawami negatywnymi, takimi jak:
spowolnienie psychoruchowe, ograniczenie aktywności, spłycenie afektu, bierność i brak inicjatywy, zubożenie ilości
i treści wypowiedzi, upośledzenie komunikacji pozawerbalnej opartej na ekspresji twarzy, kontaktu wzrokowego,
modulacji głosu i postawy ciała, niedostateczna dbałość o siebie i ubóstwo zachowań społecznych.

Schizofrenia przewlekła niezróżnicowana
Stan resztkowy (schizofreniczny)
Schizofreniczny stan rezydualny
F20.6

Schizofrenia prosta
Zaburzenie to odznacza się powolnym, lecz postępującym rozwojem dziwactw w sposobie zachowania i niezdolnością
do spełniania wymagań społecznych oraz całościowym spadkiem sprawności. Charakterystyczne objawy negatywne
schizofrenii rezydualnej (np. spłycenie afektu, brak woli) rozwijają się bez jakichkolwiek poprzedzających
zauważalnych objawów psychotycznych.

F20.8

Schizofrenia innego rodzaju
Schizofrenia cenestopatyczna
Zaburzenie podobne do schizofrenii BNO
Psychoza podobna do schizofrenii BNO
Nie obejmuje: krótkotrwałe zaburzenie podobne do schizofrenii (F23.2)

F20.9

Schizofrenia, nieokreślona

F21

Zaburzenie schizotypowe
Zaburzenie to cechuje się ekscentrycznym zachowaniem oraz nieprawidłowościami myślenia i afektu zbliżonymi do
zmian spotykanych w schizofrenii, choć w żadnym etapie nie występują tu zdecydowanie odchylenia charakterystyczne
dla schizofrenii. Objawy mogą obejmować: chłodny lub niedostosowany afekt, anhedonię, dziwne lub ekscentryczne
zachowanie, skłonność do społecznego wycofywania się, paranoidalne i dziwaczne idee nieosiągające poziomu
rzeczywistych urojeń, zaburzenia myślenia i postrzegania, niekiedy przemijające epizody quasi-psychotyczne
z nasilonymi iluzjami, omamami słuchowymi lub innymi oraz myślami podobnymi do urojeń, zwykle pojawiające się
bez udziału czynników zewnętrznych. Nie ma wyraźnego początku, a rozwój i przebieg mają zwykle cechy właściwe
zaburzeniom osobowości.

Utajona reakcja schizofreniczna
Schizofrenia:
• typu borderline
• utajona
• prepsychotyczna
• zwiastunowa
• rzekomonerwicowa
• rzekomopsychopatyczna
Schizotypowe zaburzenia osobowości
Nie obejmuje: zespół Aspergera (F84.5)
osobowość schizoidalna (F60.1)
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F22

Uporczywe zaburzenia urojeniowe
Jedyną lub najbardziej charakterystyczną cechą kliniczną tych różnorodnych zaburzeń jest obecność trwałych urojeń,
których nie można zaklasyfikować jako organicznych, schizofrenicznych czy afektywnych. Zaburzenia urojeniowe,
które utrzymują się krócej niż kilka miesięcy należy klasyfikować, przynajmniej tymczasowo, w kategorii F23.–.

F22.0

Zaburzenie urojeniowe
Zaburzenie cechujące się rozwojem albo pojedynczego urojenia, albo zespołu powiązanych ze sobą urojeń, które
zwykle utrzymują się przez długi czas, czasem do końca życia. Urojenia mają bardzo różnorodną treść. Wyraźne
i trwałe omamy słuchowe (głosy), objawy schizofreniczne, takie jak urojenia oddziaływania czy znaczne spłycenie
afektu, jak również oczywiste dowody choroby mózgu są sprzeczne z tym rozpoznaniem. Jednakże występujące
okazjonalnie lub przemijające omamy słuchowe, szczególnie u starszych pacjentów, nie wykluczają tego rozpoznania,
pod warunkiem, że nie są one typowo schizofreniczne i stanowią jedynie niewielką część całego obrazu klinicznego.

Paranoja
Psychoza paranoidalna
Stan paranoidalny
Parafrenia (późna)
Sensytywny zespół urojeń odnoszących
Nie obejmuje: osobowość paranoiczna (F60.0)
paranoidalna:
• psychoza psychogenna (F23.3)
• reakcja (F23.3)
• schizofrenia (F20.0)
F22.8

Inne uporczywe zaburzenia urojeniowe
W tej grupie zaburzeń pojedynczemu urojeniu lub zespołowi urojeń towarzyszą utrwalone omamy o charakterze
głosów albo objawy schizofreniczne, które nie uzasadniają rozpoznania schizofrenii (F20.–).

Urojeniowa dysmorfofobia
Inwolucyjny stan paranoidalny
Paranoja pieniacza
F22.9

F23

Uporczywe zaburzenia urojeniowe, nieokreślone

Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne
Heterogenna grupa zaburzeń charakteryzujących się ostrym występowaniem takich objawów psychotycznych jak
urojenia, omamy i inne zaburzenia postrzegania, a także znaczną dezorganizacją dotychczasowego zachowania. Ostry
początek definiowany jest jako rozwój (pod postacią crescendo) wyraźnie nieprawidłowego obrazu klinicznego
w czasie około dwóch tygodni lub krótszym. W zaburzeniu tym nie mogą występować dowody na uwarunkowania
organiczne. Zagubienie i zakłopotanie są częste, lecz dezorientacja co do czasu, miejsca i osoby nie jest na tyle
uporczywa ani głęboka, aby możliwe było rozpoznanie organicznie uwarunkowanych zaburzeń świadomości (F05.–).
Całkowity powrót do zdrowia następuje zwykle w ciągu kilku miesięcy, często w ciągu kilku tygodni lub nawet dni.
Jeżeli zaburzenia utrzymują się dłużej, wówczas zwykle konieczna jest zmiana zaklasyfikowania. Zaburzenie to może,
lecz nie musi wiązać się z ostrym stresem, określanym na ogół jako silnie traumatyzujące wydarzenia, które miały
miejsce jeden do dwóch tygodni przed wystąpieniem zaburzeń.

F23.0

Ostre wielopostaciowe zaburzenie psychotyczne bez objawów schizofrenii
Ostre zaburzenie psychotyczne, w którym omamy, urojenia i inne zaburzenia postrzegania są wyraziste, lecz ulegają
szybkim zmianom – z dnia na dzień lub nawet z godziny na godzinę. Często występuje też ekscytacja emocjonalna
z intensywnym, przemijającym uczuciem szczęścia lub ekstazy albo lęku i drażliwości. Wielopostaciowość i niestałość
są charakterystycznymi cechami całego obrazu klinicznego, a objawy psychotyczne nie uzasadniają rozpoznania
schizofrenii (F20.–). Zaburzenia takie mają często nagły początek, rozwijając się gwałtownie w ciągu kilku dni; objawy
często ustępują w krótkim czasie i nie nawracają. Jeżeli objawy utrzymują się przez dłuższy czas, wówczas
rozpoznanie należy zmienić na uporczywe zaburzenia urojeniowe (F22.–).

Bouffée délirante bez objawów schizofrenii lub nieokreślona
Psychoza cykloidalna bez objawów schizofrenii lub nieokreślona
F23.1

Ostre wielopostaciowe zaburzenie psychotyczne z objawami schizofrenii
Ostre zaburzenia psychotyczne z wielopostaciowym i niestabilnym obrazem klinicznym opisanym w F23.0; mimo
niestabilności, w przebiegu tych zaburzeń przez większość czasu występują także niektóre objawy typowe dla
schizofrenii. Jeżeli objawy schizofreniczne utrwalają się, wówczas należy zmienić rozpoznanie na schizofrenię (F20.–).

Bouffée délirante z objawami schizofrenii
Psychoza cykloidalna z objawami schizofrenii
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F23.2

Ostre zaburzenie psychotyczne podobne do schizofrenii
Ostre zaburzenie, w którym objawy psychotyczne są względnie stałe i spełniają kryteria diagnostyczne schizofrenii,
jednakże trwają one krócej niż około jednego miesiąca; nie występuje również wielopostaciowość i niestabilność
opisane w F23.0. Jeżeli objawy schizofreniczne utrwalają się, wówczas należy zmienić rozpoznanie na schizofrenię
(F20.–).

Schizofrenia ostra (niezróżnicowana)
Krótkotrwałe zaburzenie podobne do schizofrenii
Krótkotrwała psychoza podobna do schizofrenii
Oneirofrenia
Reakcja schizofreniczna
Nie obejmuje: organiczne zaburzenia urojeniowe [podobne do schizofrenii] (F06.2)
zaburzenie podobne do schizofrenii BNO (F20.8)
F23.3

Inne ostre zaburzenie psychotyczne z przewagą urojeń
Ostre zaburzenia psychotyczne, których główną cechą kliniczną są względnie trwałe urojenia lub omamy, które jednak
nie uzasadniają rozpoznania schizofrenii (F20.–). Jeżeli urojenia utrzymują się przez dłuższy czas, wówczas
rozpoznanie należy zmienić na uporczywe zaburzenia urojeniowe (F22.–).

Reakcja paranoidalna
Psychogenna psychoza paranoidalna
F23.8

Inne ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne
Wszelkie inne określone ostre zaburzenia psychotyczne, bez dowodów podłoża organicznego i podstaw
zaklasyfikowania do F23.0–F23.3.

F23.9

F24

Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne, nieokreślone
Krótkotrwała psychoza reaktywna BNO
Psychoza reaktywna

Indukowane zaburzenie urojeniowe
Zaburzenie urojeniowe podzielane przez dwie osoby lub przez więcej osób blisko powiązanych ze sobą emocjonalnie.
Tylko jedna z tych osób wykazuje objawy pierwotnego zaburzenia psychotycznego; u pozostałych osób urojenia są
tylko wzbudzane i zwykle ustępują, gdy osoby te są od siebie oddzielone.

Folie à deux
Indukowane:
• zaburzenie paranoidalne
• zaburzenie psychotyczne

F25

Zaburzenia schizoafektywne
Epizodyczne zaburzenia z intensywnymi objawami zarówno afektywnymi, jak i schizofrenicznymi, które jednak nie
uzasadniają rozpoznania ani schizofrenii, ani epizodu depresyjnego czy maniakalnego. Inne stany z objawami
afektywnymi, które nakładają się na wcześniej występującą psychozę schizofreniczną lub współistnieją bądź pojawiają
się naprzemiennie z utrwalonymi zaburzeniami urojeniowymi innego rodzaju, należy klasyfikować w kategoriach F20–
F29. Objawy psychotyczne w chorobach afektywnych, które nie są zgodne z nastrojem, nie uzasadniają rozpoznania
zaburzeń schizoafektywnych.

F25.0

Zaburzenie schizoafektywne, typ maniakalny
Są to zaburzenia z tak wyrazistymi objawami zarówno schizofrenicznymi, jak i maniakalnymi, iż brak jest podstaw do
rozpoznania schizofrenii lub epizodu maniakalnego. Kategorii tej należy używać tak w stosunku do pojedynczego
epizodu, jak i wobec nawracającego zaburzenia, w którym większość stanowią epizody schizoafektywne typu
maniakalnego.

Psychoza schizoafektywna, typ maniakalny
Psychoza podobna do schizofrenii, typ maniakalny
F25.1

Zaburzenie schizoafektywne, typ depresyjny
Są to zaburzenia z tak wyrazistymi objawami zarówno schizofrenicznymi, jak i depresyjnymi, iż brak jest podstaw do
rozpoznania schizofrenii lub epizodu depresyjnego. Kategorii tej należy używać tak w stosunku do pojedynczego
epizodu, jak i wobec nawracającego zaburzenia, w którym większość stanowią epizody schizoafektywne typu
depresyjnego.

Psychoza schizoafektywna, typ depresyjny
Psychoza podobna do schizofrenii, typ depresyjny
F25.2

Zaburzenie schizoafektywne, typ mieszany
Schizofrenia cykliczna
Mieszana psychoza schizofreniczna i afektywna
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F25.8

Inne zaburzenia schizoafektywne

F25.9

Zaburzenia schizoafektywne, nieokreślone
Psychoza schizoafektywna BNO

F28

Inne nieorganiczne zaburzenia psychotyczne
Zaburzenia urojeniowe lub omamowe, które nie uzasadniają rozpoznania schizofrenii (F20.–), uporczywych zaburzeń
urojeniowych (F22.–), ostrych i przemijających zaburzeń psychotycznych (F23.–), psychotycznych postaci epizodu
maniakalnego (F30.2) ani ciężkiego epizodu depresyjnego (F32.3).

Przewlekła psychoza omamowa

F29

Nieokreślona psychoza nieorganiczna
Psychoza BNO
Nie obejmuje: zaburzenia psychiczne BNO (F99)
psychoza organiczna lub objawowa BNO (F09)

Zaburzenia nastroju [afektywne]
(F30–F39)
Ta część obejmuje zaburzenia charakteryzujące się przede wszystkim zmianą afektu lub nastroju w kierunku depresji
(z towarzyszącym niepokojem lub bez niepokoju) lub nastroju podwyższonego. Zmianie nastroju towarzyszy zazwyczaj
zmiana napędu; większość pozostałych objawów jest albo wtórna, albo zrozumiała w kontekście zmiany nastroju
i aktywności. Większość tego typu zaburzeń ma charakter nawrotowy, a ich epizody często bywają spowodowane przez
stresujące wydarzenia lub sytuacje.

F30

Epizod maniakalny
Zaliczone do tej grupy kategorie diagnostyczne dotyczą wyłącznie pojedynczego epizodu chorobowego. Epizody
hipomanii lub manii stwierdzone u osób, które przebyły wcześniej zaburzenia afektywne (depresja, hipomania, mania,
zespoły mieszane) należy zaliczyć do zaburzeń afektywnych dwubiegunowych (F31.–).

Obejmuje:
F30.0

zaburzenia dwubiegunowe, pojedynczy epizod maniakalny

Hipomania
Zaburzenie to cechuje dłużej utrzymujące się wzmożenie nastroju, zwiększenie energii i aktywności oraz zazwyczaj
wyraźnie wzmożone samopoczucie dotyczące wydolności fizycznej i psychicznej. Występują również: zwiększona
liczba kontaktów z otoczeniem, gadatliwość, spoufalanie się, wzmożenie popędu seksualnego i zmniejszona potrzeba
snu, jednak nasilenie tych objawów zazwyczaj nie zaburza w sposób poważny zdolności do pracy i nie jest przyczyną
odrzucenia przez otoczenie. Zamiast często występującej dobrodusznej towarzyskości pojawiać się może drażliwość,
zarozumiałość, zachowania prostackie. Zaburzeniom nastroju i zachowania nie towarzyszą omamy ani urojenia.

F30.1

Mania bez objawów psychotycznych
Wzmożenie nastroju jest nieadekwatne do sytuacji pacjenta i może zmieniać się od beztroskiej dobroduszności
(jowialności) do niekontrolowanego podniecenia. Bardzo dobremu samopoczuciu towarzyszy wzmożona energia
prowadząca do nadmiernej aktywności, wielomówność, zmniejszona potrzeba snu. Występują trudności w utrzymaniu
uwagi oraz znaczne roztargnienie. Samoocena jest wyraźnie zawyżona z ideami wielkościowymi i dużą pewnością
siebie. Brak normalnych zahamowań w kontaktach społecznych może być przyczyną zachowań lekkomyślnych,
nierozważnych, nieadekwatnych do sytuacji, niezgodnych z charakterem pacjenta.

F30.2

Mania z objawami psychotycznymi
Oprócz objawów i cech wymienionych w F30.1 występują urojenia (zwykle wielkościowe) lub omamy (są to
zazwyczaj głosy skierowane wprost do pacjenta), albo też podniecenie, wzmożona aktywność ruchowa i gonitwa myśli
osiągają tak skrajne nasilenie, że pacjenta nie można zrozumieć, ani nawiązać z nim rzeczowego kontaktu.

Mania z:
• objawami psychotycznymi zgodnymi z nastrojem
• objawami psychotycznymi niezgodnymi z nastrojem
Zahamowanie w przebiegu manii
F30.8

Inne epizody maniakalne

F30.9

Epizod maniakalny, nieokreślony
Mania BNO
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F31

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe
Zaburzenia charakteryzujące się występowaniem dwóch lub więcej epizodów chorobowych z wyraźnie zaburzonym
nastrojem i aktywnością w postaci podwyższenia nastroju, wzmożonej energii i aktywności (hipomania lub mania) lub
obniżenia nastroju oraz energii i aktywności (depresja). Do zaburzeń dwubiegunowych zalicza się również nawracające
epizody hipomanii lub manii.

F31.0

Obejmuje:

maniakalno-depresyjna:
• choroba
• psychoza
• reakcja

Nie obejmuje:

zaburzenia dwubiegunowe, pojedynczy epizod maniakalny (F30.–)
cyklotymia (F34.0)

Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod hipomanii
Pacjent znajduje się obecnie w stanie hipomanii i przebył w przeszłości co najmniej jeden inny epizod zaburzeń
afektywnych (hipomaniakalny, maniakalny, depresyjny lub mieszany).

F31.1

Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod maniakalny bez objawów
psychotycznych
Pacjent znajduje się obecnie w stanie maniakalnym bez objawów psychotycznych (opisanym w F30.1) i przebył
w przeszłości co najmniej jeden inny epizod zaburzeń afektywnych (hipomaniakalny, maniakalny, depresyjny lub
mieszany).

F31.2

Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod maniakalny z objawami
psychotycznymi
Pacjent znajduje się obecnie w stanie maniakalnym z objawami psychotycznymi (opisanym w F30.2) i przebył
w przeszłości co najmniej jeden inny epizod zaburzeń afektywnych (hipomaniakalny, maniakalny, depresyjny lub
mieszany).

F31.3

Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod depresji o łagodnym lub
umiarkowanym nasileniu
Pacjent znajduje się obecnie w stanie depresji, taka jak w epizodzie depresyjnym o łagodnym lub umiarkowanym
nasileniu (F32.0 lub F32.1) i przebył w przeszłości co najmniej jeden potwierdzony epizod zaburzeń afektywnych
(hipomaniakalny, maniakalny lub mieszany).

F31.4

Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod ciężkiej depresji bez objawów
psychotycznych
Pacjent znajduje się obecnie w stanie depresji, tak jak w epizodzie ciężkiej depresji bez objawów psychotycznych
(F32.2) i przebył w przeszłości co najmniej jeden potwierdzony epizod zaburzeń afektywnych (hipomaniakalny,
maniakalny lub mieszany).

F31.5

Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod ciężkiej depresji z objawami
psychotycznymi
Pacjent znajduje się obecnie w stanie depresji, tak jak w epizodzie ciężkiej depresji z objawami psychotycznymi
(F32.3) i przebył w przeszłości co najmniej jeden potwierdzony epizod zaburzeń afektywnych (hipomaniakalny,
maniakalny lub mieszany).

F31.6

Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod mieszany
Pacjent przebył co najmniej jeden potwierdzony epizod zaburzeń afektywnych (hipomaniakalny, maniakalny,
depresyjny lub mieszany), a obecnie występują szybko zmieniające się objawy depresji i manii lub objawy obu
zespołów występują jednocześnie.

Nie obejmuje:
F31.7

pojedynczy epizod mieszanych zaburzeń afektywnych (F38.0)

Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie remisja
Pacjent przebył co najmniej jeden potwierdzony epizod zaburzeń afektywnych (hipomaniakalny, maniakalny lub
mieszany) i dodatkowo co najmniej jeden inny epizod zaburzeń afektywnych (hipomaniakalny, maniakalny, depresyjny
lub mieszany), jednak obecnie (od kilku miesięcy) nie występują żadne wyraźniejsze zaburzenia nastroju. Kod ten
należy również stosować w okresie remisji w czasie postępowania profilaktycznego.

F31.8

Inne zaburzenia afektywne dwubiegunowe
Zaburzenie dwubiegunowe typu II
Nawracające epizody maniakalne BNO

F31.9

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, nieokreślone
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F32

Epizod depresyjny
W typowych łagodnych, umiarkowanych lub ciężkich epizodach depresyjnych pacjent cierpi z powodu obniżenia
nastroju, ubytku energii, zmniejszenia aktywności. Zmniejszone jest odczuwanie przyjemności, zakres zainteresowań
i koncentracja są obniżone, często pojawia się znaczne zmęczenie, nawet po małym wysiłku. Sen jest zwykle
zaburzony, apetyt obniżony. Samoocena i pewność siebie są niemal zawsze zmniejszone, nawet w łagodnych stanach
depresyjnych pojawiają się idee winy i małej wartości. Obniżenie nastroju nie ulega większym zmianom w kolejnych
dniach, jest niezależne od bieżących wydarzeń, mogą mu towarzyszyć tzw. objawy somatyczne: utrata zainteresowania
przyjemnością i obniżenie zdolności do jej przeżywania, wczesne budzenie się (kilka godzin wcześniej niż zwykle),
narastanie depresji w godzinach porannych, wyraźne zahamowanie psychoruchowe, pobudzenie ruchowe, utrata
apetytu, ubytek masy ciała i utrata libido. W zależności od liczby i nasilenia objawów epizod depresyjny można
określić jako łagodny, umiarkowany lub ciężki.

Obejmuje:

Nie obejmuje:

F32.0

pojedynczy epizod:
• reakcji depresyjnej
• depresji psychogennej
• depresji reaktywnej
zaburzenia przystosowania (F43.2)
nawracające zaburzenia depresyjne (F33.–)
stany związane z zaburzeniami zachowania w F91.– (F92.0)

Epizod depresji łagodny
Zazwyczaj występują dwa lub trzy z wyżej wymienionych objawów. Pacjent jest z tego powodu zaniepokojony
i zwykle jest w stanie podołać większości swoich obowiązków.

F32.1

Epizod depresji umiarkowany
Zazwyczaj występują cztery lub więcej z wyżej wymienionych objawów, a pacjent może mieć duże trudności
z wykonywaniem codziennych obowiązków.

F32.2

Epizod depresji ciężki, bez objawów psychotycznych
Epizod depresji, w którym kilka z wyżej wymienionych objawów osiąga znaczne nasilenie i jest źródłem
przygnębienia; typowa jest utrata poczucia własnej wartości, niska samoocena i poczucie winy. Często pojawiają się
myśli i próby samobójcze, zazwyczaj występuje też szereg objawów somatycznych.

Depresja z podnieceniem
Depresja duża
Depresja witalna
F32.3

pojedynczy epizod bez objawów psychotycznych

Epizod depresji ciężki, z objawami psychotycznymi
Epizod depresji jak opisany w F32.2, ale z omamami, urojeniami, zahamowaniem psychoruchowym lub osłupieniem
uniemożliwiającym wykonywanie podstawowych codziennych czynności; stan ten może zagrażać życiu w związku
z ryzykiem samobójstwa, odwodnieniem lub głodowaniem. Treść omamów i urojeń może, ale nie musi być zgodna
z obniżonym nastrojem.

Pojedynczy epizod:
• dużej depresji z objawami psychotycznymi
• psychozy depresyjnej psychogennej
• depresji psychotycznej
• psychozy depresyjnej reaktywnej
F32.8

Inne epizody depresyjne
Depresja atypowa
Pojedyncze epizody depresji maskowanej BNO

F32.9

Epizod depresyjny, nieokreślony
Depresja BNO
Zaburzenia depresyjne BNO
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F33

Zaburzenia depresyjne nawracające
Zaburzenia te cechują się powtarzającymi się epizodami depresji, opisanej jako epizod depresyjny (F32.–), bez
jakichkolwiek niezależnych epizodów wzmożonego nastroju i zwiększonej energii (mania) w przeszłości.
Bezpośrednio po epizodzie depresyjnym mogą jednak wystąpić krótkotrwałe stany podwyższenia nastroju
i zwiększonej aktywności (hipomania), niekiedy związane ze stosowaniem leczenia przeciwdepresyjnego. Cięższe
postacie nawracających zaburzeń depresyjnych (F33.2 i F33.3) wykazują wiele cech wspólnych z wcześniejszymi
koncepcjami diagnostycznymi, takimi jak: depresja w przebiegu psychozy maniakalno-depresyjnej, melancholia,
depresja witalna i depresja endogenna. Pierwszy epizod może wystąpić w każdym wieku, począwszy od dzieciństwa aż
do wieku podeszłego. Początek bywa ostry lub powolny, czas trwania od kilku tygodni do wielu miesięcy. Ryzyko
pojawienia się epizodu maniakalnego u chorych z nawracającymi zaburzeniami depresyjnymi nigdy całkowicie nie
znika, niezależnie od liczby przebytych epizodów depresyjnych. W przypadku pojawienia się epizodu maniakalnego
rozpoznanie należy zmienić na zaburzenia afektywne dwubiegunowe (F31.–).

F33.0

Obejmuje:

nawracające epizody:
• reakcji depresyjnej
• depresji psychogennej
• depresji reaktywnej
zaburzenie depresyjne zależne od pory roku

Nie obejmuje:

nawracające krótkotrwałe epizody depresyjne (F38.1)

Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie epizod depresyjny łagodny
Zaburzenie charakteryzują nawracające epizody depresji. Obecny epizod wykazuje łagodne nasilenie, jak F32.0,
a w przeszłości nie występowały zaburzenia maniakalne.

F33.1

Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie epizod depresyjny umiarkowany
Zaburzenie charakteryzują nawracające epizody depresji. Obecny epizod wykazuje umiarkowane nasilenie, jak F32.1,
a w przeszłości nie występowały zaburzenia maniakalne.

F33.2

Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie epizod depresji ciężkiej bez objawów
psychotycznych
Zaburzenie charakteryzują nawracające epizody depresji. Obecny epizod wykazuje ciężkie nasilenie bez objawów
psychotycznych, jak F32.2, a w przeszłości nie występowały zaburzenia maniakalne.

Depresja endogenna bez objawów psychotycznych
Duża depresja nawracająca, bez objawów psychotycznych
Psychoza maniakalno-depresyjna, postać depresyjna bez objawów psychotycznych
Depresja witalna nawracająca, bez objawów psychotycznych
F33.3

Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie epizod depresji ciężkiej z objawami
psychotycznymi
Zaburzenie charakteryzują nawracające epizody depresji. Obecny epizod wykazuje ciężkie nasilenie z objawami
psychotycznymi, jak F32.3, a w przeszłości nie występowały zaburzenia maniakalne.

Depresja endogenna z objawami psychotycznymi
Psychoza maniakalno-depresyjna, postać depresyjna z objawami psychotycznymi
Nawracające ciężkie epizody:
• dużej depresji z objawami psychotycznymi
• psychozy depresyjnej psychogennej
• depresji psychotycznej
• psychozy depresyjnej reaktywnej
F33.4

Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie stan remisji
Pacjent przebył w przeszłości dwa lub więcej epizodów depresyjnych, takich jak F33.0–F33.3, ale w okresie ostatnich
kilku miesięcy nie występują objawy depresji.

F33.8

Inne nawracające zaburzenia depresyjne

F33.9

Nawracające zaburzenia depresyjne, nieokreślone
Depresja jednobiegunowa BNO
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F34

Uporczywe zaburzenia nastroju [afektywne]
Zaburzenia nastroju, które utrzymują się przewlekle, mają zmienne nasilenie, przy czym większość epizodów nie
osiąga nasilenia pozwalającego na rozpoznanie hipomanii ani epizodów depresji łagodnej. Ponieważ zaburzenia te
utrzymują się przez wiele lat, a niekiedy przez większą część dorosłego życia pacjenta, są one przyczyną znacznego
przygnębienia i istotnie ograniczają możliwości życiowe pacjenta. W niektórych przypadkach na uporczywe zaburzenia
nastroju mogą nakładać się nawracające lub jednorazowe epizody manii lub depresji.

F34.0

Cyklotymia
Utrzymujące się stale wahania nastroju w postaci licznych okresów depresji i łagodnie wzmożonego samopoczucia,
które nie są na tyle nasilone i długotrwałe, aby można było rozpoznać zaburzenia afektywne dwubiegunowe (F31.–)
lub zaburzenia depresyjne nawracające (F33.–). Cyklotymia występuje często u krewnych pacjentów z zaburzeniami
afektywnymi dwubiegunowymi. U niektórych osób z cyklotymią mogą występować zaburzenia afektywne
dwubiegunowe.

Afektywne zaburzenia osobowości
Osobowość cykloidalna
Osobowość cyklotymiczna
F34.1

Dystymia
Przewlekłe obniżenie nastroju, trwające przynajmniej przez kilka lat, które nie jest wystarczająco ciężkie lub w którym
poszczególne epizody nie są na tyle długotrwałe, aby można było rozpoznać nawracające zaburzenia depresyjne
o nasileniu ciężkim, umiarkowanym lub łagodnym (F33.–).

Nerwica depresyjna
Depresyjne zaburzenia osobowości
Depresja nerwicowa
Przewlekła depresja lękowa
Nie obejmuje:

depresja lękowa (łagodna lub nieuporczywa) (F41.2)

F34.8

Inne uporczywe zaburzenia nastroju [afektywne]

F34.9

Uporczywe zaburzenia nastroju [afektywne], nieokreślone

F38

Inne zaburzenia nastroju [afektywne]
Jakiekolwiek inne zaburzenia nastroju, których nasilenie lub czas trwania nie pozwalają zaliczyć ich do kategorii
F30‒F34.

F38.0

Inne występujące pojedynczo zaburzenia nastroju [afektywne]
Epizod mieszanych zaburzeń afektywnych

F38.1

Inne nawracające zaburzenia nastroju [afektywne]
Nawracające krótkie epizody depresyjne

F38.8

Inne określone zaburzenia nastroju [afektywne]

F39

Zaburzenia nastroju [afektywne], nieokreślone
Psychoza afektywna BNO
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Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną
(F40–F48)
Nie obejmuje:

F40

stany związane z zaburzeniami zachowania w F91.– (F92.8)

Zaburzenia lękowe w postaci fobii
W tej grupie zaburzeń lęk wywoływany jest tylko lub przede wszystkim przez pewne określone sytuacje, które
w rzeczywistości nie są groźne. W następstwie tego pacjent w charakterystyczny sposób unika tych sytuacji,
a zetknąwszy się z nimi odczuwa przerażenie. Obawy pacjenta mogą koncentrować się na pojedynczych doznaniach,
takich jak kołatanie serca lub uczucie omdlewania. Często są one powiązane z lękiem przed śmiercią, utratą kontroli
nad postępowaniem czy przed chorobą psychiczną. Sama myśl o znalezieniu się w sytuacji fobicznej powoduje
zazwyczaj wystąpienie lęku antycypacyjnego. Lęk fobiczny często współwystępuje z depresją. Odpowiedź na to, czy
należy postawić oba rozpoznania: lęku fobicznego i epizodu depresyjnego, czy też tylko jedno, zależy od przebiegu
tych dwóch zaburzeń w czasie, wyników rozpoznania różnicowego, a także od zamierzeń terapeutycznych w czasie
badania.

F40.0

Agorafobia
Termin ten oznacza wyraźnie określoną grupę fobii obejmujących strach przed wyjściem z domu, wejściem do sklepu,
przed tłumem i miejscami publicznymi, czy przed samotnym podróżowaniem pociągiem, autobusem lub samolotem.
Częstą cechą zarówno obecnego, jak i poprzednich epizodów jest występowanie lęku napadowego. Jako dodatkowe
cechy zaburzenia występują również objawy depresyjne, natręctwa i fobie społeczne. Nierzadko zdarza się unikanie
sytuacji fobicznych, w związku z czym niektórzy pacjenci nie mają doświadczeń z odczuwaniem intensywnego lęku.

Agorafobia bez lęku panicznego w wywiadzie
Agorafobia z lękiem panicznym
F40.1

Fobie społeczne
Polega na strachu przed oceną innych ludzi, który prowadzi do unikania sytuacji społecznych. Bardziej uogólnione
fobie społeczne zwykle wiążą się z niską samooceną i strachem przed krytyką. Mogą one przejawiać się w formie
dolegliwości takich jak czerwienienie się, drżenie rąk, nudności lub parcie na mocz. Pacjent często bywa przekonany,
że te wtórne przejawy lęku stanowią pierwotny problem. Objawy mogą nasilać się aż do napadu lęku panicznego.

Antropofobia
Nerwica społeczna
F40.2

Specyficzne (izolowane) postacie fobii
Fobie ograniczone do bardzo specyficznych sytuacji, jak przebywanie w pobliżu niektórych zwierząt, wysokość, burza
z piorunami, ciemność, lot samolotem, zamknięte przestrzenie, korzystanie z publicznych toalet, jedzenie pewnych
pokarmów, wizyta u dentysty, widok krwi czy ran. Choć sytuacja wywołująca jest wyraźnie określona, kontakt z nią
może spowodować napad paniki, jak w agorafobii czy w fobiach społecznych.

Akrofobia
Fobie związane ze zwierzętami
Klaustrofobia
Klaustrofobia
Nie obejmuje:

dysmorfofobia (nieurojeniowa) (F45.2)
fobia choroby (F45.2)

F40.8

Inne zaburzenia lękowe w postaci fobii

F40.9

Fobie nieokreślone
Fobia BNO
Stan fobii BNO
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F41

Inne zaburzenia lękowe
Głównym objawem tych zaburzeń jest lęk, który nie ogranicza się do żadnej określonej sytuacji. Występować mogą
również objawy depresyjne i natręctwa, a nawet niektóre elementy lęku fobicznego, są one jednak wyraźnie wtórne lub
mniej nasilone.

F41.0

Zaburzenie lękowe z napadami lęku [lęk paniczny]
Istotną cechą tego zaburzenia są nawracające napady ostrego lęku (stany paniki), które nie są ograniczone do jakiejś
szczególnej sytuacji czy okoliczności, w związku z czym są niemożliwe do przewidzenia. Podobnie jak w innych
zaburzeniach lękowych, podstawowe objawy obejmują nagłe wystąpienie kołatania serca, bólu w klatce piersiowej,
uczucia duszności, zawrotów głowy, a także poczucie obcości własnej osoby (depersonalizacja) lub otoczenia
(derealizacja). Często występuje wtórny strach przed śmiercią, utratą kontroli czy chorobą psychiczną. Nie należy
stawiać rozpoznania lęku panicznego jako rozpoznania podstawowego, jeżeli u pacjenta w okresie pojawienia się
napadów paniki stwierdzono zaburzenie depresyjne; w takim wypadku napady lękowe są prawdopodobnie wtórne
w stosunku do depresji.

Lęk paniczny:
• napad
• stan
Nie obejmuje:
F41.1

zaburzenia lękowe z napadami lęku z agorafobią (F40.0)

Zaburzenia lękowe uogólnione
Podstawową cechą jest tu uogólniony i uporczywy lęk niezwiązany z żadnymi określonymi sytuacjami zewnętrznymi
(lęk „wolnopłynący”). Dominujące objawy są zróżnicowane. Należą do nich skargi na stałe uczucie zdenerwowania,
drżenie, napięcie mięśniowe, pocenie się, zawroty głowy, przyspieszone bicie serca i uczucie ucisku w nadbrzuszu.
Pacjent często wypowiada obawy, że on sam lub ktoś z jego bliskich wkrótce zachoruje lub będzie miał wypadek.

Nerwica lękowa
Reakcja lękowa
Stan lękowy
Nie obejmuje: neurastenia (F48.0)
F41.2

Zaburzenia depresyjne i lękowe mieszane
Kategorię tę należy stosować, gdy występują objawy lęku i depresji, ale żadne z nich nie przeważa w sposób
zdecydowany i żaden z objawów rozważany oddzielnie nie osiąga stopnia nasilenia, który uzasadniałby postawienie
rozpoznania. Jeśli występuje zarówno lęk, jak i depresja w nasileniu uzasadniającym te rozpoznania, wówczas należy
uwzględnić oba zaburzenia, a nie omawianą tu kategorię mieszaną.

Depresja lękowa (łagodna lub nieuporczywa)
F41.3

Inne mieszane zaburzenia lękowe
Objawy lęku współwystępują tu z cechami innych zaburzeń z kategorii F42–F48. Żaden z objawów rozważany
z osobna nie jest dostatecznie nasilony, aby uzasadnić postawienie odpowiedniego rozpoznania.

F41.8

Inne określone zaburzenia lękowe
Histeria lękowa

F41.9

Zaburzenia lękowe, nieokreślone
Lęk BNO
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F42

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
Istotną cechą tego zaburzenia są nawracające uporczywe myśli natrętne lub czynności przymusowe. Myśli natrętne to
idee, wyobrażenia czy impulsy, które pojawiają się w świadomości w sposób stereotypowy. Nieomal zawsze są
przeżywane w sposób przykry i pacjent często próbuje bezskutecznie się im przeciwstawiać. Chociaż pojawiają się
wbrew woli i budzą wewnętrzny sprzeciw, są mimo wszystko uznawane za własne myśli. Czynności przymusowe czy
rytuały są to stereotypowe i wielokrotnie powtarzane zachowania. Nie sprawiają one pacjentowi przyjemności, ani też
nie są związane z wykonywaniem użytecznych czynności. Mają one zapobiegać jakimś mało prawdopodobnym
wydarzeniom, które – według pacjenta – mogłyby nastąpić, gdyby zaniechał wykonania rytuału. Często te domniemane
wydarzenia związane są z wyrządzeniem przez pacjenta krzywdy sobie lub komuś. Zachowanie to pacjent zwykle
postrzega jako bezsensowne lub niepotrzebne i często próbuje mu się opierać. Zaburzenia te prawie zawsze łączą się
z lękiem, który nasila się przy próbach zaniechania czynności przymusowej.

F42.0

Obejmuje:

nerwica anankastyczna
nerwica natręctw

Nie obejmuje:

osobowość anankastyczna (F60.5)

Zaburzenie z przewagą myśli czy ruminacji natrętnych
Może przejawiać się w postaci myśli, wyobrażeń czy impulsów do działania, niemal zawsze bardzo przykrych dla
pacjenta. Czasem myśli te mają postać niekończących się rozważań uniemożliwiających podejmowanie najprostszych
decyzji niezbędnych w życiu codziennym. Powiązanie między natrętnymi ruminacjami a depresją jest szczególnie
ścisłe. Rozpoznanie nerwicy natręctw należy preferować tylko w przypadku, gdy ruminacje powstają lub utrzymują się
poza epizodem depresyjnym.

F42.1

Zaburzenie z przewagą czynności natrętnych [rytuały obsesyjne]
Większość czynności przymusowych dotyczy czystości (szczególnie mycia rąk), ciągłego porządkowania, czyszczenia
i sprawdzania wszystkiego, w celu niedopuszczenia do niebezpiecznej sytuacji. U podstaw tego zachowania leży
zazwyczaj strach przed niebezpieczeństwem zagrażającym pacjentowi, lub spowodowanym przez pacjenta, natomiast
czynność rytualna jest bezskuteczną czy symboliczną próbą odwrócenia tego niebezpieczeństwa.

F42.2

Myśli i czynności natrętne, mieszane

F42.8

Inne natręctwa

F42.9

Natręctwa nieokreślone

F43

Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne
Podstawą wydzielenia tej kategorii zaburzeń są nie tylko objawy i przebieg, ale również stwierdzenie jednego z dwóch
czynników przyczynowych: wyjątkowo stresującego wydarzenia życiowego, powodującego ostrą reakcję na stres albo
znaczącej zmiany życiowej prowadzącej do trwałej, przykrej sytuacji, która powoduje zaburzenia adaptacyjne. Mniej
ciężkie stresy psychospołeczne („wydarzenia życiowe”) mogą przyczyniać się do wystąpienia całego szeregu zaburzeń
sklasyfikowanych w innych miejscach tego rozdziału, ale ich znaczenie etiologiczne nie jest zawsze oczywiste i zależy
od osobniczej wrażliwości pacjenta. Oznacza to, że wydarzenia życiowe nie są konieczne, ani wystarczające aby
wyjaśnić wystąpienie zaburzenia i kształtowanie się jego obrazu klinicznego. Natomiast zaburzenia ujęte w tej grupie
powinny być zawsze bezpośrednią konsekwencją ostrego, ciężkiego stresu lub trwałej sytuacji urazowej. Wydarzenie
stresowe, czy trwała przykra sytuacja jest pierwotnym i nadrzędnym czynnikiem przyczynowym, bez którego nie
byłoby tego zaburzenia. Zaburzenia te można więc uważać za dezadaptacyjne reakcje na ostry lub przewlekły stres.
Uniemożliwiają one skuteczne radzenie sobie i wskutek tego prowadzą do trudności w funkcjonowaniu społecznym.

F43.0

Ostra reakcja na stres
Przemijające zaburzenie, które rozwija się w odpowiedzi na wyjątkowo silny stres fizyczny lub psychiczny u osoby,
która nie wykazuje innego zaburzenia psychicznego. Zaburzenie to zazwyczaj ustępuje w ciągu kilku godzin lub dni.
Geneza i nasilenie ostrej reakcji na stres zależy przede wszystkim od osobniczej wrażliwości i umiejętności radzenia
sobie ze stresem. Objawy cechuje duża różnorodność i zmienność. Na początku występuje stan „oszołomienia”
z pewnym zawężeniem pola świadomości i uwagi, niemożnością rozumienia bodźców i zaburzeniami orientacji. Potem
może pojawić się dalsze wyłączenie z otaczającej sytuacji (aż do osłupienia dysocjacyjnego – F44.2) albo pobudzenie
i nadmierna aktywność (reakcja ucieczki lub fugi). Często występują wegetatywne znamiona panicznego lęku
(przyspieszona akcja serca, poty, zaczerwienienie). Objawy uzewnętrzniają się w ciągu kilku minut po zadziałaniu
stresowego bodźca czy wydarzenia i zanikają w ciągu dwóch – trzech dni (często w okresie kilku godzin). Cały epizod
może być objęty częściową lub całkowitą niepamięcią (F44.0). Jeżeli objawy utrzymują się dłużej, należy rozważyć
możliwość zmiany rozpoznania.

Ostra:
• reakcja kryzysowa
• reakcja na stres
Wyczerpanie walką
Stan kryzysowy
Szok psychiczny
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F43.1

Zaburzenie stresowe pourazowe
Opóźniona lub przedłużona reakcja na wydarzenie czy sytuację stresową (krótką lub długotrwałą) o wyjątkowo
zagrażającym lub katastroficznym charakterze, która mogłaby wywołać niezwykle ciężkie przeżycia nieomal
u każdego. Czynniki predysponujące, takie jak cechy osobowości (np. anankastyczna, asteniczna) lub wcześniejsze
dekompensacje nerwicowe, mogą obniżać próg podatności na rozwój tego zaburzenia lub przyczynić się do zaostrzenia
jego przebiegu, ale nie są one konieczne ani wystarczające do jego wystąpienia. Typowe objawy obejmują wielokrotne
przeżywanie urazowej sytuacji w natrętnych wspomnieniach (reminiscencjach) i koszmarach sennych. Pojawiają się
one na tle poczucia „odrętwienia” i przytępienia uczuciowego, odizolowania od innych ludzi, braku reakcji na
otoczenie, anhedonii, a także unikania działań i sytuacji, które mogłyby przypomnieć przebyty uraz. Zazwyczaj
występuje stan nadmiernego pobudzenia wegetatywnego z nadmierną czujnością i wzmożoną reaktywnością na bodźce
oraz bezsennością. Z powyższymi objawami i zmianami często związane są lęk i depresja i nierzadko występują myśli
samobójcze. Zaburzenia pojawiają się po urazie, po okresie latencji, który może trwać od kilku tygodni do kilku
miesięcy. Przebieg ma charakter zmienny, ale w większości przypadków można oczekiwać ustąpienia objawów.
U niewielkiej części pacjentów zaburzenie może utrzymywać się przez wiele lat i może przejść w trwałą zmianę
osobowości (F62.0).

Nerwica urazowa
F43.2

Zaburzenia adaptacyjne
Są to stany napięcia, niepokoju, przygnębienia i zaburzeń emocjonalnych, które powstają w okresie adaptacji do
dużych zmian życiowych lub do stresującego wydarzenia życiowego i zazwyczaj utrudniają społeczne przystosowanie
i efektywne działanie. Stresor może zaburzać integralność społecznego układu odniesienia jednostki (osierocenie,
przeżycia związane z separacją) lub szerszego systemu wsparcia społecznego i systemu wartości (migracja, status
uchodźcy). Może też stanowić ważny etap rozwoju, czy kryzys rozwojowy (pójście do szkoły, rodzicielstwo,
niemożność osiągnięcia ważnych celów osobistych, przejście na emeryturę). Indywidualne predyspozycje czy
wrażliwość odgrywają ważną rolę w genezie i kształtowaniu objawów, ale zakłada się, że zaburzenie to nie
wystąpiłoby bez działania czynnika stresowego. Objawy mogą być różnorodne i obejmują: nastrój depresyjny, lęk,
zamartwianie się (lub mieszaninę tych objawów), poczucie niezdolności do radzenia sobie i planowania przyszłości lub
dalsze pozostawanie w obecnej sytuacji oraz pewne ograniczenie zdolności do wykonywania codziennych czynności.
Mogą pojawiać się również zaburzenia zachowania, szczególnie u nastolatków. Dominującą cechą może być krótka lub
przedłużająca się reakcja depresyjna, a także zaburzenia innych emocji lub zachowania.

Wstrząs kulturowy
Reakcja żałobna
Choroba szpitalna u dzieci
Nie obejmuje:

lęk przed separacją w dzieciństwie (F93.0)

F43.8

Inne reakcje na ciężki stres

F43.9

Reakcja na ciężki stres, nieokreślona
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F44

Zaburzenia dysocjacyjne [konwersyjne]
Wspólnym rysem zaburzeń dysocjacyjnych czy konwersyjnych jest częściowa lub całkowita utrata normalnej integracji
pomiędzy wspomnieniami przeszłości, poczuciem tożsamości, wrażeniami czuciowymi i kontrolą ruchów ciała.
Wszystkie typy zaburzeń dysocjacyjnych mają tendencję do ustępowania po kilku tygodniach lub miesiącach,
szczególnie jeśli ich początek był związany z ciężkim wydarzeniem życiowym. Bardziej przewlekające się zaburzenia,
szczególnie niedowłady i zaburzenia czucia, mogą wiązać się z nierozwiązywalnymi problemami czy trudnościami
interpersonalnymi. Zaburzenia te klasyfikowano wcześniej jako różne typy „histerii konwersyjnej”. Obecnie uważa się,
że są one pochodzenia psychogennego i są ściśle związane w czasie z traumatycznymi wydarzeniami,
nierozwiązywalnymi i nietolerowanymi sytuacjami, czy też z zaburzonymi relacjami z otoczeniem. Objawy często są
odbiciem wyobrażeń pacjenta o tym, jak przejawiałaby się choroba somatyczna. Badanie lekarskie i badania
dodatkowe nie potwierdzają żadnej znanej choroby somatycznej ani neurologicznej. Poza tym utrata funkcji jest
wyrazem potrzeb psychologicznych czy konfliktów. Objawy mogą rozwijać się w ścisłym związku ze stresem
psychologicznym i często występują nagle. Kategoria ta obejmuje tylko zaburzenia funkcji somatycznych będących
normalnie pod świadomą kontrolą oraz zaburzenia wyrażające się utratą czucia. Zaburzenia obejmujące ból i inne
złożone doznania somatyczne, związane z czynnością wegetatywnego układu nerwowego, należy klasyfikować jako
zaburzenia pod postacią somatyczną (F45.0). Należy zawsze pamiętać o możliwości późniejszego pojawienia się
poważnych zaburzeń somatycznych czy psychicznych.

F44.0

Obejmuje:

konwersyjna:
• histeria
• reakcja
histeria
psychoza histeryczna

Nie obejmuje:

symulacja [świadome udawanie] (Z76.5)

Amnezja dysocjacyjna
Dominującą cechą jest niepamięć, zazwyczaj ważnych świeżych wydarzeń, która nie jest spowodowana organicznym
zaburzeniem psychicznym i jest zbyt nasilona, aby można było ją wytłumaczyć zwykłym roztargnieniem czy
zmęczeniem. Przeważnie koncentruje się na wydarzeniach urazowych, takich jak: wypadek, nieoczekiwane osierocenie
i zazwyczaj jest częściowa i wybiórcza. Całkowita i uogólniona amnezja pojawia się rzadko i zazwyczaj jest składową
fugi (F44.1) i w ten sposób powinna być klasyfikowana. Rozpoznania amnezji dysocjacyjnej nie należy stawiać
w przypadkach organicznego zaburzenia mózgu, zatrucia czy nadmiernego zmęczenia.

Nie obejmuje:

F44.1

zaburzenie amnestyczne spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną
(F10–F19 ze wspólnym czwartym znakiem kodu .6)
amnezja:
• BNO (R41.3)
• następcza (R41.1)
• wsteczna (R41.2)
niealkoholowy organiczny zespół amnestyczny (F04)
amnezja po napadzie padaczkowym (G40.–)

Fuga dysocjacyjna
Fuga dysocjacyjna wykazuje wszystkie cechy amnezji dysocjacyjnej wraz z pozornie celowymi podróżami poza swój
teren. Zachowanie pacjenta podczas zaburzeń może postronnemu obserwatorowi wydać się zupełnie normalne, choć
okres fugi pokryty jest niepamięcią.

Nie obejmuje:
F44.2

fuga po napadzie padaczkowym (G40.–)

Osłupienie dysocjacyjne
Osłupienie dysocjacyjne rozpoznaje się na podstawie głębokiego ograniczenia lub zupełnego braku ruchów dowolnych
i braku normalnej reakcji na bodźce zewnętrzne, jak światło, hałas i dotyk. Badanie fizykalne i badania dodatkowe nie
wykazują objawów organicznych. Występują natomiast wyraźne dowody psychogennego uwarunkowania w postaci
świeżych wydarzeń stresowych czy sytuacji problemowej.

Nie obejmuje:

organiczne zaburzenia katatoniczne (F06.1)
osłupienie:
• BNO (R40.1)
• katatoniczne (F20.2)
• depresyjne (F31–F33)
• maniakalne (F30.2)
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F44.3

Trans i opętanie
Zaburzenia cechujące się przemijającą utratą własnej tożsamości i pełnej orientacji co do otoczenia. Obejmują
wyłącznie te stany transu, które są niezależne od woli, niechciane i nie zachodzą w sytuacjach akceptowanych ze
względów religijnych czy kulturowych.

Nie obejmuje:

F44.4

stany związane z:
• ostrymi i przemijającymi zaburzeniami psychotycznymi (F23.–)
• organicznymi zaburzeniami osobowości (F07.0)
• zespołem powstrząsowym (F07.2)
• używaniem substancji psychoaktywnych (F10–F19 ze wspólnym czwartym znakiem
kodu .0)
• schizofrenią (F20.–)

Dysocjacyjne zaburzenia ruchu
Najbardziej typowym objawem jest tu utrata zdolności do poruszania całymi kończynami lub ich częściami. Może to
bardzo przypominać każdą postać ataksji, apraksji, akinezji, afonii, dyzartrii, dyskinezy, napadów drgawkowych czy
porażenia.

Psychogenna:
• afonia
• dysfonia
F44.5

Drgawki dysocjacyjne
Drgawki dysocjacyjne mogą przypominać napady padaczkowe pod względem charakteru drgawek, natomiast rzadko
zdarza się przygryzienie języka, uszkodzenie ciała z powodu upadku czy nieświadome oddanie moczu. Świadomość
może być zachowana lub zaburzona tak, jak w osłupieniu dysocjacyjnym lub w transie.

F44.6

Znieczulenie dysocjacyjne z utratą czucia
Granice obszarów skóry, w których występują zaburzenia czucia, wiążą się bardziej z wyobrażeniami pacjenta
o funkcjonowaniu ciała niż z wiedzą medyczną. Różnice takie dotyczą np. ubytku poszczególnych rodzajów czucia,
które nie znajdują odbicia w uszkodzeniu nerwów obwodowych. Utracie czucia mogą towarzyszyć skargi na
parestezje. W zaburzeniach dysocjacyjnych rzadko dochodzi do całkowitej utraty wzroku i słuchu.

Głuchota psychogenna
F44.7

Mieszane zaburzenia dysocjacyjne [konwersyjne]
Kombinacja zaburzeń określonych w F44.0–F44.6.

F44.8

Inne zaburzenia dysocjacyjne [konwersyjne]
Zespół Gansera
Osobowość mnoga
Psychogenne przymglenie
Psychogenny stan pomroczny

F44.9

Zaburzenia dysocjacyjne [konwersyjne], nieokreślone
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F45

Zaburzenia występujące pod maską somatyczną
Główną cechą zaburzeń tej kategorii jest powtarzające się występowanie objawów somatycznych z uporczywym
domaganiem się badań lekarskich, pomimo negatywnych wyników takich badań i zapewnień lekarzy, że dolegliwości
nie mają podstaw somatycznych. Jeżeli współistnieją jakieś choroby somatyczne, nie wyjaśniają one charakteru
i nasilenia objawów ani też przygnębienia i obaw o własne zdrowie.

Nie obejmuje:

F45.0

zaburzenia dysocjacyjne (F44.–)
wyrywanie włosów (F98.4)
dyslalia (F80.0)
seplenienie (F80.8)
obgryzanie paznokci (F98.8)
czynniki psychologiczne lub behawioralne związane z zaburzeniami lub chorobami
sklasyfikowanymi gdzie indziej (F54)
zaburzenia seksualne niespowodowane zaburzeniem organicznym ani chorobą
somatyczną (F52.–)
ssanie kciuka (F98.8)
tiki (w dzieciństwie i okresie młodzieńczym) (F95.–)
zespół Gilles’a de la Tourette (F95.2)
trichotillomania (F63.3)

Zaburzenie z somatyzacją
Główną cechą tego zaburzenia są różnorodne, nawracające i często zmieniające się objawy somatyczne, które
utrzymują się od co najmniej dwóch lat. Większość pacjentów ma za sobą długą i skomplikowaną historię kontaktów
z podstawową i specjalistyczną opieką zdrowotną, włącznie z licznymi negatywnymi wynikami badań i bezowocnymi
operacjami eksploracyjnymi. Objawy mogą dotyczyć każdej części ciała czy układu. Przebieg zaburzenia jest
przewlekły i zmienny i często łączy się z zakłóceniem funkcjonowania społecznego, interpersonalnego i rodzinnego.
Krótkotrwałe (trwające krócej niż dwa lata) i mniej jaskrawe objawy należy klasyfikować jako zaburzenia w postaci
objawów choroby somatycznej, niezróżnicowane (F45.1).

Zespół Briqueta
Złożone zaburzenia psychosomatyczne
Nie obejmuje: symulacja [świadome udawanie] (Z76.5)
F45.1

Niezróżnicowane zaburzenie psychosomatyczne
Rozpoznanie takiego zaburzenia należy brać pod uwagę, gdy dolegliwości somatyczne są wielorakie, zmienne
i uporczywe, ale brak jest pełnego i typowego klinicznego obrazu somatyzacji.

Niezróżnicowane zaburzenie psychosomatyczne
F45.2

Zaburzenie hipochondryczne
Istotną cechą tego zaburzenia jest stałe przekonanie pacjenta, że jest on chory na jedną lub więcej poważnych
i postępujących chorób somatycznych. Pacjent ujawnia uporczywe skargi somatyczne albo stale skupia uwagę na ich
fizycznej naturze. Normalne czy banalne doznania lub przejawy są często interpretowane przez pacjenta jako
nienormalne i przykre, a uwaga skupiona jest zwykle na jednym lub dwóch narządach albo układach ciała. Często
występuje wyraźna depresja lub lęk, co może uzasadniać dodatkowe rozpoznanie.

Zaburzenia obrazu ciała
Dysmorfofobia (nieurojeniowa)
Nerwica hipochondryczna
Hipochondriaza
Nozofobia
Nie obejmuje: urojeniowa dysmorfofobia (F22.8)
utrwalone urojenia dotyczące funkcjonowania i kształtu ciała (F22.–)
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F45.3

Zaburzenia wegetatywne występujące pod postacią somatyczną
Pacjent prezentuje objawy tak, jakby były one spowodowane przez fizyczną chorobę całego układu lub narządu, który
jest głównie lub wyłącznie unerwiony i kontrolowany przez układ nerwowy wegetatywny, np. układu krążenia,
przewodu pokarmowego lub układu moczowo-płciowego. Zazwyczaj występują dwa typy objawów, z których żaden
nie jest wyrazem fizycznej choroby narządu lub całego układu. Pierwszy typ obejmuje skargi stanowiące obiektywne
objawy pobudzenia układu wegetatywnego, jak przyspieszona czynność serca, poty, zaczerwienienie, drżenie oraz
towarzyszący lęk i poczucie zagrożenia chorobą somatyczną. Drugi typ stanowią subiektywne skargi, zmienne
i niespecyficzne, jak wędrujące bóle, uczucie pieczenia, ciężaru, ściskania, wzdęcia lub rozdymania, które odnoszone
są przez pacjenta do określonego narządu lub układu.

Nerwica serca
Zespół Da Costy
Nerwica żołądka
Astenia nerwowo-krążeniowa
Psychogenne formy:
• aerofagii
• kaszlu
• biegunki
• niestrawności
• zaburzeń oddawania moczu
• wzdęcia
• czkawki
• hiperwentylacji
• częstomoczu
• zespołu jelita drażliwego
• kurczu wpustu
Nie obejmuje: czynniki psychologiczne lub behawioralne związane z zaburzeniami lub chorobami
sklasyfikowanymi gdzie indziej (F54)
F45.4

Uporczywe bóle psychogenne
Do głównych dolegliwości należy uporczywy, silny i niepokojący ból, którego nie można w pełni wyjaśnić
zaburzeniami fizjologicznymi lub chorobami somatycznymi i który występuje w związku z konfliktem emocjonalnym
czy problemami psychospołecznymi. Nasilenie tego konfliktu czy problemu uzasadnia przypuszczenie, że stanowią one
główną przyczynę dolegliwości. W następstwie uporczywego bólu zwykle wzrasta zainteresowanie i opieka nad
pacjentem – zarówno ze strony osób bliskich, jak personelu medycznego. Kategoria ta nie obejmuje bólu
klasyfikowanego jako psychogenny, w przebiegu zaburzeń depresyjnych czy schizofrenii.

Psychalgia
Psychogenne:
• bóle krzyża
• bóle głowy
Zaburzenia bólowe psychogenne
Nie obejmuje: bóle krzyża BNO (M54.9)
ból:
• BNO (R52.9)
• ostry (R52.0)
• przewlekły (R52.2)
• oporny na leczenie (R52.1)
ból głowy typu napięciowego (G44.2)
F45.8

Inne zaburzenia występujące pod postacią somatyczną
Kategoria ta obejmuje wszystkie inne zaburzenia czuciowe, czynnościowe i behawioralne, które nie są spowodowane
przez chorobę somatyczną i które są niezależne od czynności układu nerwowego wegetatywnego. Są one natomiast
ograniczone do jednego określonego układu lub narządu i są ściśle powiązane w czasie z wydarzeniami stresowymi lub
problemami.

Psychogenne:
• zaburzenia miesiączkowania
• zaburzenia połykania (włączając uczucie „kuli w gardle”)
Psychogenny:
• świąd
• kręcz karku
Zgrzytanie zębami
F45.9
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F48
F48.0

Inne zaburzenia nerwicowe
Neurastenia
Rodzaj objawów klinicznych tego zaburzenia bywa zmienny w zależności od czynników kulturowych, wyróżnia się
jednak dwa główne rodzaje, często nachodzące na siebie. W jednym z rodzajów obserwuje się zwiększone zmęczenie
po wysiłku umysłowym, często związane z pewnego stopnia zmniejszeniem wydolności zawodowej lub radzenia sobie
z czynnościami dnia codziennego. Męczliwość umysłowa bywa często opisywana jako nieprzyjemne nachodzenie
przez rozpraszające skojarzenia lub wspomnienia, trudności w koncentracji i zasadniczo niewydajne myślenie.
W drugim rodzaju dolegliwości związane są głównie z uczuciem osłabienia lub fizycznej słabości lub wyczerpania już
po minimalnym wysiłku, którym towarzyszą uczucie bólów mięśni i niezdolność do odprężenia. W obu postaciach
często występują nieprzyjemne fizyczne odczucia jak zawroty głowy, bóle głowy typu napięciowego i wrażenie braku
stabilności. Częste są również obawy o pogarszającą się wydolność umysłową i fizyczną i dobry stan cielesny
i umysłowy, drażliwość, anhedonia i różnego stopnia lekkie formy zaburzeń depresyjnych i lękowych. Początkowa
i środkowa faza snu ulegają zazwyczaj zaburzeniu, dominować może jednak również hipersomnia.

Zespół zmęczenia
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia choroby fizycznej poprzedzającej
wystąpienie zaburzenia psychicznego.
Nie obejmuje: astenia BNO (R53)
wypalenie (Z73.0)
złe samopoczucie i zmęczenie (R53)
zespół zmęczenia po zakażeniach wirusowych (G93.3)
psychastenia (F48.8)
F48.1

Zespół depersonalizacji-derealizacji
Rzadkie zaburzenie, w przebiegu którego pacjent spontanicznie uskarża się na zmianę jakościową wydolności
umysłowej, fizycznej i otoczenia. Wydają się one nierealne, odległe lub zautomatyzowane. Wśród wielu różnych
objawów zespołu, pacjenci najczęściej skarżą się na utratę emocji oraz uczucie alienacji i odłączenia od myślenia, ciała
lub świata. Mimo dramatycznego charakteru doświadczeń pacjent zdaje sobie sprawę z nierealności zmian. Wrażenia
zmysłowe są zachowane, podobnie jak zdolność do wyrażania emocji. Objawy depersonalizacji i derealizacji mogą
występować jako element schizofrenii, depresji, fobii lub zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. W takich przypadkach
należy rozpoznać główne schorzenie.

F48.8

Inne określone zaburzenia nerwicowe
Zespół Dhat
Nerwica zawodowa, w tym kurcz pisarza
Psychastenia
Nerwica psychasteniczna
Omdlenie psychogenne

F48.9

Zaburzenia nerwicowe, nieokreślone
Nerwica BNO
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Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami
fizycznymi
(F50–F59)
F50

Zaburzenia odżywiania
Nie obejmuje:

F50.0

jadłowstręt BNO (R63.0)
trudności w karmieniu i nieprawidłowe karmienie (R63.3)
zaburzenia odżywiania u niemowląt i dzieci (F98.2)
polifagia (R63.2)

Jadłowstręt psychiczny
Zaburzenie to charakteryzuje się celową utratą wagi ciała, wywołaną i podtrzymywaną przez pacjenta. Występuje ono
najczęściej u dziewcząt w okresie pokwitania i u młodych kobiet, ale zdarza się także u chłopców przed osiągnięciem
dojrzałości i młodych mężczyzn oraz u dzieci przed okresem pokwitania i u dojrzałych kobiet aż do okresu menopauzy.
Chorobie towarzyszą szczególne objawy psychopatologiczne: lęk przed otyłością i zniekształceniem sylwetki ciała.
Lęk ten przybiera postać uporczywej idei nadwartościowej, w związku z czym pacjent wyznacza sobie niski limit masy
ciała. Zazwyczaj stwierdza się niedożywienie różnego stopnia z wtórnymi zmianami hormonalnymi i metabolicznymi
oraz zaburzeniami funkcjonowania organizmu. Do objawów jadłowstrętu psychicznego należą ponadto: ograniczenia
w diecie, wyczerpujące ćwiczenia fizyczne, prowokowanie wymiotów, stosowanie środków przeczyszczających oraz
tłumiących łaknienie i środków diuretycznych.

Nie obejmuje:
F50.1

utrata łaknienia (R63.0)
• psychogenna utrata łaknienia (F50.8)

Jadłowstręt psychiczny atypowy
Przypadki, w których stwierdza się pewne objawy typowe dla jadłowstrętu psychicznego, ale całość obrazu klinicznego
nie spełnia warunków tego rozpoznania, gdyż nie ma charakterystycznych objawów, takich jak na przykład brak
miesiączek lub nasilony lęk przed otyłością, występuje natomiast znaczny spadek masy ciała oraz zachowanie
ukierunkowane na utratę masy ciała. Nie należy posługiwać się rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego atypowego
w przypadkach znanych chorób somatycznych przebiegających ze spadkiem masy ciała.

F50.2

Żarłoczność psychiczna
Przejawia się okresowymi nawrotami żarłoczności i nadmierną koncentracją uwagi na kontroli masy ciała. Typowe jest
prowokowanie wymiotów lub zażywanie środków przeczyszczających po epizodzie przejedzenia. Obserwuje się wiele
objawów psychopatologicznych, na przykład nadmierne zainteresowanie kształtem i masą ciała; występują one
zarówno w bulimii psychicznej, jak i w jadłowstręcie psychicznym. Powtarzające się wymioty mogą doprowadzić do
zaburzeń elektrolitowych i powikłań somatycznych. Często, choć nie zawsze, stwierdza się w wywiadzie epizod
jadłowstrętu psychicznego, który wystąpił od kilku miesięcy do kilku lat wcześniej.

Obżarstwo BNO
Hyperorexia nervosa
F50.3

Żarłoczność psychiczna atypowa
W zaburzeniu tym występują pewne objawy charakterystyczne dla żarłoczności psychicznej, jednak całość obrazu
chorobowego nie usprawiedliwia takiego rozpoznania. Stwierdza się na przykład nawracające epizody przejadania
i nadużywanie środków przeczyszczających, ale bez istotnej zmiany masy ciała, może też nie występować typowe,
nadmierne zainteresowanie kształtem i masą ciała.

F50.4

Przejadanie się związane z innymi czynnikami psychologicznymi
Przejadanie się spowodowane czynnikami stresowymi, takimi jak żałoba, wypadek, urodzenie dziecka, itd.

Przejadanie psychogenne
Nie obejmuje:
F50.5

otyłość (E66.–)

Wymioty związane z innymi czynnikami psychologicznymi
Powtarzające się wymioty w zaburzeniach dysocjacyjnych (F44.–) i zaburzeniach hipochondrycznych (F45.2). Do
kategorii tej nie zaliczamy wymiotów w schorzeniach sklasyfikowanych w innych rozdziałach. Terminem wymiotów
związanych z innymi czynnikami psychologicznymi można natomiast uzupełnić rozpoznanie nadmiernych wymiotów
ciężarnych (O21.–) w przypadku, w którym główną przyczyną nawracających nudności i wymiotów podczas ciąży są
czynniki emocjonalne.

Wymioty psychogenne
Nie obejmuje:
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F50.8

Inne zaburzenia odżywiania
Pica u dorosłych
Psychogenna utrata łaknienia
Nie obejmuje:

F50.9

F51

pica u niemowląt i dzieci (F98.3)

Zaburzenia odżywiania, nieokreślone

Nieorganiczne zaburzenia snu
Zaburzenia snu są często jednym z objawów innego schorzenia psychicznego lub somatycznego. Zaburzenia snu należy
klasyfikować jako pierwotne lub jako jeden z objawów schorzenia wymienionego gdzie indziej, w tym lub innych
rozdziałach, na podstawie obrazu i przebiegu klinicznego, jak również w oparciu o względy terapeutyczne i priorytety
w chwili konsultacji. Jeżeli zaburzenia snu stanowią jedną z głównych dolegliwości i są postrzegane jako odrębne
schorzenie, wówczas zazwyczaj należy posługiwać się kodem nieorganicznych zaburzeń snu łącznie z innymi
odpowiednimi rozpoznaniami, opisującymi objawy psychopatologiczne i stan patofizjologiczny stwierdzane
w konkretnym przypadku. Rozpoznaniem nieorganicznych zaburzeń snu należy się posługiwać tylko wówczas, gdy
pierwotną przyczynę stanowią czynniki emocjonalne. Rozpoznanie to nie obejmuje zaburzeń snu spowodowanych
zdiagnozowanymi schorzeniami somatycznymi sklasyfikowanymi gdzie indziej.

Nie obejmuje:
F51.0

zaburzenia snu (organiczne) (G47.–)

Bezsenność nieorganiczna
Polega na niedostatecznej ilości i/lub jakości snu, utrzymującej się przez dłuższy czas. Stwierdza się trudności
w zasypianiu, trudności w utrzymaniu snu lub zbyt wczesne budzenie się. Bezsenność jest częstym objawem licznych
zaburzeń psychicznych i somatycznych. Rozpoznanie choroby podstawowej należy uzupełnić rozpoznaniem
bezsenności nieorganicznej tylko w przypadku, gdy dominuje ona w obrazie klinicznym.

Nie obejmuje:
F51.1

bezsenność (organiczna) (G47.0)

Nieorganiczna hipersomnia
Hipersomnią określa się albo stan nadmiernej senności w ciągu dnia i napadów snu (niewynikających z niedoboru snu),
albo wydłużone przechodzenie ze snu do stanu pełnego czuwania po przebudzeniu. Jeśli hipersomnia nie jest
spowodowana czynnikami organicznymi, to zazwyczaj towarzyszy ona zaburzeniom psychicznym.

Nie obejmuje:
F51.2

hipersomnia (organiczna) (G47.1)
narkolepsja (G47.4)

Nieorganiczne zaburzenia rytmu snu i czuwania
Niezgodność między indywidualnym rytmem snu i czuwania a rytmem oczekiwanym u danej osoby, co prowadzi do
objawów takich jak bezsenność lub hipersomnia.

Psychogenne odwrócenie rytmu:
• okołodobowego
• dnia i nocy
• snu
Nie obejmuje: zaburzenia rytmu snu i czuwania (organiczne) (G47.2)
F51.3

Somnambulizm [sennowłóctwo]
Stan zaburzeń świadomości, w którym występuje połączenie cech snu i czuwania. W czasie epizodu somnambulizmu
pacjent wstaje z łóżka, zazwyczaj podczas pierwszej trzeciej części snu nocnego i chodzi bez celu, ujawniając obniżony
poziom świadomości, zmniejszoną reaktywność i ograniczenie sprawności ruchowej. Po przebudzeniu epizod
somnambulizmu pokryty jest zazwyczaj niepamięcią.

F51.4

Lęki nocne
Epizody bardzo nasilonego, panicznego lęku z głośną wokalizacją, pobudzeniem ruchowym i pobudzeniem układu
nerwowego wegetatywnego. Pacjent siada lub zrywa się z rozpaczliwym krzykiem, zazwyczaj podczas pierwszej
trzeciej części snu nocnego, często rzuca się do drzwi, jakby próbował uciekać, chociaż bardzo rzadko wychodzi
z pokoju. Pamięć epizodu jest szczątkowa i zazwyczaj ograniczona do jednego lub dwóch fragmentarycznych
wyobrażeń.

F51.5

Koszmary senne
Przepełnione lękiem marzenia senne, które pacjent pamięta w najdrobniejszych szczegółach i niezwykle silnie
przeżywa. Treść koszmarów sennych jest bardzo żywa i zazwyczaj dotyczy zagrożenia życia, bezpieczeństwa lub
godności osobistej. Często powtarzają się te same lub podobne przerażające tematy. W czasie typowego epizodu
dochodzi do znacznego pobudzenia układu nerwowego wegetatywnego, ale nie występuje wokalizacja ani wzmożenie
ruchów ciała. Po przebudzeniu pacjent natychmiast jest w pełni przytomny i zorientowany.

Lęk przed marzeniami sennymi
F51.8

Inne nieorganiczne zaburzenia snu
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F51.9

F52

Nieorganiczne zaburzenia snu, nieokreślone
Emocjonalne zaburzenia snu BNO

Zaburzenia seksualne niespowodowane zaburzeniem organicznym ani chorobą
somatyczną
Kategoria ta obejmuje różne zaburzenia, w których pacjent nie jest w stanie realizować satysfakcjonujących go
stosunków seksualnych. Reakcje seksualne są zjawiskiem natury psychosomatycznej, a więc ich zaburzenia mają tło
zarówno psychologiczne, jak i somatyczne.

Nie obejmuje:
F52.0

zespół Dhat (F48.8)

Brak lub utrata potrzeb seksualnych
Utrata potrzeb seksualnych jest tu objawem podstawowym, a nie wtórnym w stosunku do innych problemów
seksualnych, takich jak zaburzenia erekcji czy dyspareunia.

Oziębłość
Osłabienie popędu seksualnego
F52.1

Awersja seksualna i brak przyjemności seksualnej
Perspektywie kontaktu seksualnego towarzyszy lęk tak silny, że pacjent unika aktywności seksualnej (awersja) lub
reakcje seksualne przebiegają normalnie, orgazm jest osiągalny, ale pacjent nie przeżywa adekwatnej przyjemności
(brak seksualnej przyjemności).

Anhedonia (seksualna)
F52.2

Brak reakcji genitalnej
U mężczyzn głównym problemem są zaburzenia erekcji, to znaczy trudności w uzyskaniu lub utrzymaniu erekcji
niezbędnej do satysfakcjonującego stosunku. U kobiet głównym problemem jest suchość pochwy (upośledzone
zwilżanie).

Zaburzenia pobudzenia seksualnego u kobiet
Zaburzenia erekcji u mężczyzn
Impotencja psychogenna
Nie obejmuje:
F52.3

impotencja z przyczyn organicznych (N48.4)

Zaburzenia orgazmu
Orgazm albo nie występuje, albo jest istotnie opóźniony

Zahamowanie orgazmu (u mężczyzn) (u kobiet)
Anorgazmia psychogenna
F52.4

Wytrysk przedwczesny
Mianem tym określa się niezdolność do kontrolowania wytrysku w stopniu zapewniającym obu partnerom
satysfakcjonujący stosunek seksualny.

F52.5

Pochwica nieorganiczna
Jest to skurcz mięśni otaczających pochwę. Skurcz ten powoduje zamknięcie wejścia do pochwy. Wprowadzenie
członka jest niemożliwe albo bolesne.

Pochwica psychogenna
Nie obejmuje: pochwica (organiczna) (N94.2)
F52.6

Dyspareunia nieorganiczna
Dyspareunia (ból w czasie stosunku) występuje zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, często jest spowodowana
miejscowym stanem patologicznym i powinna być wówczas odpowiednio zakwalifikowana. Rozpoznaniem
dyspareunii nieorganicznej należy posługiwać się tylko wówczas, gdy nie stwierdza się innej pierwotnej dysfunkcji
seksualnej (np. pochwicy lub suchości pochwy).

Dyspareunia psychogenna
Nie obejmuje:

dyspareunia (organiczna) (N94.1)

F52.7

Nadmierny popęd seksualny
Nimfomania
Satyriaza

F52.8

Inne dysfunkcje seksualne bez przyczyn organicznych lub chorobowych

F52.9

Nieokreślona dysfunkcja seksualna, niespowodowana przez zaburzenia organiczne ani
inną chorobę
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F53

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem,
niesklasyfikowane gdzie indziej
Terminem tym określa się wyłącznie zaburzenia psychiczne związane z połogiem (zaczynające się w okresie sześciu
tygodni od porodu), które nie spełniają warunków rozpoznania chorób sklasyfikowanych w innym miejscu tego
rozdziału wskutek braku dostatecznych informacji, albo ze względu na szczególne dodatkowe objawy kliniczne.

F53.0

Łagodne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem,
niesklasyfikowane gdzie indziej
Depresja:
• postnatalna BNO
• poporodowa BNO

F53.1

Ciężkie zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem,
niesklasyfikowane gdzie indziej
Psychoza połogowa BNO

F53.8

Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem,
niesklasyfikowane gdzie indziej

F53.9

Połogowe zaburzenia psychiczne, nieokreślone

F54

Czynniki psychologiczne lub behawioralne związane z zaburzeniami lub
chorobami sklasyfikowanymi gdzie indziej
Kategorię tę należy stosować, opisując czynniki psychologiczne lub behawioralne, jeśli odgrywają one główną rolę
w etiologii zaburzeń somatycznych, które można sklasyfikować w innych rozdziałach. Zaburzenia psychiczne
wywołane przez te czynniki są zazwyczaj łagodne i długotrwałe (np. zamartwianie się, konflikt emocjonalny, obawa),
nie byłoby więc uzasadnione stosowanie jakiejkolwiek innej kategorii wymienionej w tym rozdziale.

Psychologiczne czynniki wpływające na stan somatyczny
Przykłady zastosowania tej kategorii obejmują następujące zaburzenia:
• astma oskrzelowa F54 i J45.–
• zapalenie skóry F54 i L23–L25
• choroba wrzodowa F54 i K25.–
• zespół jelita drażliwego F54 i K58.–
• wrzodziejące zapalenie jelita grubego F54 i K51.–
• pokrzywka F54 i L50.–
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia ewentualnych towarzyszących
zaburzeń psychicznych.
Nie obejmuje:

F55

ból głowy typu napięciowego (G44.2)

Nadużywanie substancji, które nie powodują uzależnienia
Nadużywane mogą być bardzo różne substancje, właściwe leki i środki tradycyjne (naturalne), ale najważniejsze
spośród nich to: a) leki psychotropowe niepowodujące uzależnienia, np. środki przeciwdepresyjne, b) leki
przeczyszczające i c) leki przeciwbólowe dostępne bez recepty, jak kwas acetylosalicylowy i paracetamol.
Przewlekłe stosowanie wymienionych środków prowadzi do zbędnych kontaktów z pracownikami służby zdrowia,
a czasem do szkód zdrowotnych. Próby zniechęcenia i zakazu używania tych środków często napotykają na opór.
Bywa, że pacjent nadal przyjmuje środki przeczyszczające lub przeciwbólowe mimo ostrzeżenia o ich szkodliwości czy
nawet mimo takich następstw, jak uszkodzenie nerek lub zaburzenia elektrolitowe. Stwierdza się silną motywację do
przyjmowania tych substancji, nie występuje jednak uzależnienie ani objawy abstynencyjne, jak w przypadku środków
psychoaktywnych klasyfikowanych w kategoriach F10–F19.

Nadużywanie:
• substancji przeciw nadkwasocie
• ziół lub środków tradycyjnych
• steroidów i hormonów
• witamin
Nawykowe stosowanie środków przeczyszczających
Nie obejmuje: nadużywanie środków psychoaktywnych (F10–F19)

F59

Nieokreślone zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi
i czynnikami fizycznymi
Psychogenne zaburzenia somatyczne BNO
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Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych
(F60–F69)
W części tej zawarto różne stany i zachowania o znaczeniu klinicznym, które utrzymują się i wydają się być wyrazem
stylu życia pacjenta i sposobu odnoszenia się do własnej osoby i do innych. Niektóre z tych stanów i wzorców
zachowania pojawiają się wcześnie w przebiegu rozwoju osobniczego jako wynik czynników osobniczych i wpływów
społecznych, podczas gdy inne nabywane są w późniejszym okresie życia. Specyficzne zaburzenia osobowości (F60.–),
mieszane i inne zaburzenia osobowości (F61.–) i przetrwałe zmiany osobowości (F62.–) to ściśle zintegrowane i trwałe
wzorce zachowania, przejawiające się jako sztywne reakcje na zmienne sytuacje osobiste i społeczne. Stanowią skrajne
lub istotne odchylenia od standardowych w danej kulturze sposobu odbioru, myślenia, odczuwania, a zwłaszcza
kontaktów z innymi osobami. Takie wzorce zachowania są stabilne i obejmują różnorodne sfery zachowania
i funkcjonowania psychologicznego. Często, choć nie zawsze, wiążą się z różnego stopnia napięciem indywidualnym
i trudnościami w funkcjonowaniu społecznym.

F60

Specyficzne zaburzenia osobowości
Są to głębokie zaburzenia osobowości i behawioralnych tendencji jednostki, które nie są bezpośrednim następstwem
choroby, urazu czy innego uszkodzenia mózgu ani innego zaburzenia psychicznego. Zazwyczaj obejmują kilka
wymiarów osobowości, prawie zawsze skojarzonych z odczuwaniem znacznej przykrości osobistej i zerwaniem więzi
społecznych. Zaburzenia te pojawiają się już w okresie dzieciństwa lub pokwitania i utrzymują się w wieku dojrzałym.

F60.0

Osobowość paranoiczna
Zaburzenia osobowości, które charakteryzuje nadmierna wrażliwość na niepowodzenia, niezdolność do wybaczania
zniewag, podejrzliwość i tendencja do zniekształcania doświadczeń przez opaczną interpretację obojętnych a nawet
przyjaznych zachowań innych ludzi jako wrogich czy pogardliwych, nawracająca podejrzliwość bez uzasadnienia,
dotycząca seksualnej wierności współmałżonka czy partnera i nieustępliwość w obronie własnych praw. Może też
występować tendencja do nadmiernego poczucia własnej wartości oraz często przesadne odnoszenie wydarzeń do
siebie.

Osobowość:
• ekspansywno-paranoiczna
• fanatyczna
• pieniacza
• paranoidalna
• sensytywno-paranoiczna
Nie obejmuje: paranoja (F22.0)
paranoja pieniacza (F22.8)
paranoidalna:
• psychoza (F22.0)
• schizofrenia (F20.0)
stan paranoidalny (F22.0)
F60.1

Osobowość schizoidalna
Zaburzenie osobowości charakteryzujące się wycofaniem z kontaktów emocjonalnych, społecznych i innych, tendencją
do fantazjowania, działania w samotności i introspekcji; ograniczeniem zdolności do wyrażania uczuć i odczuwania
przyjemności.

Nie obejmuje:
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zespół Aspergera (F84.5)
zaburzenie urojeniowe (F22.0)
zaburzenia schizoidalne okresu dzieciństwa (F84.5)
schizofrenia (F20.–)
zaburzenia schizotypowe (F21)
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F60.2

Osobowość dyssocjalna
Zaburzenie osobowości charakteryzujące się lekceważeniem zobowiązań społecznych, nieliczeniem się z uczuciami
innych, znaczącą niewspółmiernością pomiędzy zachowaniami a obowiązującymi normami społecznymi. Zachowanie
to niełatwo ulega zmianie po różnych negatywnych doświadczeniach, włącznie z karaniem. Tolerancja na frustrację
jest niska, podobnie jak próg zachowań agresywnych, w tym także czynów gwałtownych. Występuje również tendencja
do obwiniania innych lub uciekanie się do pozornie prawdopodobnych racjonalizacji zachowań, które powodują
konflikty z otoczeniem.

Osobowość:
• amoralna
• antyspołeczna
• aspołeczna
• psychopatyczna
• socjopatyczna
Nie obejmuje: zaburzenia zachowania (F91.–)
osobowość chwiejna emocjonalnie (F60.3)
F60.3

Osobowość chwiejna emocjonalnie
Cechuje się wyraźną tendencją do działań impulsywnych bez przewidywania konsekwencji tych działań. Nastrój
zmienny i nie dający się przewidzieć. Występuje też skłonność do wybuchów emocjonalnych, niezdolność do
kontrolowania działań impulsywnych, tendencja do zachowań zaczepnych i konfliktów z innymi, szczególnie wtedy,
gdy te zachowania są potępiane lub kończą się niepowodzeniem. Wyodrębniono dwa rodzaje tych zaburzeń: typ
impulsywny, którego cechą dominującą jest niestabilność emocjonalna i brak kontroli działań impulsywnych oraz typ
„borderline”, w którym dodatkowo zaburzony jest obraz samego siebie, swoich celów i preferencji, stałe uczucie pustki
wewnętrznej, skłonność do wchodzenia w intensywne i nietrwałe związki z innymi oraz tendencja do działań
samouszkadzających, w tym do gróźb i prób samobójczych.

Osobowość:
• agresywna
• „borderline”
• impulsywna
Nie obejmuje:
F60.4

osobowość dyssocjalna (F60.2)

Osobowość histrioniczna
Zaburzenie osobowości charakteryzujące się płytką i chwiejną uczuciowością, tendencją do dramatyzowania,
teatralności, przesadną ekspresją emocjonalną, sugestywnością, egocentryzmem, pobłażliwością wobec siebie,
nieuwzględnianiem potrzeb innych, nadmierną uraźliwością oraz pragnieniem admiracji, uznania i potrzebą podniet.

Osobowość:
• histeryczna
• psychoinfantylna
F60.5

Osobowość anankastyczna
Zaburzenie osobowości charakteryzujące się tendencją do niepewności, wątpliwości, perfekcjonizmu, nadmierną
skrupulatnością, potrzebą sprawdzania i zajmowania się drobiazgami, sztywnością, uporem i ostrożnością. Mogą
pojawiać się uporczywe, niepożądane myśli czy popędy, które nie osiągają nasilenia zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.

Osobowość:
• kompulsyjna
• obsesyjna
• obsesyjno-kompulsyjna
Nie obejmuje:
F60.6

zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (F42.–)

Osobowość lękliwa [unikająca]
Zaburzenie osobowości charakteryzujące się uczuciem napięcia, lęku, niepewności i poczucia niższości, pragnieniem
akceptacji i uznania, nadmierną wrażliwością na odrzucenie i krytykę, zawężeniem osobistych więzi społecznych oraz
tendencją do unikania niektórych działań przez stałe wyolbrzymianie potencjalnego zagrożenia lub ryzyka
w codziennych sytuacjach.
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F60.7

Osobowość zależna
Zaburzenie osobowości charakteryzujące się biernym opieraniem się na innych w podejmowaniu mniej lub bardziej
ważnych decyzji życiowych, nadmierną obawą przed porzuceniem, poczuciem bezradności i niekompetencji, bierną
uległością wobec życzeń starszych od siebie i innych oraz niedostatecznym wypełnianiem codziennych zadań. Brak
napędu może przejawiać się zarówno w sferze intelektualnej, jak i emocjonalnej. Często występuje skłonność do
przenoszenia odpowiedzialności na innych.

Osobowość:
• asteniczna
• nieadekwatna
• bierna
• samoponiżająca się
F60.8

Inne określone zaburzenia osobowości
Osobowość:
• ekscentryczna
• uległa
• niedojrzała
• narcystyczna
• bierno-agresywna
• psychoneurotyczna

F60.9

Zaburzenia osobowości, nieokreślone
Nerwica charakteru BNO
Osobowość patologiczna BNO

F61

Zaburzenia osobowości mieszane i inne
Kategoria ta odnosi się do zaburzeń osobowości, które często sprawiają trudności z klasyfikacją, ale nie wyrażają się
w określonych wzorcach zachowań czy objawach opisanych w F60.–. W związku z tym stwarzają one większe
trudności diagnostyczne niż zaburzenia w F60.–.
Przykłady obejmują:
• mieszane zaburzenia osobowości z cechami niektórych zaburzeń opisanych w F60.–, lecz bez przewagi objawów,
które pozwoliłyby na bardziej określone rozpoznania
• zmiany osobowości, które nie mieszczą się w F60.– lub F62.– i mogą być rozpatrywane jako wtórne do
podstawowego rozpoznania, współistniejących zaburzeń afektywnych czy lękowych.

Nie obejmuje:

F62

zaostrzenie istniejących cech osobowości (Z73.1)

Trwałe zmiany osobowości niewynikające z uszkodzenia ani z choroby mózgu
Zaburzenia zachowania i osobowości dorosłych, które powstają po przeżyciach związanych z katastrofą czy
długotrwałej sytuacji stresowej lub po ciężkiej chorobie psychicznej u osób, które przedtem nie wykazywały zaburzeń
osobowości. Rozpoznanie można postawić jedynie wtedy, gdy dochodzi do wyraźnej i trwałej zmiany
w dotychczasowym sposobie postrzegania, odnoszenia się do innych czy myślenia o sobie i otoczeniu. Zmiany
osobowości powinny być znaczne i związane z niedostosowanymi i sztywnymi zachowaniami, które nie występowały
przed patogennym przeżyciem. Zmiana ta nie może być bezpośrednim wyrazem innego zaburzenia psychicznego czy
objawem rezydualnym wcześniej przebytej choroby psychicznej.

Nie obejmuje:
F62.0

zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub
dysfunkcją mózgu (F07.–)

Trwała zmiana osobowości po katastrofie
Trwałe zmiany osobowości, które następują po przeżyciach związanych z katastrofą i utrzymują się co najmniej dwa
lata. Stres musi być tak skrajnie nasilony, że nie ma potrzeby uwzględniania stopnia osobniczej wrażliwości dla
zrozumienia jego głębokiego wpływu na osobowość. Zaburzenie charakteryzuje wroga lub nieufna postawa wobec
otaczającego świata, wycofanie z życia społecznego, uczucie pustki lub beznadziejności, stałe uczucie napięcia
i rozdrażnienia jako wynik zagrożenia i wyobcowania. Pourazowe zaburzenia stresowe (F43.1) mogą poprzedzać ten
typ zaburzeń.

Zmiany osobowości po:
• przeżyciach w obozie koncentracyjnym
• klęsce żywiołowej
• dłuższej niewoli ze stałym zagrożeniem śmiercią
• dłuższej ekspozycji na sytuacje zagrażające życiu, np. u ofiar terroryzmu
• torturach
Nie obejmuje: zaburzenie stresowe pourazowe (F43.1)
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F62.1

Trwała zmiana osobowości po chorobie psychicznej
Zmiany osobowości utrzymujące się co najmniej dwa lata, związane z traumatycznymi doświadczeniami wynikającymi
z przebytej ciężkiej choroby psychicznej. Zmian tych nie można przypisywać prepsychotycznym zaburzeniom
osobowości. Trzeba je różnicować ze schizofrenią rezydualną oraz innymi stanami niepełnego wyzdrowienia po
poprzedzającej chorobie psychicznej. Ten typ zaburzeń charakteryzuje nadmierna zależność od innych oraz
roszczeniowa postawa; przekonanie o zmianie lub stygmatyzacji przez chorobę, prowadzące do niemożności
nawiązania czy utrzymania bliskich i przyjaznych stosunków z ludźmi i do społecznej izolacji; bierność, ograniczenie
zainteresowań i umiejętności wykorzystania wolnego czasu; stałe narzekanie na różne dolegliwości, co może iść
w parze ze skargami hipochondrycznymi i wejściem w rolę chorego; nastrój dysforyczny lub chwiejny, niezwiązany
z obecnym czy przebytym zaburzeniem psychicznym, z rezydualnymi objawami afektywnymi oraz długotrwałe
problemy w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym.

F62.8

Inne trwałe zmiany osobowości
Zespół zaburzeń osobowości wtórny do bólu przewlekłego

F62.9

Trwała zmiana osobowości, nieokreślona

F63

Zaburzenia nawyków i popędów
Kategoria ta obejmuje pewne zaburzenia zachowania, które nie są opisane w innych rozdziałach. Charakteryzują je
powtarzające się działania bez jasnej, racjonalnej motywacji, które nie mogą być kontrolowane i zazwyczaj szkodzą
interesom pacjenta i innych ludzi. Pacjent określa te zachowania jako związane z popędem do działania. Przyczyny ich
nie są znane. Zaburzenia te ujęte są w jedną grupę z racji wyraźnych opisowych podobieństw, a nie dlatego, że mają
inne wspólne cechy.

Nie obejmuje:
F63.0

nawykowe nadmierne używanie alkoholu lub substancji psychoaktywnych (F10–F19)
zaburzenia popędów i nawyków, w tym zachowania seksualnego (F65.–)

Patologiczny hazard
Zaburzenie to polega na często powtarzającym się uprawianiu hazardu, który przeważa w życiu człowieka ze szkodą
dla wartości i zobowiązań społecznych, zawodowych, materialnych i rodzinnych.

Hazard przymusowy
Nie obejmuje: nadmierne uprawianie hazardu przez pacjentów maniakalnych (F30.–)
uprawianie hazardu i zakładów BNO (Z72.6)
hazard uprawiany przez osoby z zaburzeniami osobowości typu dyssocjalnego (F60.2)
F63.1

Patologiczne podpalanie [piromania]
Zaburzenie to charakteryzuje się wieloma podpaleniami lub próbami wzniecenia pożaru bez widocznego motywu, ale
z uporczywym zainteresowaniem się tematami związanymi z ogniem czy pożarem. Takie zachowanie jest często
związane z uczuciem narastającego napięcia przed podpaleniem oraz intensywnym podnieceniem bezpośrednio po nim.

Nie obejmuje:

F63.2

podpalanie:
• przez osobę dorosłą z zaburzeniami osobowości typu dyssocjalnego (F60.2)
• z powodu zatrucia alkoholem lub substancjami psychoaktywnymi (F10–F19 ze
wspólnym czwartym znakiem kodu .0)
• jako przyczyna obserwacji w razie podejrzenia choroby psychicznej (Z03.2)
• przez osobę z zaburzeniami zachowania (F91.–)
• przez osobę z organicznymi zaburzeniami psychicznymi (F00–F09)
• przez osobę chorą na schizofrenię (F20.–)

Patologiczne kradzieże [kleptomania]
Zaburzenie to polega na powtarzającej się trudności lub niemożności powstrzymania się od kradzieży przedmiotów,
które nie są zabierane dla osobistego użytku ani z chęci zysku. Zamiast tego rzeczy skradzione mogą być wyrzucane,
rozdawane lub zbierane. Zachowanie to idzie również w parze z wzrastającym uczuciem napięcia przed kradzieżą
i gratyfikacji podczas tego czynu i bezpośrednio po jego dokonaniu.

Nie obejmuje:

F63.3

zaburzenia depresyjne z kradzieżami (F31–F33)
organiczne zaburzenia psychiczne (F00–F09)
kradzieże sklepowe jako przyczyna obserwacji w przypadku podejrzenia zaburzenia
psychicznego (Z03.2)

Trichotillomania
Zaburzenie charakteryzuje wyraźna utrata włosów spowodowana niemożnością powstrzymania się od ich wyrywania.
Czynność jest poprzedzana wzrastającym napięciem, a po jej zakończeniu następuje uczucie ulgi lub zadowolenia.
Takiego rozpoznania nie należy stawiać, jeśli wyrywanie włosów zbiegło się z poprzedzającym zapaleniem skóry lub
jest wynikiem urojeń czy omamów.

Nie obejmuje:

stereotypie ruchowe z wyrywaniem włosów (F98.4)
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F63.8

Inne zaburzenia nawyków i popędów
Kategorię tę należy stosować w innych rodzajach stale powtarzającego się niedostosowanego zachowania. Nie są to
odmiany innych, znanych zespołów psychopatologicznych i cechują się niezdolnością do powstrzymania się od
powtarzania nieprawidłowych zachowań. Impulsywne działanie jest poprzedzone stanem napięcia i uczuciem ulgi
w czasie wykonywania czynności.

Okresowe eksplozywne zaburzenia zachowania
F63.9

F64
F64.0

Zaburzenia nawyków i popędów, nieokreślone

Zaburzenia identyfikacji płciowej
Transseksualizm
Pacjent pragnie żyć i być akceptowanym jako przedstawiciel płci przeciwnej, czemu towarzyszy zazwyczaj uczucie
niezadowolenia z powodu niewłaściwości własnych anatomicznych cech płciowych oraz chęć poddania się leczeniu
hormonalnemu czy operacyjnemu, by własne ciało uczynić możliwie najbardziej podobnym do ciała płci preferowanej.

F64.1

Transwestytyzm o typie podwójnej roli
Przebieranie się w odzież płci przeciwnej w celu osiągnięcia przyjemności z chwilowego odczuwania przynależności
do płci przeciwnej, jednak bez chęci bardziej trwałej zmiany płci i bez pragnienia operacyjnego potwierdzenia tej
zmiany. Przebieraniu się nie towarzyszy podniecenie seksualne.

Zaburzenia identyfikacji płciowej w okresie dojrzewania lub wieku dorosłym, typ nietransseksualny
Nie obejmuje:
F64.2

transwestytyzm fetyszystyczny (F65.1)

Zaburzenia identyfikacji płciowej w dzieciństwie
Zaburzenia te rozpoczynają się zazwyczaj we wczesnym dzieciństwie (zawsze przed pokwitaniem) i charakteryzują się
uporczywym głębokim niezadowoleniem z własnej płci wraz z chęcią posiadania cech płci przeciwnej. Cechują się
stałym zainteresowaniem ubraniem i postępowaniem płci przeciwnej i odrzucaniem własnej płci. Rozpoznanie wymaga
ustalenia głębokich zaburzeń identyfikacji płci. Nie wystarczy stwierdzenie u dziewczynek zachowania chłopięcego,
a u chłopców – zachowania dziewczęcego. Tego rozpoznania nie należy stawiać u osoby na początku lub podczas
pokwitania (należy wówczas stosować kategorię F66.–).

Nie obejmuje:

orientacja seksualna egodystoniczna (F66.1)
zaburzenia dojrzewania seksualnego (F66.0)

F64.8

Inne zaburzenia identyfikacji płciowej

F64.9

Zaburzenia identyfikacji płciowej, nieokreślone
Zaburzenia ról płciowych BNO

F65

Zaburzenia preferencji seksualnych
Obejmuje:

F65.0

parafilie

Fetyszyzm
Uzależnienie się od martwych przedmiotów jako bodźców wywołujących podniecenie i satysfakcję seksualną. Wiele
tych przedmiotów (fetyszy) stanowi jakby uzupełnienie ludzkiego ciała, tak jak odzież czy obuwie. Niektóre popularne
fetysze wyróżnia rodzaj materiału, z którego są wykonane, jak guma, plastik czy skóra. Przedmioty będące fetyszami
mogą mieć różne znaczenie dla pacjentów. Niektórzy potrzebują ich dla wzmożenia naturalnego podniecenia
seksualnego, np. proszą partnera o włożenie określonej części garderoby.

F65.1

Transwestytyzm fetyszystyczny
Polega na potrzebie noszenia ubrań płci przeciwnej głównie po to, by osiągnąć podniecenie seksualne i mieć wygląd
osoby płci przeciwnej. Transwestytyzm fetyszystyczny odróżnia się od transwestytyzmu transseksualnego poprzez
wyraźny związek z seksualnym pobudzeniem i silną potrzebą zdjęcia ubrania, kiedy pojawia się orgazm, a pobudzenie
zanika. Zaburzenie to może być wyrazem wczesnej fazy w rozwoju transseksualizmu.

Fetyszyzm transwestytyczny
F65.2

Ekshibicjonizm
Polega na okresowo nawracającej lub stałej tendencji do eksponowania narządów płciowych obcym osobom (zwykle
przeciwnej płci) lub osobom przebywającym w miejscach publicznych, bez dążenia do bliższego kontaktu. W czasie
odsłaniania występuje zwykle, ale nie zawsze, podniecenie seksualne, a potem często następuje masturbacja.

F65.3

Oglądactwo
Powtarzająca się lub stała tendencja do podglądania ludzi – bez ich wiedzy – w czasie seksualnych zbliżeń czy
w intymnych sytuacjach, np. rozbierania się. Prowadzi to zwykle do podniecenia seksualnego oraz masturbacji.

F65.4

Pedofilia
Kontakty seksualne osoby dorosłej z dziećmi, najczęściej w wieku przed pokwitaniem lub pokwitania. Niektórzy
preferują kontakty z dziewczynkami, inni z chłopcami, albo są zainteresowani jedną i drugą płcią.
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F65.5

Sadomasochizm
Kontakty seksualne, związane z zadawaniem bólu, upokarzaniem, czy zniewalaniem. Jeśli partner woli być odbiorcą
takiej stymulacji seksualnej – określa się to masochizmem, jeśli zaś woli ją wywoływać – sadyzmem. Do pobudzenia
seksualnego dochodzi często przy zastosowaniu sadystycznych i masochistycznych metod.

Masochizm
Sadyzm
F65.6

Złożone zaburzenia preferencji seksualnej
Czasami u jednej osoby występuje więcej niż jedno zaburzenie w zakresie preferencji seksualnej i żadne z nich nie
przeważa. Do najczęstszych należy powiązanie fetyszyzmu, transwestytyzmu i sadomasochizmu.

F65.8

Inne zaburzenia preferencji seksualnych
Do innych odchyleń zachowania w zakresie preferencji seksualnej należy: prowadzenie obscenicznych rozmów
telefonicznych, ocieranie się o ludzi w zatłoczonych miejscach publicznych jako forma stymulacji seksualnej, kontakty
seksualne ze zwierzętami czy też wykorzystanie podduszania lub niedotlenienia w celu zintensyfikowania doznań
seksualnych.

Froteryzm
Nekrofilia
F65.9

F66

Zaburzenia preferencji seksualnych, nieokreślone
Dewiacje seksualne BNO

Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i
orientacją seksualną
Uwaga:

F66.0

Orientacja seksualna jako taka nie powinna być uznawana za zaburzenie.

Zaburzenia dojrzewania seksualnego
Pacjent cierpi z powodu niepewności dotyczącej własnej identyfikacji czy orientacji seksualnej, co powoduje lęk lub
depresję. Występuje to najczęściej w okresie pokwitania u osób, które mają trudność co do określenia orientacji
seksualnej – czy jest ona homoseksualna, heteroseksualna czy biseksualna. Może także wystąpić u osób, które po
okresie pozornie ustalonej orientacji seksualnej (pozostając w dłuższych związkach) zauważyły zmianę swojej
orientacji.

F66.1

Orientacja seksualna egodystoniczna
Identyfikacja płciowa czy też preferencja seksualna (heteroseksualna, homoseksualna, biseksualna lub
przedpokwitaniowa) nie budzą wątpliwości, ale jednostka z powodu współistniejących zaburzeń psychologicznych
i behawioralnych chciałaby, by było inaczej i chce leczyć się w celu zmiany płci.

F66.2

Zaburzenie związków seksualnych
Kategoria ta zawiera zaburzenia identyfikacji czy preferencji seksualnych (heteroseksualnych, homoseksualnych lub
biseksualnych) prowadzące do trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu związku z partnerem seksualnym.

F66.8

Inne zaburzenia rozwoju psychoseksualnego

F66.9

Zaburzenia rozwoju psychoseksualnego, nieokreślone

F68
F68.0

Inne zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych
Objawy fizyczne wtórne do zaburzeń psychologicznych
Wyolbrzymianie lub przedłużanie się objawów fizycznych występujących w przebiegu schorzeń przewlekłych,
zaburzeń lub niewydolności somatycznej z powodu psychologicznego stanu pacjenta. Pacjent przeżywa zazwyczaj
przygnębienie z powodu bólu lub niewydolności i często ma uzasadnione obawy co do możliwości przedłużania czy
nasilania się bólu lub niewydolności.

Nerwica roszczeniowa
F68.1

Zamierzone wytwarzanie lub naśladowanie objawów lub niewydolności fizycznych bądź
psychicznych [zaburzenie pozorowane]
Pacjent udaje objawy wielokrotnie, bez jasnego powodu i może dokonać samouszkodzenia w celu wywołania
objawów. Motywacja tego zachowania jest niejasna i przypuszczalnie wewnętrzna. Celem udawania jest wejście w rolę
chorego. Zachowanie to często wiąże się z znacznymi nieprawidłowościami w zakresie osobowości i związków
z innymi ludźmi.

Zespół pacjenta wędrującego po szpitalach
Zespół Münchhausena
Wędrujący pacjent
Nie obejmuje: zapalenie skóry wywołane (L98.1)
symulowanie (osoba udająca chorobę z oczywistą motywacją) (Z76.5)
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F68.8

F69

Inne określone zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych
Zaburzenia charakteru BNO
Zaburzenia charakteru BNO

Nieokreślone zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych

Upośledzenie umysłowe
(F70–F79)
Zatrzymanie lub niepełny rozwój umysłowy, manifestujące się upośledzeniem w okresie wzrastania, zwłaszcza
w zakresie umiejętności związanych z ogólnym stanem inteligencji np. kognitywne, językowe, ruchowe i społeczne.
Może ono wystąpić w związku z dowolnym innym zaburzeniem umysłowym lub fizycznym lub bez niego.
Zwyczajowo stopień upośledzenia umysłowego określany jest za pomocą wystandaryzowanych testów inteligencji.
Można je uzupełnić skalami oceniającymi przystosowanie społeczne w określonych warunkach. Narzędzia te
umożliwiają przybliżone określenie stopnia upośledzenia umysłowego. Rozpoznanie zależy również od ogólnego
funkcjonowania intelektualnego badanego w ocenie wykwalifikowanego diagnosty.
Intelekt i stopień przystosowania społecznego mogą ulegać na przestrzeni lat zmianie i, choć początkowo mogą być
niskie, mogą ulegać poprawie dzięki odpowiedniemu treningowi i rehabilitacji. Rozpoznanie powinno uwzględniać
bieżący poziom funkcjonowania.
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia towarzyszących zaburzeń, takich jak autyzm, inne
zaburzenia rozwoju, padaczka, zaburzenia zachowania lub znacznego stopnia upośledzenie funkcjonowania fizycznego.
Dla kategorii F70–F79 wprowadzono następujące kategorie dodatkowe, kodowane w pozycji czwartego znaku,
umożliwiające określenie stopnia zaburzeń zachowania:
.0

Niewielkie zmiany lub brak zmian w zachowaniu

.1

Znaczne zmiany zachowania powodujące konieczność opieki lub leczenia

.8

Inne zmiany w zachowaniu

.9

Brak informacji na temat zmian w zachowaniu

F70

Upośledzenie umysłowe lekkiego stopnia
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią F70.]
Przybliżona wartość IQ od 50 do 69 (u osób dorosłych wiek umysłowy odpowiednio od 9 do mniej niż 12 lat). Może
powodować pewne trudności w nauce szkolnej. Wiele osób dorosłych jest w stanie pracować i utrzymywać dobre
relacje społeczne oraz wnosić swój wkład w rozwój społeczeństwa.

Obejmuje:

F71

ociężałość umysłowa
lekki niedorozwój umysłowy

Upośledzenie umysłowe umiarkowanego stopnia
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią F70.]
Przybliżona wartość IQ od 35 do 49 (u osób dorosłych wiek umysłowy odpowiednio od 6 do mniej niż 9 lat). Może być
przyczyną znacznych opóźnień w rozwoju w dzieciństwie, ale większość tych osób może osiągnąć pewien stopień
niezależności w zakresie samoobsługi, jak również rozwinąć umiejętności adekwatnego komunikowania oraz uczenia
się. Wiele osób dorosłych wymaga wsparcia, aby móc żyć i pracować w społeczeństwie.

Obejmuje:

F72

umiarkowany niedorozwój umysłowy

Upośledzenie umysłowe znacznego stopnia
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią F70.]
Przybliżona wartość IQ od 20 do 34 (u osób dorosłych wiek umysłowy odpowiednio od 3 do mniej niż 6 lat). Może
stwarzać konieczność stałej opieki.

Obejmuje:
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F73

Upośledzenie umysłowe głębokiego stopnia
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią F70.]
Wartość IQ poniżej 20 (u osób dorosłych wiek umysłowy odpowiednio poniżej 3 lat). Powoduje poważne ograniczenia
w zakresie samoobsługi, kontrolowania zwieraczy, komunikowania się i poruszania się.

Obejmuje:

F78

głęboki niedorozwój umysłowy

Inne upośledzenie umysłowe
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią F70.]

F79

Nieokreślone upośledzenie umysłowe
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią F70.]
Obejmuje:

niedorozwój umysłowy BNO
oligofrenia BNO

Zaburzenia rozwoju psychologicznego
(F80–F89)
Wspólne cechy zaburzeń zawartych w tej części to: (a) początek zawsze w okresie niemowlęctwa lub dzieciństwa;
(b) upośledzenie lub opóźnienie rozwoju funkcji ściśle związanych z dojrzewaniem biologicznym ośrodkowego układu
nerwowego; (c) stały przebieg bez okresów remisji i nawrotów. W większości przypadków zaburzeniu ulegają
zdolności językowe, wzrokowo-przestrzenne i koordynacji motorycznej. Zwykle upośledzenie lub opóźnienie
zauważalne są już od najwcześniejszych chwil życia i ulegają stopniowemu zmniejszeniu wraz z dojrzewaniem dziecka,
choć mniejsze zaburzenia mogą utrzymywać się aż do wieku dorosłego.

F80

Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka
Zaburzenia charakteryzujące się upośledzeniem normalnych wzorców nabywania umiejętności językowych od
wczesnych stadiów rozwoju. Stanów tych nie można bezpośrednio wiązać z zaburzeniami neurologicznymi,
nieprawidłowościami mechanizmów mowy, zaburzeń sfery czuciowej, upośledzeniem umysłowym lub czynnikami
środowiskowymi. Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka często pociągają za sobą problemy, takie jak:
trudności w czytaniu i ortografii, zaburzenie związków interpersonalnych oraz odchylenia w zakresie emocji
i zachowania.

F80.0

Specyficzne zaburzenia artykulacji
W tej grupie zaburzeń rozwojowych stopień umiejętności posługiwania się przez dziecko dźwiękami mowy jest niższy
od poziomu odpowiedniego dla jego wieku umysłowego, ale poziom umiejętności językowych jest prawidłowy.

Rozwojowe:
• zaburzenie fonologiczne
• zaburzenie artykulacji
Dyslalia
Czynnościowe zaburzenia artykulacji
Lambdacyzm
Nie obejmuje: upośledzenie artykulacji wynikające z:
• afazji BNO (R47.0)
• apraksji (R48.2)
• upośledzenia słuchu (H90–H91)
• upośledzenia umysłowego (F70–F79)
• zaburzeń rozwoju mowy:
• zaburzenia ekspresji mowy (F80.1)
• zaburzenia rozumienia mowy (F80.2)
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F80.1

Zaburzenia ekspresji mowy
Specyficzne zaburzenie rozwojowe, w którym zdolność ekspresji mowy dziecka jest wyraźnie niższa od poziomu
typowego dla jego wieku umysłowego, jednak rozumienie mowy mieści się w granicach normy. Mogą występować
zaburzenia artykulacji.

Rozwojowa dysfazja lub afazja typu ekspresyjnego
Nie obejmuje: nabyta afazja z padaczką [zespół Landaua-Kleffnera] (F80.3)
dysfazja lub afazja:
• BNO (R47.0)
• rozwojowa, typu recepcyjnego (F80.2)
mutyzm wybiórczy (F94.0)
upośledzenie umysłowe (F70–F79)
całościowe zaburzenia rozwojowe (F84.–)
F80.2

Zaburzenie rozumienia mowy
Umiejętność rozumienia mowy nie osiąga poziomu typowego dla wieku umysłowego dziecka. Niemal we wszystkich
przypadkach wyraźnie zaburzona jest także ekspresja mowy. Częste są nieprawidłowości w tworzeniu słów
przypominających dźwięki.

Wrodzone zaburzenia percepcji słuchowej
Rozwojowa:
• dysfazja lub afazja typu ekspresyjnego
• afazja Wernickego
Głuchota słów
Nie obejmuje: nabyta afazja z padaczką [zespół Landaua-Kleffnera] (F80.3)
autyzm (F84.0–F84.1)
dysfazja lub afazja:
• BNO (R47.0)
• typu recepcyjnego (F80.1)
mutyzm wybiórczy (F94.0)
opóźnienie rozwoju mowy spowodowane upośledzeniem słuchu (H90–H91)
upośledzenie umysłowe (F70–F79)
F80.3

Nabyta afazja z padaczką [zespół Landaua-Kleffnera]
Normalnie rozwijające się dotychczas dziecko traci umiejętności rozumienia i ekspresji mowy, zachowując przy tym
ogólną inteligencję. Towarzyszą temu zmiany napadowe w EEG, a w większości przypadków także napady
padaczkowe. Zaburzenie rozpoczyna się zwykle pomiędzy trzecim a siódmym rokiem życia dziecka, które traci
wówczas te umiejętności w ciągu dni lub tygodni. Związek czasowy pomiędzy wystąpieniem napadów a utratą
umiejętności językowych jest zróżnicowany; pierwszy z tych objawów może wyprzedzać drugi (lub na odwrót) o kilka
miesięcy do dwóch lat. Prawdopodobną przyczyną tego stanu może być proces zapalny mózgu. Około dwóch trzecich
pacjentów wykazuje mniej lub bardziej wyraźny deficyt rozumienia mowy.

Nie obejmuje:

afazja:
• BNO (R47.0)
• w przebiegu autyzmu (F84.0–F84.1)
• w przebiegu innych dziecięcych zespołów dezintegracyjnych (F84.2–F84.3)

F80.8

Inne zaburzenia rozwoju mowy i języka
Seplenienie

F80.9

Zaburzenie rozwoju mowy i języka, nieokreślone
Zaburzenie mowy BNO
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F81

Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych
Upośledzenie normalnych wzorców nabywania umiejętności szkolnych od wczesnych stadiów rozwoju. Nie są one
prostą konsekwencją braku możliwości uczenia się ani wyłącznym efektem upośledzenia umysłowego, urazów lub
chorób mózgu.

F81.0

Specyficzne zaburzenia czytania
Specyficzne i znaczne upośledzenie rozwoju umiejętności czytania, którego nie tłumaczy wyłącznie wiek umysłowy
dziecka, obniżenie ostrości wzroku lub nieadekwatny proces nauczania. Upośledzeniu ulegać mogą wszystkie
wymienione funkcje: umiejętność rozumienia tekstu czytanego, rozpoznawania czytanych słów, ustnego czytania oraz
sprawność wykonywania zadań wymagających umiejętności czytania. Specyficznym zaburzeniom czytania często
towarzyszą kłopoty z ortografią, które utrzymują się często w wieku młodzieńczym, nawet jeśli nastąpił pewien postęp
w czytaniu. Zaburzenia czytania poprzedzają zazwyczaj zaburzenia rozwoju mowy i języka. W okresie szkolnym
towarzyszą im zwykle zaburzenia emocjonalne i zachowania.

Czytanie „do tyłu”
Dysleksja rozwojowa
Specyficzne opóźnienie w czytaniu
Nie obejmuje:

F81.1

aleksja BNO (R48.0)
dysleksja BNO (R48.0)
trudności czytania wtórne do zaburzeń emocjonalnych (F93.–)

Specyficzne zaburzenia ortograficzne
Specyficzne i znaczne upośledzenie rozwoju umiejętności ortograficznych (przy braku w wywiadzie specyficznego
zaburzenia czytania), którego nie tłumaczy wyłącznie niski wiek umysłowy, obniżenie ostrości wzroku lub
nieadekwatny proces nauczania. Upośledzona jest zarówno zdolność ustnego sylabizowania, jak i prawidłowego
pisania słów.

Specyficzne opóźnienie umiejętności ortograficznych (bez zaburzeń czytania)
Nie obejmuje:

F81.2

agrafia BNO (R48.8)
trudności ortograficzne:
• związane z zaburzeniami czytania (F81.0)
• wynikające z nieadekwatnego procesu nauczania (Z55.8)

Specyficzne zaburzenia umiejętności arytmetycznych
Obejmują specyficzne upośledzenie umiejętności arytmetycznych, którego nie da się wyjaśnić wyłącznie ogólnym
upośledzeniem umysłowym lub nieadekwatnym procesem nauczania. Upośledzenie to dotyczy raczej podstawowych
umiejętności rachunkowych: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia niż bardziej abstrakcyjnych umiejętności
matematycznych potrzebnych do algebry, trygonometrii, geometrii, rachunku różniczkowego lub całkowego.

Rozwojowa akalkulia
Rozwojowe zaburzenia arytmetyczne
Rozwojowy zespół Gerstmanna
Nie obejmuje:

F81.3

akalkulia BNO (R48.8)
trudności arytmetyczne:
• związane z zaburzeniami czytania lub ortografii (F81.3)
• wynikające z nieadekwatnego procesu nauczania (Z55.8)

Mieszane zaburzenia umiejętności szkolnych
Słabo zdefiniowana, rezydualna kategoria zaburzeń, obejmująca zarówno znaczne upośledzenie umiejętności
arytmetycznych, jak i czytania oraz ortografii. Zaburzeń tych nie można wytłumaczyć wyłącznie ogólnym
upośledzeniem umysłowym lub nieadekwatnym procesem nauczania. Kategorię tę należy stosować la zaburzeń
odpowiadającym kryteriom F81.2 oraz F81.0 lub F81.1.

Nie obejmuje:

specyficzne:
• zaburzenia umiejętności arytmetycznych (F81.2)
• zaburzenia czytania (F81.0)
• zaburzenia ortograficzne (F81.1)

F81.8

Inne zaburzenia rozwojowe umiejętności szkolnych
Rozwojowe zaburzenie ekspresji pisania

F81.9

Zaburzenie rozwojowe umiejętności szkolnych, nieokreślone
Niezdolność nabywania wiedzy BNO
Niezdolność uczenia się BNO
Zaburzenie uczenia się BNO
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F82

Specyficzne zaburzenia rozwojowe funkcji motorycznych
Poważne upośledzenie rozwoju koordynacji motorycznej, którego nie da się uzasadnić wyłącznie ogólnym
upośledzeniem intelektualnym lub jakimkolwiek specyficznym wrodzonym lub nabytym zaburzeniem neurologicznym.
Niemniej jednak, dokładne badanie kliniczne ujawnia w większości przypadków znamiona niedojrzałości układu
nerwowego, przypominające ruchy pląsawicze niepodpartych kończyn lub ruchy lustrzane oraz inne towarzyszące
zmiany motoryki, jak również objawy złej koordynacji motorycznej w zakresie drobnych i dużych ruchów.

Zespół „niezgrabnego dziecka”
Rozwojowe zaburzenia koordynacji
Rozwojowa dyspraksja
Nie obejmuje:

F83

zaburzenia chodu i poruszania się (R26.–)
brak koordynacji (R27.–)
• wtórny do upośledzenia umysłowego (F70–F79)

Mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe
Resztkowa kategoria zaburzeń, która stanowi kombinację kilku zaburzeń rozwojowych: mowy i języka, umiejętności
szkolnych i funkcji motorycznej, które są zwykle, ale nie zawsze, skojarzone z pewnym ogólnym osłabieniem funkcji
poznawczych. Brak jest jednak podstaw do postawienia głównego rozpoznania, ponieważ żadne z nich nie przeważa.
Kategorię tę należy stosować wyłącznie wtedy, gdy poszczególne zaburzenia rozwojowe znacznie zachodzą na siebie.
Zaburzenia te są zazwyczaj, choć nie zawsze, związane z pewnego stopnia ogólnym upośledzeniem funkcji
poznawczych. A zatem kategorię tę należy stosować, gdy występują dysfunkcje spełniające kryteria dla dwóch lub
więcej kategorii spośród F80.–, F81.– i F82.

F84

Całościowe zaburzenia rozwojowe
Grupa zaburzeń charakteryzujących się jakościowymi odchyleniami od normy w zakresie interakcji społecznych
i wzorców komunikacji oraz ograniczonym i stereotypowym repertuarem zainteresowań i aktywności. Te jakościowe
nieprawidłowości stanowią podstawową cechę funkcjonowania jednostki we wszystkich sytuacjach.

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia współistniejących stanów chorobowych
lub opóźnienia rozwoju umysłowego.
F84.0

Autyzm dziecięcy
Autyzm dziecięcy to rodzaj całościowego zaburzenia rozwojowego charakteryzującego się: (a) nieprawidłowym lub
zaburzonym rozwojem przed trzecim rokiem życia oraz (b) charakterystycznym sposobem wadliwego funkcjonowania
w trzech obszarach psychopatologii: interakcji społecznych, komunikacji oraz zachowania (ograniczone, stereotypowe,
powtarzające się). Obok tych specyficznych cech diagnostycznych występuje często szereg innych objawów, takich
jak: fobie, zaburzenia snu i odżywiania, napady złości i (auto)agresji.

Zaburzenia autystyczne
Autyzm dziecięcy
Psychoza dziecięca
Zespół Kannera
Nie obejmuje: psychopatia autystyczna (F84.5)
F84.1

Autyzm atypowy
Autyzm atypowy różni się od autyzmu dziecięcego wiekiem, w którym się pojawia, bądź niespełnianiem wszystkich
trzech wspomnianych kryteriów diagnostycznych. Kategorię tę należy stosować wówczas, gdy nieprawidłowy lub
wadliwy rozwój pojawia się dopiero po trzecim roku życia oraz brak jest widocznych odchyleń od normy w jednym lub
dwu z trzech zakresów wymaganych dla rozpoznania autyzmu (mianowicie interakcji społecznych, komunikacji oraz
zachowania, które jest ograniczone, stereotypowe, powtarzające się), mimo charakterystycznych zaburzeń
w pozostałych. Autyzm atypowy występuje najczęściej u osób głęboko upośledzonych i u osób z ciężkim
specyficznym zaburzeniem rozwojowym rozumienia mowy.

Atypowa psychoza dziecięca
Upośledzenie umysłowe z cechami autystycznymi
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (F70–F79) w celu określenia współistniejącego
opóźnienia rozwoju umysłowego.
F84.2

Zespół Retta
Stan ten opisywano dotychczas wyłącznie u dziewcząt. Po normalnym wczesnym okresie rozwoju następuje częściowa
lub całkowita utrata mowy, umiejętności lokomocyjnych i posługiwania się rękami wraz z zahamowaniem wzrostu
czaszki. Zaburzenie rozpoczyna się zwykle pomiędzy 7. a 24. miesiącem życia. Do charakterystycznych cech należą:
zanikanie celowych ruchów rąk, stereotypie typu mycia rąk i hiperwentylacja. Rozwój społeczny i umiejętności
zabawy zostają zahamowane, natomiast zainteresowania społeczne utrzymują się bez zmian. Około czwartego roku
życia zaczyna rozwijać się ataksja tułowia i apraksja z następującymi często ruchami choreoatetycznymi. W efekcie
prawie zawsze dochodzi do znacznego upośledzenia umysłowego.

248

ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA

F84.3

Inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne
Rodzaj głębokiego zaburzenia rozwojowego cechujący się początkowo zupełnie prawidłowym rozwojem i następującą
potem – w okresie kilku miesięcy – pełną utratą uprzednio nabytych umiejętności w kilku sferach funkcjonowania.
Zwykle towarzyszy im ogólna utrata zainteresowań otoczeniem, stereotypowe, powtarzające się manieryzmy ruchowe
i podobne do autyzmu nieprawidłowości w zakresie interakcji społecznych i komunikacji. W niektórych przypadkach
można wykazać związek zaburzenia z towarzyszącą mu encefalopatią, ale rozpoznanie należy stawiać na podstawie
zmian zachowania.

Otępienie dziecięce
Psychoza dezintegracyjna
Zespół Hellera
Psychoza symbiotyczna
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia towarzyszących zaburzeń
neurologicznych.
Nie obejmuje: zespół Retta (F84.2)
F84.4

Zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami
stereotypowymi
Niedostatecznie zdefiniowana kategoria zaburzeń o wątpliwej wartości nozologicznej, przeznaczona dla dzieci
znacznie upośledzonych umysłowo (IQ poniżej 35), które mają duże problemy z nadpobudliwością ruchową, uwagą
i zachowaniami stereotypowymi. Dzieci te – jak się wydaje – nie odnoszą korzyści ze stosowania leków stymulujących
(w przeciwieństwie do dzieci z prawidłowym IQ) i mogą reagować na nie ciężką reakcją dysforyczną (niekiedy
z zahamowaniem psychoruchowym). W okresie młodzieńczym nadpobudliwość ruchowa ma tendencję do
przechodzenia w obniżenie aktywności (co nie jest typowe dla dzieci z zaburzeniami hiperkinetycznymi o normalnej
inteligencji). Zespołowi temu często towarzyszą różnorodne opóźnienia rozwojowe specyficzne albo globalne. Nie jest
znany stopień zależności tego zaburzenia od niskiego IQ lub uszkodzenia mózgu.

F84.5

Zespół Aspergera
Jest to zaburzenie o niepewnej wartości nozologicznej, charakteryzujące się takimi samymi nieprawidłowościami
w zakresie interakcji społecznych jak autyzm, a także ograniczonym, stereotypowym repertuarem zainteresowań
i aktywności. Od autyzmu różni się ono przede wszystkim brakiem ogólnego opóźnienia lub upośledzenia rozwoju
mowy i funkcji poznawczych. Zaburzeniu temu często towarzyszy wyraźna niezgrabność i tendencja do utrzymywania
się zaburzeń w wieku młodzieńczym i w życiu dorosłym. W początkach wieku dojrzałego pojawiają się sporadycznie
epizody psychotyczne.

Psychopatia autystyczna
Zaburzenia schizoidalne okresu dzieciństwa
F84.8

Inne głębokie zaburzenia rozwojowe

F84.9

Głębokie zaburzenia rozwojowe, nieokreślone

F88

Inne zaburzenia rozwoju psychologicznego
Agnozja rozwojowa

F89

Nieokreślone zaburzenia rozwoju psychologicznego
Zaburzenie rozwojowe BNO
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Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie
i w wieku młodzieńczym
(F90–F98)
F90

Zaburzenia hiperkinetyczne
Grupa zaburzeń charakteryzujących się wczesnym początkiem (zazwyczaj w okresie pierwszych pięciu lat życia),
brakiem wytrwałości w realizacji zadań wymagających zaangażowania poznawczego, tendencją do przechodzenia od
jednej aktywności do drugiej bez ukończenia żadnej z nich oraz zdezorganizowaną, słabo kontrolowaną, nadmierną
aktywnością. Mogą występować inne nieprawidłowości. Dzieci z zaburzeniami hiperkinetycznymi są często
lekkomyślne i impulsywne, skłonne do wypadków. Popadają w kłopoty z dyscypliną raczej z powodu bezmyślnego
łamania zasad, niż z powodu przemyślanego nieposłuszeństwa. Ich stosunki z dorosłymi są często pozbawione
dystansu, brak im normalnej ostrożności i rezerwy. Są niepopularne wśród innych dzieci i mogą być izolowane. Często
pojawia się osłabienie funkcji poznawczych i specyficzne opóźnienia zarówno w rozwoju ruchów, jak i mowy. Wtórne
komplikacje obejmują zachowania aspołeczne oraz niską ocenę własnej wartości.

Nie obejmuje:

F90.0

zaburzenia lękowe (F41.–)
zaburzenia nastroju [afektywne] (F30–F39)
całościowe zaburzenia rozwojowe (F84.–)
schizofrenia (F20.–)

Zaburzenie aktywności i uwagi
Deficyt uwagi:
• zaburzenie z deficytem uwagi
• zaburzenie z deficytem uwagi i nadmierną aktywnością
• zespół z nadmierną aktywnością [zespół nadpobudliwości ruchowej]
Nie obejmuje:

zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącymi zaburzeniami zachowania (F90.1)

F90.1

Hiperkinetyczne zaburzenie zachowania
ADHD [zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącymi zaburzeniami zachowania]

F90.8

Inne zaburzenia hiperkinetyczne

F90.9

Zaburzenie hiperkinetyczne, nieokreślone
Hiperkinetyczna reakcja w dzieciństwie lub wieku młodzieńczym BNO
Zespół hiperkinetyczny BNO

F91

Zaburzenia zachowania
Zaburzenia te charakteryzują się uporczywym i powtarzającym się wzorcem aspołecznego, agresywnego
i buntowniczego zachowania. Zachowanie takie powinno prowadzić do poważnego naruszenia adekwatnych dla wieku
oczekiwań społecznych. Musi więc być czymś więcej niż tylko zwykłą dziecięcą złośliwością i młodzieńczym buntem
oraz mieć względnie trwały charakter (sześć miesięcy lub dłużej). Cechy zaburzonego zachowania mogą być również
przejawem innych zaburzeń psychicznych, w tych przypadkach należy preferować pierwotne rozpoznanie.
Do przykładów zachowań uzasadniających rozpoznanie zalicza się: nadmiernie częste wdawanie się w bójki,
tyranizowanie otoczenia, okrucieństwo wobec ludzi i zwierząt, poważne niszczenie mienia, podpalenia, kradzieże,
powtarzające się kłamstwa, wagarowanie i ucieczki z domu, częste i ciężkie napady złości oraz nieposłuszeństwo.
Każde z tych zachowań wystarcza do postawienia rozpoznania, jeśli jest dostatecznie silnie wyrażone, ale izolowane
czyny aspołeczne nie mogą stanowić podstawy dla tej diagnozy.

Nie obejmuje:

F91.0

zaburzenia nastroju [afektywne] (F30–F39)
całościowe zaburzenia rozwojowe (F84.–)
schizofrenia (F20.–)
zaburzenia zachowania, jeżeli współistnieją z nimi:
• zaburzenia emocjonalne (F92.–)
• zaburzenia hiperkinetyczne (F90.1)

Zaburzenie zachowania ograniczone do środowiska rodzinnego
Zaburzenie przejawiające się zachowaniami aspołecznymi i agresywnymi (a nie jedynie buntowniczymi
i niszczycielskimi), które ograniczają się całkowicie lub prawie całkowicie do domu rodzinnego i interakcji z rodzicami
lub rodzeństwem albo najbliższymi domownikami. Powinno ono spełniać ogólne kryteria kategorii F91.–, ale nawet
głęboko zaburzone relacje rodzic-dziecko nie są wystarczające do postawienia rozpoznania.
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F91.1

Zaburzenie zachowania z nieprawidłowym procesem socjalizacji
Współistnienie utrwalonych aspołecznych i agresywnych zachowań (zgodnie z ogólnymi kryteriami kategorii F91.–,
nie tylko zachowaniem opozycyjnym, buntowniczym i niszczycielskim), z towarzyszącymi, bardzo nieprawidłowymi,
relacjami z innymi dziećmi.

Zaburzenie zachowania typu „agresywny samotnik”
Zachowania agresywne z nieprawidłowym procesem socjalizacji
F91.2

Zaburzenie zachowania z prawidłowym procesem socjalizacji
Zaburzenie to odznacza się utrwalonymi zachowaniami aspołecznymi lub agresywnymi (zgodnie z ogólnymi
kryteriami kategorii F91.–, nie jedynie z zachowaniem opozycyjnym, buntowniczym lub niszczycielskim). Występuje
ono u jednostek dobrze zintegrowanych ze swoją grupą rówieśniczą.

Zaburzenia zachowania, rodzaj grupowy
Przestępczość grupowa
Przestępstwa związane z przynależnością do gangu
Kradzieże w towarzystwie rówieśników
Wagarowanie
F91.3

Zaburzenie opozycyjno-buntownicze
Zaburzenie to występuje zazwyczaj u młodszych dzieci i charakteryzuje się nasilonym buntowniczym, nieposłusznym,
niszczycielskim zachowaniem, które nie obejmuje czynów przestępczych lub bardziej skrajnych form zachowania
agresywnego lub aspołecznego. Powinno ono spełniać ogólne kryteria kategorii F91.–, jednak nawet szczególnie
złośliwe lub niegrzeczne zachowania nie są wystarczające do postawienia rozpoznania. Stosowanie tej kategorii
diagnostycznej wymaga szczególnej ostrożności, zwłaszcza w odniesieniu do starszych dzieci, ponieważ istotnym
klinicznie zaburzeniom zachowania towarzyszą zazwyczaj zachowania aspołeczne i agresywne, przekraczające zakres
zachowania opozycyjnego, buntowniczego i niszczycielskiego.

F91.8

Inne zaburzenia zachowania

F91.9

Zaburzenia zachowania, nieokreślone
Zaburzenie behawioralne
wieku dziecięcego BNO
Zaburzenie zachowania

F92

Mieszane zaburzenia zachowania i emocji
Grupa zaburzeń charakteryzujących się współwystępowaniem uporczywego, agresywnego, aspołecznego lub
buntowniczego zachowania z ewidentnymi objawami depresji, lęku lub innych zaburzeń emocjonalnych. Muszą być
jednocześnie spełnione kryteria zaburzeń zachowania (F91.–) i emocjonalnych (F93.–) w dzieciństwie lub zaburzeń
nerwicowych dorosłych (F40–F48) albo zaburzeń nastroju (F30–F39).

F92.0

Depresyjne zaburzenie zachowania
Kategoria ta jest kombinacją zaburzeń zachowania (F91.–) z uporczywym i wyraźnym obniżeniem nastroju (F32.–),
które wyraża się tym, że pacjent czuje się nadmiernie nieszczęśliwy. Ponadto stwierdza się utratę zainteresowań
i odczuwania przyjemności ze zwykłych zajęć, samoobwinianie się i poczucie beznadziejności, a także zaburzenia snu
i apetytu.

Zaburzenie zachowania F91.– z towarzyszącym zaburzeniem depresyjnym F32.–
F92.8

Inne mieszane zaburzenia zachowania i emocji
Kategoria ta wymaga współistnienia zaburzeń zachowania (F91.–) z uporczywymi i wyraźnymi zaburzeniami
emocjonalnymi, takimi jak lęk, myśli i czynności natrętne, depersonalizacja lub derealizacja, fobie lub hipochondria.

Zaburzenie zachowania F91.– z towarzyszącym:
• zaburzeniem emocjonalnym F93.–
• zaburzeniem nerwicowym F40–F48
F92.9

Mieszane zaburzenia zachowania i emocji, nieokreślone
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F93

Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie
Zaburzenia te polegają bardziej na przerysowaniu normalnych tendencji rozwojowych niż na zmianach jakościowych.
Przy określaniu różnicy pomiędzy tymi zaburzeniami emocjonalnymi a zaburzeniami nerwicowymi (F40– F48)
największą wartość diagnostyczną ma zgodność z normą rozwojową.

Nie obejmuje:
F93.0

z towarzyszącymi zaburzeniami zachowania (F92.–)

Lęk przed separacją w dzieciństwie
Powinien być rozpoznawany tylko wtedy, gdy strach przed separacją jest głównym źródłem lęku i gdy lęk pojawił się
w okresie wczesnego dzieciństwa. Od normalnego lęku przed separacją różni się znacznie większym natężeniem
(trwającym dłużej niż typowo dla danego wieku) oraz poważnymi trudnościami funkcjonowania społecznego.

Nie obejmuje:

F93.1

zaburzenia nastroju [afektywne] (F30–F39)
zaburzenia nerwicowe (F40–F48)
zaburzenie lękowe o typie fobii w dzieciństwie (F93.1)
lęk społeczny w dzieciństwie (F93.2)

Zaburzenie lękowe o typie fobii w dzieciństwie
Lęki w dzieciństwie, które odznaczają się znaczną specyficznością rozwojową, większym niż w zwykle natężeniem
i pojawiają się (do pewnego stopnia) u większości dzieci. Inne lęki, które pojawiają się w dzieciństwie (np. agorafobia),
ale nie są normalnym elementem rozwoju psychospołecznego, powinny być kodowane w odpowiedniej kategorii
F40‒F48.

Nie obejmuje:
F93.2

zaburzenia lękowe uogólnione (F41.1)

Lęk społeczny w dzieciństwie
Zaburzenie to cechuje przesadna ostrożność wobec obcych i lęk przed nowymi, nieznanymi lub społecznie
zagrażającymi sytuacjami. Kategorię tę należy stosować tylko wówczas, gdy lęk pojawia się we wczesnym
dzieciństwie i różni się od zwykłego lęku zarówno natężeniem, jak i towarzyszącymi problemami w funkcjonowaniu
społecznym.

Zaburzenie o typie wycofania, typowe dla okresu dzieciństwa lub wieku młodzieńczego
F93.3

Zaburzenie związane z rywalizacją w rodzeństwie
Zaburzenia emocjonalne występują u większości małych dzieci tuż po urodzeniu się młodszego brata lub siostry.
Zaburzenia związane z rywalizacją w rodzeństwie należy rozpoznawać tylko wtedy, gdy zarówno stopień nasilenia, jak
i trwałość zaburzeń odbiegają od normy i towarzyszą im nieprawidłowości w interakcjach społecznych.

Zazdrość o rodzeństwo
F93.8

Inne zaburzenia emocjonalne okresu dzieciństwa
Zaburzenie tożsamości
Nadmierny lęk
Nie obejmuje: zaburzenia identyfikacji płciowej w dzieciństwie (F64.2)

F93.9

Zaburzenia emocjonalne okresu dzieciństwa, nieokreślone

F94

Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w
dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym
Wspólną cechą tej heterogennej grupy zaburzeń są zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się
w okresie rozwoju. W odróżnieniu od głębokich zaburzeń rozwojowych nie występuje tu konstytucjonalnie
uwarunkowana niezdolność do interakcji społecznych ani niedobory w zakresie wszystkich sfer funkcjonowania.
W wielu przypadkach podstawową rolę w etiologii odgrywają poważne nieprawidłowości i niedostatki otoczenia
społecznego dziecka.

F94.0

Mutyzm wybiórczy
Charakteryzuje się wyraźną, zdeterminowaną emocjonalnie wybiórczością werbalnego komunikowania się, polegającą
na tym, że dziecko w pewnych sytuacjach rozmawia swobodnie, ale w innych (określonych) przestaje mówić.
Zaburzeniu towarzyszą zwykle pewne cechy osobowości, takie jak lękliwość, wycofywanie się, nadmierna wrażliwość
lub upór.

Mutyzm selektywny
Nie obejmuje: całościowe zaburzenia rozwojowe (F84.–)
schizofrenia (F20.–)
specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka (F80.–)
przemijający mutyzm związany z lękiem przed separacją u małych dzieci (F93.0)
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F94.1

Reaktywne utrudnienie nawiązywania relacji społecznych w dzieciństwie
Zaburzenie to rozpoczyna się w pierwszych pięciu latach życia dziecka i charakteryzuje się uporczywymi odchyleniami
od normy we wzorcach relacji społecznych dziecka, które są związane z zaburzeniami emocjonalnymi i stanowią
reakcję na zmiany w otoczeniu dziecka. Należą do nich np. lękliwość i nadmierna czujność, ubogie interakcje
społeczne z rówieśnikami, agresja wobec siebie i innych. Czasami pacjent czuje się niezmiernie nieszczęśliwy.
Niekiedy dochodzi do zahamowania wzrostu. Zespół ten występuje prawdopodobnie jako bezpośredni rezultat
poważnych zaniedbań ze strony rodziców i nieumiejętnego lub złego obchodzenia się z dzieckiem.

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia współistniejącego opóźnienia rozwoju
lub wzrostu.
Nie obejmuje:

F94.2

zespół Aspergera (F84.5)
nadmierna łatwość w nawiązywaniu relacji społecznych w dzieciństwie (F94.2)
zespół dziecka maltretowanego (T74.–)
normalne odchylenia we wzorcach więzi społecznych
seksualne lub fizyczne nadużycia w okresie dzieciństwa z wynikającymi z nich
problemami psychospołecznymi (Z61.4–Z61.6)

Nadmierna łatwość w nawiązywaniu relacji społecznych w dzieciństwie
Szczególny wzór nieprawidłowego funkcjonowania społecznego, który powstaje w pierwszych pięciu latach życia.
Dzieci bardzo łatwo przywiązują się do wszystkich bez wyboru i pragną zwracać na siebie uwagę, oraz słabo modulują
interakcje z rówieśnikami. Zaburzenia te utrzymują się uporczywie, nawet w przypadku zaistnienia wyraźnych zmian
w otoczeniu społecznym dziecka. Zależnie od okoliczności mogą wystąpić zaburzenia emocji i zachowania.

Psychopatia bezuczuciowa
Zespół dziecka szpitalnego
Nie obejmuje:

zespół Aspergera (F84.5)
choroba szpitalna u dzieci (F43.2)
zaburzenia hiperkinetyczne (F90.–)
reaktywne utrudnienie nawiązywania relacji społecznych w dzieciństwie (F94.1)

F94.8

Inne zaburzenia funkcjonowania społecznego wieku dziecięcego

F94.9

Dziecięce zaburzenia funkcjonowania społecznego, nieokreślone

F95

Tiki
Głównym objawem tego zaburzenia jest dowolny rodzaj tików. Tik jest mimowolnym, raptownym, powtarzającym się,
nierytmicznym ruchem (obejmującym najczęściej ograniczone grupy mięśni) lub wyrzucaniem z siebie dźwięków lub
wyrazów, które nie służą żadnemu widocznemu celowi. Tiki są przeżywane jako coś, czemu nie można się oprzeć, ale
zazwyczaj chory może się powstrzymać w pewnym stopniu i raczej na krótko. Tiki nasilają się w okresie stresu,
a znikają podczas snu. Do częstych prostych tików ruchowych zaliczamy: mruganie oczami, ruchy szyi, wzruszanie
ramionami i grymasy twarzy. Do pospolitych prostych tików głosowych zaliczamy: pochrząkiwanie, szczekający
kaszel, pociąganie nosem i syczenie. Do złożonych tików ruchowych należą między innymi: uderzanie się, skakanie
i podskakiwanie, a do głosowych – powtarzanie określonych słów, a czasem używanie społecznie nieakceptowanych,
często obscenicznych słów (koprolalia), jak również powtarzanie własnych dźwięków lub słów (palilalia).

F95.0

Tiki przemijające
Odpowiadają ogólnym kryteriom tików, ale nie utrzymują się dłużej niż 12 miesięcy. Przyjmują zwykle postać
mrugania oczami, grymasów twarzy lub potrząsania głową.

F95.1

Przewlekłe tiki ruchowe lub głosowe
Spełniają ogólne kryteria tików typu ruchowego lub głosowego (ale nie jednocześnie), mogą być proste, lecz częściej
są złożone oraz utrzymują się dłużej niż rok.

F95.2

Zespół tików głosowych i ruchowych [Gilles’a de la Tourette]
Charakteryzuje się współistnieniem licznych tików ruchowych z jednym lub kilkoma tikami głosowymi, które nie
muszą występować jednoczasowo. Zaburzenie ulega zwykle zaostrzeniu w wieku młodzieńczym i ma tendencję do
utrzymywania się w życiu dorosłym. Tiki głosowe cechują się eksplozywnym powtarzaniem takich objawów jak
pochrząkiwanie, mruczenie, a czasem wypowiadanie obscenicznych słów lub zdań. Niekiedy towarzyszy im
echopraksja gestów, które mogą mieć również obsceniczny charakter (kopropraksja).

F95.8

Inne tiki

F95.9

Tiki, nieokreślone
Tiki BNO
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F98

Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie
i w wieku młodzieńczym
Wspólną cechą tej heterogennej grupy zaburzeń jest początek w dzieciństwie, różnią się one jednak pod wieloma
innymi względami. Niektóre z tych stanów to dobrze zdefiniowane zespoły, ale większość jest tylko zbiorem objawów,
które zostały zaliczone do tej kategorii z uwagi na ich częstość i współwystępowanie z problemami psychospołecznymi
oraz ponieważ nie mieszczą się w innych kategoriach.

Nie obejmuje:

F98.0

napady powstrzymywania oddechu (R06.8)
zaburzenia identyfikacji płciowej w dzieciństwie (F64.2)
Zespół Kleinego-Levina (G47.8)
zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (F42.–)
zaburzenia snu uwarunkowane emocjonalnie (F51.–)

Moczenie mimowolne nieorganiczne
Zaburzenie polegające na nieplanowanym oddawaniu moczu, zarówno podczas dnia i nocy, o patologicznym
charakterze w stosunku do rozwoju psychicznego i niemające związku z organicznymi zaburzeniami kontroli pęcherza
moczowego lub zaburzeniami neurologicznymi, napadami padaczki lub wadami anatomicznymi układu moczowego.
Zaburzenie to może występować od urodzenia lub pojawiać się po okresie nabycia kontroli nad funkcją pęcherza. Może
również, choć nie musi, być związane z szerszymi zaburzeniami emocjonalnymi lub zachowania.

Moczenie mimowolne (pierwotne) (wtórne) o etiologii nieorganicznej
Moczenie mimowolne czynnościowe
Moczenie mimowolne psychogenne
Nietrzymanie moczu bez organicznej przyczyny
Nie obejmuje: moczenie mimowolne BNO (R32)
F98.1

Zanieczyszczanie się kałem nieorganiczne
Powtarzające się, planowe lub nieplanowe oddawanie kału, zazwyczaj o prawidłowej lub prawie prawidłowej
konsystencji, w miejscach nienadających się do tego celu w świetle osobistych i społecznych uwarunkowań. Może być
przedłużeniem niemowlęcego okresu nietrzymania kału, pojawić się już po nabyciu kontroli nad funkcją zwieracza
odbytu lub być czynnością zamierzoną mimo prawidłowej fizjologii. Zaburzenie może charakteryzować się
występowaniem pojedynczego objawu lub być jednym z objawów bardziej złożonych zaburzeń, zwłaszcza
emocjonalnych (F93.–) lub zachowania (F91.–).

Zanieczyszczanie się kałem czynnościowe
Nietrzymanie kału o etiologii nieorganicznej
Zanieczyszczanie się kałem psychogenne
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia przyczyny współistniejących zaparć.
Nie obejmuje: zanieczyszczanie się kałem BNO (R15)
F98.2

Zaburzenia odżywiania u niemowląt i dzieci
Zaburzenia odżywiania o różnych objawach, zwykle charakterystycznych dla okresu niemowlęcego i wczesnego
dzieciństwa. Polegają na odmawianiu przyjmowania pokarmu pomimo jego dostępności, doświadczonego opiekuna
i braku schorzeń organicznych. Zaburzeniu może, choć nie musi, towarzyszyć ruminacja (nawracające wymioty bez
nudności lub zaburzeń żołądkowo-jelitowych).

Ruminacja okresu niemowlęcego
Nie obejmuje:

F98.3

jadłowstręt psychiczny i inne zaburzenia odżywiania (F50.–)
trudności w karmieniu i nieprawidłowe karmienie (R63.3)
problemy związane z karmieniem noworodka (P92.–)
pica u niemowląt i dzieci (F98.3)

Pica u niemowląt i dzieci
Powtarzające się spożywanie substancji nieodżywczych (takich jak gleba, płaty farby, itp.), które może być jednym
z objawów szerszych zaburzeń psychicznych (jak autyzm) lub względnie izolowanym zaburzeniem
psychopatologicznym. W tej kategorii klasyfikowane jest tylko zaburzenie izolowane. Zaburzenie to występuje
najczęściej u dzieci umysłowo upośledzonych, w tych przypadkach jako główne rozpoznanie należy podać kody
F70‒F79.
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F98.4

Stereotypie ruchowe
Dowolne, powtarzające się, nieczynnościowe (często rytmiczne) ruchy stereotypowe, które nie stanowią części
określonych zaburzeń psychiatrycznych lub neurologicznych. Jeśli ruchy te występują w przebiegu innych zaburzeń,
należy rozpoznać jedynie główne schorzenie. Do ruchów nieprowadzących do samouszkodzenia zalicza się: kołysanie
ciałem, kołysanie głową, wyrywanie włosów, kręcenie włosów, strzelanie palcami, wyginanie rąk. Stereotypowe ruchy
prowadzące do samouszkodzenia to: powtarzające uderzanie głową, uderzanie w twarz, wciskanie gałek ocznych,
obgryzanie rąk, ust i innych części ciała. Wszystkie wymienione stereotypie ruchowe występują najczęściej u osób
z niedorozwojem umysłowym (w tym przypadku należy wpisać oba rozpoznania). Jeśli wciskanie gałek ocznych
występuje u dziecka z upośledzeniem widzenia, należy rozpoznać obydwa zaburzenia, wskazując tę kategorię oraz
kategorię określającą odpowiednie zaburzenie somatyczne.

Stereotypie
Nie obejmuje:

F98.5

patologiczne ruchy samowolne (R25.–)
zaburzenia ruchu o podłożu organicznym (G20–G25)
obgryzanie paznokci (F98.8)
dłubanie w nosie (F98.8)
stereotypie jako element szerszego spektrum zaburzeń psychiatrycznych (F00–F95)
ssanie kciuka (F98.8)
tiki (F95.–)
trichotillomania (F63.3)

Jąkanie [zacinanie się]
Mowa charakteryzująca się częstym powtarzaniem lub wydłużeniem dźwięków, sylab lub wyrazów albo częstymi
wahaniami lub przerwami zaburzającymi rytm mowy. Jako zaburzenie należy ją klasyfikować tylko wówczas, gdy jej
nasilenie w znaczny sposób zaburza płynność mowy.

Nie obejmuje:
F98.6

mowa bezładna (F98.6)
tiki (F95.–)

Mowa bezładna
Szybka mowa z zaburzeniem płynności, jednak bez powtórzeń lub wahań, o nasileniu prowadzącym do obniżenia
zrozumiałości. Mowa jest urywana i nierytmiczna z nagłymi wybuchami i zwykle z nieprawidłowym frazowaniem.

Nie obejmuje:

jąkanie (F98.5)
tiki (F95.–)

F98.8

Inne określone zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie
i w wieku młodzieńczym
Zaburzenia uwagi bez nadaktywności
Nadmierna masturbacja
Obgryzanie paznokci
Dłubanie w nosie
Ssanie kciuka

F98.9

Nieokreślone zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie
lub w wieku młodzieńczym

Nieokreślone zaburzenia psychiczne
(F99)
F99

Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej
Choroba psychiczna BNO
Nie obejmuje:

organiczne zaburzenia psychiczne BNO (F06.9)
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ROZDZIAŁ VI
Choroby układu nerwowego
(G00–G99)
Nie obejmuje:

wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00–P96)
wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00–B99)
powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00–O99)
wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00–Q99)
zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00–E90)
urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00–T98)
nowotwory (C00–D48)
objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych,
niesklasyfikowane gdzie indziej (R00–R99)

Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:
G00–G09
G10–G13
G20–G26
G30–G32
G35–G37
G40–G47
G50–G59
G60–G64
G70–G73
G80–G83
G90–G99

Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego
Układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
Inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
Zaburzenia okresowe i napadowe
Zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe
Polineuropatie i inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego
Choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni
Mózgowe porażenie dziecięce i inne zespoły porażenne
Inne zaburzenia układu nerwowego

W rozdziale tym oznaczono „*” następujące kategorie:
G01*
G02*
G05*
G07*
G13*
G22*
G26*
G32*
G46*
G53*
G55*
G59*
G63*
G73*
G94*
G99*

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych
sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób
sklasyfikowanych gdzie indziej
Ropień i ziarniniak śródczaszkowy, w kanale kręgowym i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób
sklasyfikowanych gdzie indziej
Zaniki układowe obejmujące pierwotnie ośrodkowy układ nerwowy w przebiegu chorób sklasyfikowanych
gdzie indziej
Parkinsonizm w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych
gdzie indziej
Inne zwyrodnieniowe zaburzenia układu nerwowego, występujące w przebiegu chorób sklasyfikowanych
gdzie indziej
Zespoły naczyniowe mózgu w przebiegu chorób naczyń mózgowych
Zaburzenia nerwów czaszkowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie
indziej
Mononeuropatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Polineuropatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zaburzenia złącza mięśniowo-nerwowego i mięśni w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Inne patologie mózgu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Inne zaburzenia układu nerwowego, występujące w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
257

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego
(G00–G09)
G00

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, niesklasyfikowane gdzie
indziej
Obejmuje:

bakteryjne zapalenie:
• opony pajęczej
• opony miękkiej
• opon mózgowo-rdzeniowych
• opony twardej

Nie obejmuje: bakteryjne zapalenie:
• opon mózgowych i mózgu (G04.2)
• opon rdzeniowych i rdzenia kręgowego (G04.2)
G00.0

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez Haemophilus
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez Haemophilus influenzae

G00.1

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych pneumokokowe

G00.2

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych paciorkowcowe

G00.3

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych gronkowcowe

G00.8

Inne bakteryjne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez:
• Escherichia coli
• pałeczkę Friedländera
• Klebsiella

G00.9

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, nieokreślone
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:
• ropne BNO
• ropiejące BNO
• ropotwórcze BNO

G01*

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu chorób bakteryjnych
sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:
• wąglikowe (A22.8†)
• gonokokowe (A54.8†)
• leptospirozowe (A27.–†)
• listeriozowe (A32.1†)
• boreliozowe (A69.2†)
• meningokokowe (A39.0†)
• w przebiegu kiły układu nerwowego (A52.1†)
• salmonellozowe (A02.2†)
• kiłowe:
• wrodzone (A50.4†)
• wtórne (A51.4†)
• gruźlicze (A17.0†)
• w przebiegu duru brzusznego (A01.0†)
Nie obejmuje:
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zapalenie opon mózgowych i mózgu oraz opon rdzeniowych i rdzenia kręgowego
w przebiegu zakażeń bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej (G05.0*)

CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO

G02*

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu innych chorób zakaźnych
i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Nie obejmuje:

zapalenie opon mózgowych i mózgu oraz opon rdzeniowych i rdzenia kręgowego
w przebiegu zakażeń i chorób pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
(G05.1‒G05.2*)

G02.0*

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu chorób wirusowych sklasyfikowanych
gdzie indziej
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:
• adenowirusowe (A87.1†)
• enterowirusowe (A87.0†)
• wywołane przez wirus opryszczki [herpes simplex] (B00.3†)
• w przebiegu mononukleozy zakaźnej (B27.–†)
• w przebiegu odry (B05.1†)
• w przebiegu świnki (B26.1†)
• w przebiegu różyczki (B06.0†)
• w przebiegu ospy wietrznej (B01.0†)
• w przebiegu półpaśca (B02.1†)

G02.1*

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w grzybicach
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:
• kandydozowe (B37.5†)
• kokcydioidomykozowe (B38.4†)
• kryptokokowe (B45.1†)

G02.8*

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu innych określonych chorób
zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:
• w przebiegu trypanosomatozy afrykańskiej (B56.–†)
• w przebiegu choroby Chagasa (przewlekłe) (B57.4†)

G03

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez inne i nieokreślone
czynniki
Obejmuje:

Nie obejmuje:

zapalenie opony pajęczej
zapalenie opony miękkiej
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
zapalenie opony twardej

wywołane przez inne i nieokreślone czynniki

zapalenie opon mózgowych i mózgu (G04.–)
zapalenie opon rdzeniowych i rdzenia kręgowego (G04.–)

G03.0

Nieropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Niebakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

G03.1

Przewlekłe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

G03.2

Łagodne nawrotowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych [Mollareta]

G03.8

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez inne określone czynniki

G03.9

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, nieokreślone
Zapalenie opony pajęczej (rdzenia kręgowego) BNO
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G04

Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego
Obejmuje:

ostre wstępujące zapalenie rdzenia kręgowego
zapalenie opon mózgowych i mózgu
zapalenie opon rdzeniowych i rdzenia kręgowego

Nie obejmuje:

łagodne zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego przebiegające z bólami mięśni (G93.3)
encefalopatia:
• BNO (G93.4)
• alkoholowa (G31.2)
• toksyczna (G92)
stwardnienie rozsiane (G35)
zapalenie rdzenia kręgowego:
• ostre poprzeczne (G37.3)
• podostre martwicze (G37.4)

G04.0

Ostre rozsiane zapalenie mózgu
Poszczepienne:
• zapalenie mózgu
• zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego
Jeżeli konieczne jest określenie szczepionki, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny
zewnętrznej (rozdział XX).

G04.1

Tropikalne spastyczne porażenie kończyn dolnych

G04.2

Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i mózgu oraz zapalenie opon rdzeniowych i rdzenia
kręgowego niesklasyfikowane gdzie indziej

G04.8

Inne zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego
Pozakaźne zapalenie mózgu oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, BNO

G04.9

Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego,
nieokreślone
Zapalenie komór mózgu BNO

G05*

Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego
w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Obejmuje:

zapalenie opon mózgowych i mózgu oraz opon rdzeniowych i rdzenia kręgowego
w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

G05.0*

Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób
bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego:
• listeriozowe (A32.1†)
• meningokokowe (A39.8†)
• kiłowe:
• wrodzone (A50.4†)
• późne (A52.1†)
• gruźlicze (A17.8†)

G05.1*

Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób
wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego:
• adenowirusowe (A85.1†)
• cytomegalowirusowe (B25.8†)
• enterowirusowe (A85.0†)
• opryszczkowe [herpes simplex] (B00.4†)
• grypowe (J09†, J10.8†, J11.8†)
• odrowe (B05.0†)
• świnkowe (B26.2†)
• wiatrówkowe (B01.1†)
• różyczkowe (B06.0†)
• półpaścowe (B02.0†)
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G05.2*

Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu innych
chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego:
• w przebiegu trypanosomatozy afrykańskiej (B56.–†)
• w przebiegu choroby Chagasa (przewlekłe) (B57.4†)
• negleriozowe (B60.2†)
• toksoplazmozowe (B58.2†)
Eozynofilowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu (B83.2†)

G05.8*

Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu innych
chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie mózgu w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego (M32.1†)

G06

Ropień i ziarniniak śródczaszkowy, w kanale kręgowym i rdzenia kręgowego
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

G06.0

Ropień i ziarniniak śródczaszkowy
Ropień (zatorowy):
• mózgu [dowolnej części]
• móżdżku
• mózgowia
• usznopochodny
Ropień lub ziarniniak śródczaszkowy:
• nadtwardówkowy
• zewnątrztwardówkowy
• podtwardówkowy

G06.1

Ropień i ziarniniak rdzenia kręgowego i w kanale kręgowym
Ropień (zatorowy) rdzenia kręgowego [dowolnej części]
Ropień lub ziarniniak w kanale kręgowym:
• nadtwardówkowy
• zewnątrztwardówkowy
• podtwardówkowy

G06.2

Ropień zewnątrztwardówkowy i podtwardówkowy, nieokreślony

G07*

Ropień i ziarniniak śródczaszkowy, w kanale kręgowym i rdzenia kręgowego
w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Ropień mózgu:
• pełzakowy (A06.6†)
• rzeżączkowy (A54.8†)
• gruźliczy (A17.8†)
Ziarniniak mózgu w przebiegu zakażenia Schistosoma (B65.–†)
Gruźliczak:
• mózgu (A17.8†)
• opon mózgowo-rdzeniowych (A17.1†)

G08

Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył śródczaszkowych i w kanale kręgowym
Septyczny:
• zator
• zapalenie błony wewnętrznej
• zapalenie
• zakrzepowe zapalenie
• zakrzep
Nie obejmuje:

zatok żylnych i żył śródczaszkowych lub rdzenia kręgowego
i kanału kręgowego

zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył śródczaszkowych:
• wikłające następujące zaburzenia:
• poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00–O07, O08.7)
• ciążę, poród i połóg (O22.5, O87.3)
• o etiologii nieropnej (I67.6)
nieropne zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył kanału kręgowego (G95.1)
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G09

Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
Uwaga:

Kategorię tę należy stosować w celu określenia stanów o pierwotnej przynależności do grup
G00–G08 (tj. z wykluczeniem oznaczonych gwiazdką), a będących przyczyną następstw
sklasyfikowanych gdzie indziej. Do „następstw” zalicza się stany tak określone lub późne
następstwa, bądź stany, które utrzymują się jeden rok lub dłużej po wystąpieniu pierwotnego
czynnika wywołującego. W przypadku używania tej kategorii należy postępować zgodnie
z odpowiednimi zasadami kodowania chorobowości i umieralności oraz wytycznymi
przedstawionymi w tomie 2.

Układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
(G10–G13)
G10

Pląsawica [choroba Huntingtona]
Pląsawica Huntingtona

G11

Ataksja dziedziczna
Nie obejmuje:

mózgowe porażenie dziecięce (G80.–)
dziedziczna i idiopatyczna neuropatia (G60.–)
choroby metaboliczne (E70–E90)

G11.0

Ataksja wrodzona niepostępująca

G11.1

Ataksja móżdżkowa o wczesnym początku
Uwaga:
Początek zwykle przed 20. rokiem życia
Ataksja móżdżkowa o wczesnym początku z:
• drżeniem samoistnym
• miokloniami [ataksja Hunta]
• zachowanymi odruchami ścięgnistymi
Ataksja Friedreicha (dziedziczona autosomalnie recesywnie)
Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa dziedziczona recesywnie w związku z chromosomem X

G11.2

Ataksja móżdżkowa o późnym początku
Uwaga:
Początek zwykle po 20. roku życia

G11.3

Ataksja móżdżkowa z uszkodzonym systemem naprawy DNA
Ataksja teleangiektazja [zespół Louis-Bar]
Nie obejmuje: zespół Cockayne’a (Q87.1)
skóra pergaminowata barwnikowa (Q82.1)

G11.4

Dziedziczne spastyczne porażenie kończyn dolnych

G11.8

Inne ataksje dziedziczne

G11.9

Ataksja dziedziczna, nieokreślona
Dziedziczne:
• ataksja móżdżkowa BNO
• zwyrodnienie móżdżkowe
• zaburzenie móżdżkowe
• zespół móżdżkowy

G12

Rdzeniowy zanik mięśni i zespoły pokrewne

G12.0

Rdzeniowy zanik mięśni, postać dziecięca, typ I [Werdniga-Hoffmana]

G12.1

Inne dziedziczne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego
Postępujące porażenie opuszkowe dziecięce [Fazio-Londego]
Rdzeniowy zanik mięśni:
• postać dorosłych
• postać dziecięca, typ II
• dystalny
• postać młodzieńcza, typ III [Kugelberga-Welander]
• postać łopatkowo-strzałkowa
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G12.2

Stwardnienie zanikowe boczne
Dziedziczne schorzenie neuronu ruchowego
Stwardnienie boczne:
• zanikowe
• pierwotne
Postępujące porażenie opuszkowe
Postępujący rdzeniowy zanik mięśni

G12.8

Inne rdzeniowe zaniki mięśni i zespoły pokrewne

G12.9

Rdzeniowy zanik mięśni, nieokreślony

G13*

Zaniki układowe obejmujące pierwotnie ośrodkowy układ nerwowy w przebiegu
chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

G13.0*

Paranowotworowa neuromiopatia i neuropatia
Neuromiopatia nowotworowa (C00–C97†)
Czuciowa neuropatia paranowotworowa [Denny’ego-Browna] (C00–D48†)

G13.1*

Inne zaniki układowe pierwotnie zajmujące układ nerwowy w przebiegu chorób
nowotworowych
Paranowotworowa encefalopatia limbiczna (C00–D48†)

G13.2*

Zanik układowy obejmujący pierwotnie układ nerwowy w niedoczynności tarczycy (E00.1†,
E03.–†)

G13.8*

Zanik układowy obejmujący pierwotnie układ nerwowy w przebiegu innych chorób
sklasyfikowanych gdzie indziej

Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
(G20–G26)
G20

Choroba Parkinsona
Hemiparkinsonizm
Drżączka porażenna
Parkinsonism lub choroba Parkinsona:
• BNO
• idiopatyczna
• pierwotna

G21

Parkinsonizm wtórny

G21.0

Złośliwy zespół neuroleptyczny
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej
(rozdział XX).

G21.1

Parkinsonizm wtórny wywołany przez inne leki
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej
(rozdział XX).

G21.2

Parkinsonizm wtórny wywołany przez inne czynniki zewnętrzne
Jeżeli konieczne jest określenie czynnika zewnętrznego, wówczas należy zastosować dodatkowy kod
przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

G21.3

Parkinsonizm po zapaleniu mózgu

G21.8

Inny parkinsonizm wtórny

G21.9

Parkinsonizm wtórny, nieokreślony

G22*

Parkinsonizm w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Parkinsonizm kiłowy (A52.1†)
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G23

Inne choroby zwyrodnieniowe zwojów podstawnych
Nie obejmuje:

zwyrodnienie wieloukładowe (G90.3)

G23.0

Choroba Hellervordena-Spatza
Zwyrodnienie barwnikowe gałki bladej

G23.1

Postępujące ponadjądrowe porażenie mięśni oka [Steele’a-Richardsona-Olszewskiego]

G23.2

Zwyrodnienie prążkowia i istoty czarnej

G23.8

Inne określone choroby zwyrodnieniowe jąder podstawy
Zwapnienie zwojów podstawnych

G23.9

Choroby zwyrodnieniowe zwojów podstawnych, nieokreślone

G24

Dystonia
Obejmuje:

dyskinezja

Nie obejmuje:

atetotyczne mózgowe porażenie dziecięce (G80.3)

G24.0

Dystonia polekowa
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej
(rozdział XX).

G24.1

Dystonia samoistna rodzinna
Dystonia idiopatyczna BNO

G24.2

Dystonia samoistna niedziedziczna

G24.3

Kurczowy kręcz karku
Nie obejmuje: kręcz karku BNO (M43.6)

G24.4

Dystonia samoistna w obrębie twarzy
Dyskinezja ustno-twarzowa

G24.5

Kurcz powiek

G24.8

Inna dystonia

G24.9

Dystonia, nieokreślona
Dyskinezja BNO

G25
G25.0

Inne zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
Drżenie samoistne
Drżenie dziedziczne
Nie obejmuje:

drżenie BNO (R25.1)

G25.1

Drżenie polekowe
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej
(rozdział XX).

G25.2

Inne określone formy drżenia
Drżenie zamiarowe

G25.3

Mioklonia
Mioklonia polekowa
Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować
dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
Nie obejmuje:

miokimia twarzowa (G51.4)
padaczka miokloniczna (G40.–)

G25.4

Pląsawica polekowa
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej
(rozdział XX).

G25.5

Inna pląsawica
Pląsawica BNO
Nie obejmuje:
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G25.6

Polekowe i inne tiki pochodzenia organicznego
Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować
dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
Nie obejmuje:

zespół Gilles’a de la Tourette (F95.2)
tiki BNO (F95.9)

G25.8

Inne określone zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
Zespół niespokojnych nóg
Zespół sztywności

G25.9

Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych, nieokreślone

G26*

Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych w przebiegu
chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
(G30–G32)
G30

Choroba Alzheimera
Obejmuje:

postacie starcze i przedstarcze

Nie obejmuje:

starcze:
• zwyrodnienie mózgu NGI (G31.1)
• otępienie BNO (F03)
starość BNO (R54)

G30.0

Choroba Alzheimera o wczesnym początku
Uwaga:
Początek zwykle przed 65. rokiem życia

G30.1

Choroba Alzheimera o późnym początku
Uwaga:
Początek zwykle po 65. roku życia

G30.8

Inne postacie choroby Alzheimera

G30.9

Choroba Alzheimera, nieokreślona

G31

Inne zwyrodnieniowe choroby układu nerwowego, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:

zespół Reye’a (G93.7)

G31.0

Zanik mózgu ograniczony
Choroba Picka
Postępująca afazja izolowana

G31.1

Starcze zwyrodnienie mózgu niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje: choroba Alzheimera (G30.–)
starość BNO (R54)

G31.2

Zwyrodnienie układu nerwowego spowodowane przez alkohol
Alkoholowa ataksja móżdżkowa
Alkoholowe zwyrodnienie móżdżkowe
Alkoholowe zwyrodnienie mózgu
Encefalopatia alkoholowa
Poalkoholowe zaburzenia funkcji układu nerwowego wegetatywnego

G31.8

Inne określone choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
Zwyrodnienie istoty szarej [choroba Alpersa]
Otępienie (choroba) z ciałkami Lewy’ego
Podostra martwicza encefalopatia [zespół Leigha]

G31.9

Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, nieokreślone

G32*
G32.0*

Inne zwyrodnieniowe zaburzenia układu nerwowego, występujące w przebiegu
chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Podostre złożone zwyrodnienie rdzenia kręgowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych
gdzie indziej
Nie obejmuje: podostre złożone zwyrodnienie rdzenia kręgowego z niedoboru witaminy B12 (E53.8†)
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G32.8*

Inne określone zaburzenia zwyrodnieniowe układu nerwowego, występujące w przebiegu
chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
(G35–G37)
G35

Stwardnienie rozsiane
Stwardnienie rozsiane:
• BNO
• pnia mózgu
• rdzenia kręgowego
• rozsiane
• uogólnione

G36

Inne rozsiane procesy demielinizacyjne o ostrym przebiegu
Nie obejmuje:

pozakaźne zapalenie mózgu, a także mózgu i rdzenia kręgowego, BNO (G04.8)

G36.0

Zapalenie rdzenia kręgowego i nerwów wzrokowych [zespół Devica]
Demielinizacja w przebiegu zapalenia nerwu wzrokowego
Nie obejmuje: zapalenie nerwu wzrokowego BNO (H46)

G36.1

Ostre i podostre krwotoczne zapalenie istoty białej mózgu [Hursta]

G36.8

Inne określone rozsiane procesy demielinizacyjne o ostrym przebiegu

G36.9

Rozsiane procesy demielinizacyjne o ostrym przebiegu, nieokreślone

G37
G37.0

Inne choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
Stwardnienie rozlane
Przyosiowe zapalenie mózgu
Choroba Schildera
Nie obejmuje:

adrenoleukodystrofia [Addisona-Schildera] (E71.3)

G37.1

Środkowa demielinizacja ciała modzelowatego

G37.2

Mielinoliza środkowa mostu

G37.3

Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego w przebiegu choroby demielinizacyjnej
ośrodkowego układu nerwowego
Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego BNO
Nie obejmuje:

stwardnienie rozsiane (G35)
zapalenie rdzenia kręgowego i nerwów wzrokowych [zespół Devica] (G36.0)

G37.4

Podostre martwicze zapalenie rdzenia kręgowego

G37.5

Stwardnienie koncentryczne [Baló]

G37.8

Inne określone choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego

G37.9

Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone
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Zaburzenia okresowe i napadowe
(G40–G47)
G40

Padaczka
Nie obejmuje:

zespół Landaua-Kleffnera (F80.3)
napady drgawek (konwulsyjnych) BNO (R56.8)
stan padaczkowy (G41.–)
porażenie Todda (G83.8)

G40.0

Padaczka samoistna (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe z napadami
o zlokalizowanym początku
Łagodna padaczka dziecięca ze środkowoskroniowymi potencjałami iglicowymi w EEG
Padaczka dziecięca z wyładowaniami potylicznymi w EEG

G40.1

Padaczka objawowa (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe z prostymi napadami
częściowymi
Napady bez zaburzeń świadomości
Proste napady częściowe ulegające wtórnemu uogólnieniu

G40.2

Padaczka objawowa (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe ze złożonymi
napadami częściowymi
Napady z zaburzeniami świadomości, często z towarzyszącymi automatyzmami
Złożone napady częściowe ulegające wtórnemu uogólnieniu

G40.3

Uogólniona samoistna padaczka i zespoły padaczkowe
Łagodna dziecięca padaczka miokloniczna
Łagodne drgawki noworodkowe (rodzinne)
Padaczka dziecięca z utratą świadomości [pyknolepsja]
Padaczka z napadami „grand mal” przy przebudzeniu
Młodzieńcza:
• padaczka z utratą świadomości
• padaczka miokloniczna [napady impulsywne typu „petit mal”]
Niespecyficzne napady padaczkowe:
• atoniczne
• kloniczne
• miokloniczne
• toniczne
• toniczno-kloniczne

G40.4

Inne postacie uogólnionej padaczki i zespołów padaczkowych
Padaczka z:
• mioklonicznymi napadami nieświadomości
• napadami miokloniczno-astatycznymi
Skurcze dziecięce
Zespół Lennoxa-Gastauta
Napady skłonów
Objawowa wczesna encefalopatia miokloniczna
Zespół Westa

G40.5

Szczególne zespoły padaczkowe
Epilepsia partialis continua [Kożewnikowa]
Napady padaczkowe związane z:
• alkoholem
• lekami
• zmianami hormonalnymi
• pozbawieniem snu
• stresem
Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować
dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

G40.6

Napady „grand mal”, nieokreślone (z napadami „petit mal” lub bez takich napadów)

G40.7

Napady „petit mal”, nieokreślone, bez napadów „grand mal”

G40.8

Inne padaczki
Padaczka i zespoły padaczkowe nieokreślone co do charakteru – ogniskowe lub uogólnione
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G40.9

G41

Padaczka, nieokreślona
Padaczkowe:
• drgawki BNO
• ataki BNO
• napady BNO

Stan padaczkowy

G41.0

Stan padaczkowy typu „grand mal”
Stan padaczkowy toniczno-kloniczny

G41.1

Stan padaczkowy typu „petit mal”
Stan padaczkowy napadów nieświadomości

G41.2

Złożony częściowy stan padaczkowy

G41.8

Inne stany padaczkowe

G41.9

Stan padaczkowy, nieokreślony

Nie obejmuje:

G43

epilepsia partialis continua [Kożewnikowa] (G40.5)

Migrena
Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować
dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
Nie obejmuje:

ból głowy BNO (R51)

G43.0

Migrena bez aury [migrena prosta]

G43.1

Migrena z aurą [migrena klasyczna]
Migrena:
• z aurą bez bólu głowy
• podstawna
• równoważna
• rodzinna z porażeniem połowiczym
• z:
• aurą o ostrym początku
• przedłużoną aurą
• typową aurą

G43.2

Stan migrenowy

G43.3

Migrena powikłana

G43.8

Inne migreny
Migrena okoporaźna
Migrena siatkówkowa

G43.9

Migrena, nieokreślona

G44

Inne zespoły bólu głowy
Nie obejmuje:

nietypowy ból twarzy (G50.1)
ból głowy BNO (R51)
nerwoból nerwu trójdzielnego (G50.0)

G44.0

Klasterowe bóle głowy
Przewlekły napadowy połowiczy ból głowy
Klasterowe bóle głowy:
• przewlekłe
• okresowe

G44.1

Naczyniowe bóle głowy niesklasyfikowane gdzie indziej
Naczyniowe bóle głowy BNO

G44.2

Ból głowy typu napięciowego
Przewlekłe bóle głowy typu napięciowego
Okresowe bóle głowy typu napięciowego
Ból głowy typu napięciowego BNO

G44.3

Przewlekły pourazowy ból głowy
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G44.4

Polekowy ból głowy niesklasyfikowany gdzie indziej
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej
(rozdział XX).

G44.8

Inne określone zespoły bólu głowy

G45

Przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne
Nie obejmuje:

niedokrwienie mózgu u noworodka (P91.0)

G45.0

Zespół tętnicy kręgowo-podstawnej

G45.1

Zespół tętnicy szyjnej (półkulowy)

G45.2

Mnogie i obustronne zespoły tętnic przedmózgowych

G45.3

Przemijające objawy ślepoty

G45.4

Przemijająca niepamięć całkowita
Nie obejmuje: amnezja BNO (R41.3)

G45.8

Inne przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne

G45.9

Przemijające napady niedokrwienia mózgu, nieokreślone
Skurcz tętnicy mózgowej
Przemijające niedokrwienie mózgu BNO

G46*

Zespoły naczyniowe mózgu w przebiegu chorób naczyń mózgowych (I60–I67†)

G46.0*

Zespół tętnicy środkowej mózgu (I66.0†)

G46.1*

Zespół tętnicy przedniej mózgu (I66.1†)

G46.2*

Zespół tętnicy tylnej mózgu (I66.2†)

G46.3*

Zespół udarowy pnia mózgu (I60–I67†)
Zespół:
• Benedikta
• Claude’a
• Foville’a
• Millarda-Gublera
• Wallenberga
• Webera

G46.4*

Zespół udarowy móżdżku (I60–I67†)

G46.5*

Stan zatokowy z zespołem czysto ruchowym (I60–I67†)

G46.6*

Stan zatokowy z zespołem czysto czuciowym (I60–I67†)

G46.7*

Stan zatokowy z innymi zespołami (I60–I67†)

G46.8*

Inne zespoły naczyniowe mózgu w przebiegu chorób naczyń mózgowych (I60–I67†)

G47

Zaburzenia snu
Nie obejmuje:

koszmary nocne (F51.5)
nieorganiczne zaburzenia snu (F51.–)
przerażenia senne (F51.4)
somnambulizm (F51.3)

G47.0

Zaburzenia zasypiania i utrzymania snu [bezsenność]

G47.1

Zaburzenia z nadmierną sennością [hipersomnia]

G47.2

Zaburzenia rytmu snu i czuwania
Zespół opóźnienia faz snu
Nieregularny rytm snu i czuwania

G47.3

Bezdech senny
Bezdech senny:
• ośrodkowy
• obturacyjny
Nie obejmuje: zespół Pickwicka (E66.2)
bezdech senny noworodków (P28.3)

G47.4

Narkolepsja i katalepsja
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G47.8

Inne zaburzenia snu
Zespół Kleinego-Levina

G47.9

Zaburzenia snu, nieokreślone

Zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty
nerwowe
(G50–G59)
Nie obejmuje:

G50

pourazowe zaburzenia dotyczące nerwów, korzeni nerwowych i splotów – patrz urazy nerwów
w zależności od okolicy ciała
nerwoból
BNO (M79.2)
zapalenie nerwu
zapalenie nerwów obwodowych związane z ciążą (O26.8)
zapalenie korzeni nerwów rdzeniowych BNO (M54.1)

Zaburzenia nerwu trójdzielnego
Obejmuje:

zaburzenia V nerwu czaszkowego

G50.0

Nerwoból nerwu trójdzielnego
Zespół napadowego bólu twarzy
Nerwoból nerwu trójdzielnego

G50.1

Nietypowy ból twarzy

G50.8

Inne zaburzenia nerwu trójdzielnego

G50.9

Zaburzenia nerwu trójdzielnego, nieokreślone

G51

Zaburzenia nerwu twarzowego
Obejmuje:

zaburzenia VII nerwu czaszkowego

G51.0

Obwodowe porażenie nerwu twarzowego
Porażenie twarzy

G51.1

Zapalenie zwoju kolanka
Nie obejmuje: popółpaścowe zapalenie zwoju kolanka (B02.2)

G51.2

Zespół Melkerssona
Zespół Melkerssona-Rosenthala

G51.3

Kloniczny skurcz połowy twarzy

G51.4

Miokimia twarzowa

G51.8

Inne zaburzenia nerwu twarzowego

G51.9

Zaburzenia nerwu twarzowego, nieokreślone

G52

Zaburzenia innych nerwów czaszkowych
Nie obejmuje:

zaburzenia:
• nerwu przedsionkowo-ślimakowego [VIII] (H93.3)
• nerwu wzrokowego [II] (H46, H47.0)
zez porażenny spowodowany przez porażenie nerwu (H49.0–H49.2)

G52.0

Zaburzenia nerwu węchowego
Zaburzenia I nerwu czaszkowego

G52.1

Zaburzenia nerwu językowo-gardłowego
Zaburzenia IX nerwu czaszkowego
Nerwoból nerwu językowo-gardłowego

G52.2

Zaburzenia nerwu błędnego
Zaburzenia X nerwu czaszkowego

G52.3

Zaburzenia nerwu podjęzykowego
Zaburzenia XII nerwu czaszkowego

G52.7

Zaburzenia wielu nerwów czaszkowych
Wielonerwowe zapalenie nerwów czaszkowych
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G52.8

Zaburzenia innych określonych nerwów czaszkowych

G52.9

Zaburzenie nerwu czaszkowego, nieokreślone

G53*

Zaburzenia nerwów czaszkowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie
indziej

G53.0*

Nerwoból po przebytym półpaścu (B02.2†)
Popółpaścowe zapalenie zwoju kolanka
Popółpaścowy nerwoból nerwu trójdzielnego

G53.1*

Porażenia wielu nerwów czaszkowych w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych
sklasyfikowanych gdzie indziej (A00–B99†)

G53.2*

Porażenia wielu nerwów czaszkowych w sarkoidozie (D86.8†)

G53.3*

Porażenia wielu nerwów czaszkowych w przebiegu chorób nowotworowych (C00–D48†)

G53.8*

Inne zaburzenia nerwów czaszkowych w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie
indziej

G54

Zaburzenia korzeni i splotów nerwowych
Nie obejmuje:

pourazowe zaburzenia dotyczące korzeni i splotów nerwowych – patrz urazy nerwów
w zależności od okolicy ciała
uszkodzenie krążków międzykręgowych (M50–M51)
nerwoból lub zapalenie nerwu BNO (M79.2)
zapalenie nerwów lub korzeni nerwów rdzeniowych:
• ramiennych
• lędźwiowych
• lędźwiowo-krzyżowych
BNO (M54.1)
• piersiowych
zapalenie korzeni nerwów rdzeniowych
zwyrodnienie korzeni nerwów rdzeniowych
zmiany zwyrodnieniowe kręgów (M47.–)

G54.0

Zaburzenia splotu ramiennego
Zespół górnego otworu klatki piersiowej

G54.1

Zaburzenia splotu lędźwiowo-krzyżowego

G54.2

Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych szyjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

G54.3

Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych piersiowych niesklasyfikowane gdzie indziej

G54.4

Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych lędźwiowo-krzyżowych niesklasyfikowane gdzie
indziej

G54.5

Nerwoból z zanikiem mięśni
Zespół Parsonage’a-Aldrena-Turnera
Zapalenie nerwów obręczy barkowej

G54.6

Zespół bólu fantomowego kończyny z bólem

G54.7

Zespół bólu fantomowego kończyny bez bólu
Zespół bólu fantomowego kończyny BNO

G54.8

Inne zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych

G54.9

Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych, nieokreślone

G55*

Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w przebiegu chorób
sklasyfikowanych gdzie indziej

G55.0*

Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w przebiegu chorób
nowotworowych (C00–D48†)

G55.1*

Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w zaburzeniach dotyczących
krążka międzykręgowego (M50–M51†)

G55.2*

Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w zmianach zwyrodnieniowych
kręgów (M47.–†)

G55.3*

Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w przebiegu innych chorób
kręgosłupa (M45–M46†, M48.–†, M53–M54†)
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G55.8*

G56

Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w przebiegu innych chorób
sklasyfikowanych gdzie indziej

Mononeuropatie kończyny górnej
Nie obejmuje:

pourazowe zaburzenia dotyczące nerwów – patrz urazy nerwów w zależności od okolicy
ciała

G56.0

Zespół cieśni nadgarstka

G56.1

Inne uszkodzenia nerwu pośrodkowego

G56.2

Uszkodzenie nerwu łokciowego
Późne porażenie nerwu łokciowego

G56.3

Uszkodzenie nerwu promieniowego

G56.4

Kauzalgia

G56.8

Inne mononeuropatie kończyny górnej
Nerwiak międzypalcowy kończyny górnej

G56.9

Mononeuropatia kończyny górnej, nieokreślona

G57

Mononeuropatie kończyny dolnej
Nie obejmuje:

pourazowe zaburzenia dotyczące nerwów – patrz urazy nerwów w zależności od okolicy
ciała

G57.0

Uszkodzenie nerwu kulszowego
Nie obejmuje: rwa kulszowa:
• BNO (M54.3)
• związana z patologią krążka międzykręgowego (M51.1)

G57.1

Meralgia z parestezjami
Zespół nerwu skórnego bocznego uda

G57.2

Uszkodzenie nerwu udowego

G57.3

Uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego
Porażenie nerwu strzałkowego

G57.4

Uszkodzenie nerwu piszczelowego

G57.5

Zespół kanału stępu

G57.6

Uszkodzenie nerwów podeszwy
Metatarsalgia Mortona

G57.8

Inne mononeuropatie kończyny dolnej
Nerwiak międzypalcowy kończyny dolnej

G57.9

Mononeuropatia kończyny dolnej, nieokreślona

G58

Inne mononeuropatie

G58.0

Neuropatia międzyżebrowa

G58.7

Mnogie zapalenie pojedynczych nerwów

G58.8

Inne określone mononeuropatie

G58.9

Mononeuropatia, nieokreślona

G59*

Mononeuropatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

G59.0*

Mononeuropatia cukrzycowa (E10–E14† ze wspólnym czwartym znakiem kodu .4)

G59.8*

Inne mononeuropatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
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Polineuropatie i inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego
(G60–G64)
Nie obejmuje:

G60

nerwoból BNO (M79.2)
zapalenie nerwu BNO (M79.2)
zapalenie nerwów obwodowych związane z ciążą (O26.8)
zapalenie korzeni nerwów rdzeniowych BNO (M54.1)

Dziedziczna i idiopatyczna neuropatia

G60.0

Dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa
Choroba:
• Charcota-Mariego-Tootha
• Déjerine’a-Sottasa
Dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa typu I-IV
Dziecięca neuropatia hipertroficzna
Zanik mięśni strzałkowych (typ aksonalny) (typ przerostowy)
Zespół Roussy’ego-Lévy’ego

G60.1

Choroba Refsuma

G60.2

Neuropatia z towarzyszącą dziedziczną ataksją

G60.3

Neuropatia samoistna postępująca

G60.8

Inne idiopatyczne neuropatie dziedziczne
Choroba Morvana
Zespół Nélatona
Neuropatia czuciowa:
• dziedziczona dominująco
• dziedziczona recesywnie

G60.9

Neuropatia samoistna i dziedziczna, nieokreślona

G61

Polineuropatia zapalna

G61.0

Zespół Guillaina-Barrégo
Ostre (po-)zakaźne zapalenie wielonerwowe

G61.1

Neuropatia surowicza
Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny
zewnętrznej (rozdział XX).

G61.8

Inne polineuropatie zapalne

G61.9

Polineuropatia zapalna, nieokreślona

G62

Inne polineuropatie

G62.0

Polineuropatia polekowa
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej
(rozdział XX).

G62.1

Polineuropatia alkoholowa

G62.2

Polineuropatia spowodowana przez inne czynniki toksyczne
Jeżeli konieczne jest określenie czynnika toksycznego, wówczas należy zastosować dodatkowy kod
przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

G62.8

Inne określone polineuropatie
Polineuropatia spowodowana przez promieniowanie
Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny
zewnętrznej (rozdział XX).

G62.9

Polineuropatia, nieokreślona
Neuropatia BNO
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G63*

Polineuropatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

G63.0*

Polineuropatia w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie
indziej
Polineuropatia w przebiegu:
• błonicy (A36.8†)
• mononukleozy zakaźnej (B27.–†)
• trądu (A30.–†)
• choroby z Lyme (A69.2†)
• świnki (B26.8†)
• półpaśca (B02.2†)
• kiły, późnej (A52.1†)
• kiły wrodzonej, późnej (A50.4†)
• gruźlicy (A17.8†)

G63.1*

Polineuropatia w przebiegu chorób nowotworowych (C00–D48†)

G63.2*

Polineuropatia cukrzycowa (E10–E14† ze wspólnym czwartym znakiem kodu .4)

G63.3*

Polineuropatia w przebiegu innych chorób układu wewnątrzwydzielniczego i
metabolicznych (E00–E07†, E15–E16†, E20–E34†, E70–E89†)

G63.4*

Polineuropatia w niedoborach żywieniowych (E40–E64†)

G63.5*

Polineuropatia w układowych stanach chorobowych tkanki łącznej (M30–M35†)

G63.6*

Polineuropatia w innych zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego (M00–M25†, M40–
M96†)

G63.8*

Polineuropatia w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Neuropatia mocznicowa (N18.8†)

G64

Inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego
Zaburzenia obwodowego układu nerwowego BNO

Choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni
(G70–G73)
G70

Miastenia i inne zaburzenia nerwowo-mięśniowe
Nie obejmuje:

zatrucie jadem kiełbasianym (A05.1)
przemijająca miastenia noworodkowa (P94.0)

G70.0

Miastenia
Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować
dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

G70.1

Toksyczne zaburzenia nerwowo-mięśniowe
Jeżeli konieczne jest określenie czynnika toksycznego, wówczas należy zastosować dodatkowy kod
przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

G70.2

Miastenia wrodzona i wieku rozwojowego

G70.8

Inne określone zaburzenia mięśniowo-nerwowe

G70.9

Zaburzenie mięśniowo-nerwowe, nieokreślone
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G71

Pierwotne zaburzenia mięśniowe
Nie obejmuje:

G71.0

wrodzona sztywność wielostawowa (Q74.3)
choroby metaboliczne (E70–E90)
zapalenie mięśnia (M60.–)

Dystrofia mięśniowa
Dystrofia mięśniowa:
• dziedziczona autosomalnie recesywnie, typ dziecięcy, przypominający dystrofię Duchenne’a lub
Beckera
• łagodna [Beckera]
• łagodna łopatkowo-strzałkowa z wczesnymi przykurczami [Emery’ego-Dreifussa]
• dystalna
• twarzowo-łopatkowo-ramienna
• obręczy kończyn
• oczna
• oczno-gardłowa
• łopatkowo-strzałkowa
• ciężka [Duchenne’a]
Nie obejmuje:

wrodzona dystrofia mięśniowa:
• BNO (G71.2)
• z określonymi zaburzeniami morfologicznymi włókien mięśniowych (G71.2)

G71.1

Zaburzenia miotoniczne
Dystrofia miotoniczna [Steinerta]
Miotonia:
• chondrodystroficzna
• polekowa
• objawowa
Miotonia wrodzona:
• BNO
• dziedziczona w sposób dominujący [Thomsena]
• dziedziczona w sposób recesywny [Beckera]
Neuromiotonia [Isaacsa]
Paramiotonia wrodzona
Pseudomiotonia
Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować
dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

G71.2

Miopatie wrodzone
Wrodzona dystrofia mięśniowa:
• BNO
• z określonymi zaburzeniami morfologicznymi włókien mięśniowych
Choroba:
• central core
• minicore
• multicore
Wrodzone zaburzenia proporcji włókien mięśniowych
Miopatia:
• miotubularna (wewnątrzjądrowa)
• nemalinowa

G71.3

Miopatia mitochondrialna niesklasyfikowana gdzie indziej

G71.8

Inne pierwotne zaburzenia mięśniowe

G71.9

Pierwotne zaburzenia mięśniowe, nieokreślone
Miopatia dziedziczna BNO
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G72

Inne miopatie
Nie obejmuje:

wrodzona sztywność wielostawowa (Q74.3)
zapalenie skórno-wielomięśniowe (M33.–)
zawał niedokrwienny mięśnia (M62.2)
zapalenie mięśnia (M60.–)
zapalenie wielomięśniowe (M33.2)

G72.0

Miopatia polekowa
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej
(rozdział XX).

G72.1

Miopatia alkoholowa

G72.2

Miopatia spowodowana przez inne czynniki toksyczne
Jeżeli konieczne jest określenie czynnika toksycznego, wówczas należy zastosować dodatkowy kod
przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

G72.3

Porażenie okresowe
Porażenie okresowe (rodzinne):
• hiperkalemiczne
• hipokalemiczne
• miotoniczne
• normokalemiczne

G72.4

Miopatia zapalna niesklasyfikowana gdzie indziej

G72.8

Inne określone miopatie

G72.9

Miopatia, nieokreślona

G73*

Zaburzenia złącza mięśniowo-nerwowego i mięśni w przebiegu chorób
sklasyfikowanych gdzie indziej

G73.0*

Zespoły miasteniczne w przebiegu chorób układu wewnątrzwydzielniczego
Zespoły miasteniczne w przebiegu:
• cukrzycowego zaniku mięśni (E10–E14† ze wspólnym czwartym znakiem kodu .4)
• nadczynności tarczycy [tyreotoksykozy] (E05.–†)

G73.1*

Zespół Eatona-Lamberta (C80†)

G73.2*

Inne zespoły miasteniczne w przebiegu chorób nowotworowych (C00–D48†)

G73.3*

Zespoły miasteniczne w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

G73.4*

Miopatia w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej

G73.5*

Miopatia w przebiegu chorób układu wewnątrzwydzielniczego
Miopatia w przebiegu:
• nadczynności przytarczyc (E21.0–E21.3†)
• niedoczynności przytarczyc (E20.–†)
Miopatia tyreotoksyczna (E05.–†)

G73.6*

Miopatia w przebiegu chorób metabolicznych
Miopatia w przebiegu:
• zaburzeń spichrzania glikogenu (E74.0†)
• zaburzeń spichrzania lipidów (E75.–†)

G73.7*

Miopatia w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Miopatia w przebiegu:
• reumatoidalnego zapalenia stawów (M05–M06†)
• twardziny (M34.8†)
• zespołu suchości [Sjögrena] (M35.0†)
• tocznia rumieniowatego układowego (M32.1†)
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Mózgowe porażenie dziecięce i inne zespoły porażenne
(G80–G83)
G80

Mózgowe porażenie dziecięce
Nie obejmuje:

dziedziczne spastyczne porażenie kończyn dolnych (G11.4)

G80.0

Spastyczne czterokończynowe mózgowe porażenie dziecięce
Spastyczne tetraplegiczne mózgowe porażenie dziecięce

G80.1

Spastyczne dwukończynowe mózgowe porażenie dziecięce
Wrodzone porażenie spastyczne (mózgowe)
Spastyczne mózgowe porażenie dziecięce BNO

G80.2

Spastyczne mózgowe porażenie dziecięce połowicze

G80.3

Dyskinetyczne mózgowe porażenie dziecięce
Atetotyczne mózgowe porażenie dziecięce
Dystoniczne mózgowe porażenie dziecięce

G80.4

Ataktyczne mózgowe porażenie dziecięce

G80.8

Inne mózgowe porażenie dziecięce
Mieszane zespoły mózgowego porażenia dziecięcego

G80.9

Mózgowe porażenie dziecięce, nieokreślone
Mózgowe porażenie dziecięce BNO

G81

Porażenie połowicze
Uwaga:

Dla celów kodowania pierwotnego kategorię tę należy stosować jedynie wówczas, gdy
porażenie połowicze (całkowite) (niecałkowite) nie jest określone bardziej szczegółowo lub ma
charakter długotrwały, jednak bez ustalenia konkretnej przyczyny. Kategorię tę wykorzystuje
się również do kodowania wielokrotnego w celu identyfikacji rodzajów porażenia połowiczego
związanych z dowolną etiologią.

Nie obejmuje:

wrodzone mózgowe porażenie dziecięce (G80.–)

G81.0

Wiotkie porażenie połowicze

G81.1

Spastyczne porażenie połowicze

G81.9

Porażenie połowicze, nieokreślone

G82

Porażenie kończyn dolnych i czterokończynowe
Uwaga:

Dla celów kodowania pierwotnego kategorię tę należy stosować jedynie wówczas, gdy
wymienione stany nie są określone bardziej szczegółowo lub mają charakter długotrwały,
jednak bez ustalenia konkretnej przyczyny. Kategorię tę wykorzystuje się również do
kodowania wielokrotnego w celu identyfikacji stanów związanych z dowolną etiologią.

Nie obejmuje:

wrodzone mózgowe porażenie dziecięce (G80.–)

G82.0

Wiotkie porażenie kończyn dolnych

G82.1

Spastyczne porażenie kończyn dolnych

G82.2

Porażenie kończyn dolnych, nieokreślone
Porażenie obu kończyn dolnych BNO
Porażenie poprzeczne BNO

G82.3

Wiotkie porażenie czterokończynowe

G82.4

Spastyczne porażenie czterokończynowe

G82.5

Porażenie czterokończynowe, nieokreślone
Porażenie czterokończynowe BNO

G83

Inne zespoły porażenne
Uwaga:

Dla celów kodowania pierwotnego kategorię tę należy stosować jedynie wówczas, gdy
wymienione stany nie są określone bardziej szczegółowo lub mają charakter długotrwały,
jednak bez ustalenia konkretnej przyczyny. Kategorię tę wykorzystuje się również do
kodowania wielokrotnego w celu identyfikacji stanów związanych z dowolną etiologią.
Porażenie (całkowite) (niecałkowite) z wykluczeniem G80–G82
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G83.0

Porażenie obustronne kończyn górnych
Diplegia (kończyn górnych)
Porażenie obu kończyn górnych

G83.1

Porażenie jednej kończyny dolnej
Porażenie kończyny dolnej

G83.2

Porażenie jednej kończyny górnej
Porażenie kończyny górnej

G83.3

Porażenie jednej kończyny, nieokreślone

G83.4

Zespół ogona końskiego
Neurogenne porażenie pęcherza moczowego spowodowane zespołem ogona końskiego
Nie obejmuje:

pęcherz rdzeniowy BNO (G95.8)

G83.8

Inne określone zespoły porażenne
Porażenie Todda (popadaczkowe)

G83.9

Zespół porażenny, nieokreślony

Inne zaburzenia układu nerwowego
(G90–G99)
G90

Zaburzenia układu nerwowego wegetatywnego
Nie obejmuje:

poalkoholowe zaburzenia funkcji układu nerwowego wegetatywnego (G31.2)

G90.0

Samoistna obwodowa neuropatia wegetatywna
Omdlenie w zespole zatoki tętnicy szyjnej

G90.1

Dysautonomia rodzinna [Rileya-Daya]

G90.2

Zespół Hornera
Zespół Bernarda(-Hornera)

G90.3

Zwyrodnienie wieloukładowe
Neurogenne niedociśnienie ortostatyczne [Shy’a-Dragera]

G90.4

Dysrefleksja autonomiczna

G90.8

Inne zaburzenia układu nerwowego wegetatywnego

G90.9

Zaburzenia układu nerwowego wegetatywnego, nieokreślone

Nie obejmuje:

G91

niedociśnienie ortostatyczne BNO (I95.1)

Wodogłowie
Obejmuje:

wodogłowie nabyte

Nie obejmuje:

wodogłowie:
• wrodzone (Q03.–)
• w przebiegu wrodzonej toksoplazmozy (P37.1)

G91.0

Wodogłowie komunikujące

G91.1

Wodogłowie z niedrożności

G91.2

Wodogłowie normotensyjne

G91.3

Wodogłowie pourazowe, nieokreślone

G91.8

Inne wodogłowie

G91.9

Wodogłowie, nieokreślone

G92

Encefalopatia toksyczna
Jeżeli konieczne jest określenie czynnika toksycznego, wówczas należy zastosować dodatkowy kod
przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
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G93
G93.0

Inne zaburzenia mózgu
Torbiele mózgu
Torbiel pajęczynówkowa
Porencefalia nabyta
Nie obejmuje:

nabyte torbiele okołokomorowe noworodka (P91.1)
wrodzone torbiele mózgu (Q04.6)

G93.1

Uszkodzenie mózgu z niedotlenienia niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje: stany wikłające:
• poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00–O07, O08.8)
• ciążę lub poród (O29.2, O74.3, O89.2)
• opiekę chirurgiczną i medyczną (T80–T88)
niedotlenienie noworodków (P21.9)

G93.2

Łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe
Nie obejmuje: encefalopatia nadciśnieniowa (I67.4)

G93.3

Zespół zmęczenia po zakażeniach wirusowych
Łagodne zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego przebiegające z bólami mięśni

G93.4

Encefalopatia, nieokreślona
Nie obejmuje: encefalopatia:
• alkoholowa (G31.2)
• toksyczna (G92)

G93.5

Zespół uciskowy mózgu
Ucisk
(pnia) mózgu
Wklinowanie
Nie obejmuje:

urazowe wstrząśnienie mózgu (rozlane) (S06.2)
• ogniskowe (S06.3)

G93.6

Obrzęk mózgu
Nie obejmuje: obrzęk mózgu:
• wtórny do urazu podczas porodu (P11.0)
• urazowy (S06.1)

G93.7

Zespół Reye’a
Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny
zewnętrznej (rozdział XX).

G93.8

Inne określone zaburzenia mózgu
Encefalopatia popromienna
Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny
zewnętrznej (rozdział XX).

G93.9

Zaburzenia mózgu, nieokreślone

G94*

Inne patologie mózgu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

G94.0*

Wodogłowie w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie
indziej (A00–B99†)

G94.1*

Wodogłowie w przebiegu chorób nowotworowych (C00–D48†)

G94.2*

Wodogłowie w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

G94.8*

Inne określone patologie mózgu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

G95

Inne choroby rdzenia kręgowego
Nie obejmuje:

G95.0

zapalenie rdzenia kręgowego (G04.–)

Jamistość rdzenia kręgowego i jamistość opuszki

279

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

G95.1

Mielopatie naczyniowe
Ostry zawał rdzenia kręgowego (zatorowy) (niezatorowy)
Zakrzepica tętnic rdzenia kręgowego
Krwiak śródrdzeniowy
Nieropne zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył kanału kręgowego
Obrzęk rdzenia kręgowego
Podostra mielopatia martwicza
Nie obejmuje: zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył kanału rdzeniowego, z wyjątkiem nieropnego
(G08)

G95.2

Zespół uciskowy rdzenia, nieokreślony

G95.8

Inne określone choroby rdzenia kręgowego
Zaburzenie czynności pęcherza moczowego spowodowane uszkodzeniem rdzenia kręgowego BNO
Mielopatia:
• polekowa
• popromienna
Jeżeli konieczne jest określenie czynnika zewnętrznego, wówczas należy zastosować dodatkowy kod
przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
Nie obejmuje:

G95.9

G96

pęcherz neurogenny:
• BNO (N31.9)
• spowodowany zespołem ogona końskiego (G83.4)
nerwowo-mięśniowa dysfunkcja pęcherza moczowego bez określenia patologii
rdzeniowej (N31.–)

Choroba rdzenia kręgowego, nieokreślona
Mielopatia BNO

Inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego

G96.0

Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego
Nie obejmuje: z nakłucia rdzeniowego (G97.0)

G96.1

Zaburzenia dotyczące opon mózgowo-rdzeniowych niesklasyfikowane gdzie indziej
Zrosty oponowe (mózgowe) (rdzeniowe)

G96.8

Inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego

G96.9

Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone

G97

Pozabiegowe zaburzenia układu nerwowego, niesklasyfikowane gdzie indziej

G97.0

Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego z nakłucia lędźwiowego

G97.1

Inna reakcja na nakłucie rdzenia i punkcję lędźwiową

G97.2

Wewnątrzczaszkowe podciśnienie następujące po przetoce komorowej

G97.8

Inne pozabiegowe zaburzenia układu nerwowego

G97.9

Pozabiegowe zaburzenia układu nerwowego, nieokreślone

G98

Inne zaburzenia układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej
Zaburzenia układu nerwowego BNO

G99*

Inne zaburzenia układu nerwowego, występujące w przebiegu chorób
sklasyfikowanych gdzie indziej

G99.0*

Neuropatia wegetatywna w przebiegu chorób układu wewnątrzwydzielniczego i
metabolicznych
Amyloidowa neuropatia wegetatywna (E85.–†)
Cukrzycowa neuropatia wegetatywna (E10–E14† ze wspólnym czwartym znakiem kodu .4)

G99.1*

Inne zaburzenia układu nerwowego wegetatywnego, występujące w przebiegu chorób
sklasyfikowanych gdzie indziej
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G99.2*

Mielopatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zespół ucisku tętnicy kręgowej i rdzeniowej przedniej (M47.0†)
Mielopatia w przebiegu:
• patologii krążków międzykręgowych (M50.0†, M51.0†)
• chorób nowotworowych (C00–D48†)
• spondylozy (M47.–†)

G99.8*

Inne określone zaburzenia układu nerwowego, występujące w przebiegu chorób
sklasyfikowanych gdzie indziej
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ROZDZIAŁ VII
Choroby oka i przydatków oka
(H00–H59)
Nie obejmuje:

wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00–P96)
wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00–B99)
powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00–O99)
wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00–Q99)
zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00–E90)
urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00–T98)
nowotwory (C00–D48)
objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych,
niesklasyfikowane gdzie indziej (R00–R99)

Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:
H00–H06
H10–H13
H15–H22
H25–H28
H30–H36
H40–H42
H43–H45
H46–H48
H49–H52
H53–H54
H55–H59

Zaburzenia powiek, narządu łzowego i oczodołu
Zaburzenia spojówek
Zaburzenia twardówki, rogówki, tęczówki i ciała rzęskowego
Zaburzenia soczewki
Zaburzenia błony naczyniowej i siatkówki
Jaskra
Zaburzenia ciała szklistego i gałki ocznej
Zaburzenia nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej
Zaburzenia mięśni gałki ocznej, obuocznej motoryki, akomodacji i refrakcji
Upośledzenie widzenia i ślepota
Inne zaburzenia oka i przydatków oka

W rozdziale tym oznaczono „*” następujące kategorie:
H03*
H06*
H13*
H19*
H22*
H28*
H32*
H36*
H42*
H45*
H48*
H58*

Patologie powiek w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Patologie układu łzowego i oczodołu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zaburzenia spojówek w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Patologie twardówki i rogówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Patologie tęczówki i ciała rzęskowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zaćma i inne patologie soczewki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zaburzenia naczyniówki i siatkówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zaburzenia siatkówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Jaskra w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zaburzenia ciała szklistego i gałki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zaburzenia nerwu wzrokowego [II] i drogi wzrokowej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Inne zaburzenia oka i przydatków oka w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
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Zaburzenia powiek, narządu łzowego i oczodołu
(H00–H06)
H00

Jęczmień i gradówka

H00.0

Jęczmień i inne głębokie zapalenie powiek
Ropień
Czyrak
powieki
Jęczmień

H00.1

Gradówka

H01

Inne stany zapalne powiek

H01.0

Zapalenie brzegów powiek
Nie obejmuje: zapalenie brzegów powiek i spojówek (H10.5)

H01.1

Choroby skóry powiek pochodzenia niezakaźnego
Zapalenie skóry:
• alergiczne
• kontaktowe
powieki
• wypryskowe
Toczeń rumieniowaty krążkowy
Skóra pergaminowata

H01.8

Inne określone stany zapalne powiek

H01.9

Zapalenie powiek, nieokreślone

H02

Inne stany patologiczne powiek
Nie obejmuje:

H02.0

wrodzone wady rozwojowe powiek (Q10.0–Q10.3)

Podwinięcie powieki i nieprawidłowy wzrost rzęs

H02.1

Wywinięcie powieki

H02.2

Niedomykalność szpary powiekowej

H02.3

Zwiotczenie skóry powiek

H02.4

Opadnięcie powieki

H02.5

Inne zaburzenia wywierające wpływ na czynność powiek
Zrośnięcie powiek
Zwężenie szpary powiekowej
Retrakcja powieki
Nie obejmuje: kurcz powiek (G24.5)
tik (psychogenny) (F95.–)
• organiczny (G25.6)

H02.6

Kępki żółte powiek

H02.7

Inne zmiany zwyrodnieniowe powiek i tkanek otaczających gałkę oczną
Plama barwnikowa powieki
Brak brwi i rzęs
Bielactwo powieki

H02.8

Inne określone zaburzenia powiek
Nadmierne owłosienie powiek
Ciało obce tkwiące w powiece

H02.9

Zaburzenia powiek, nieokreślone
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H03*

Patologie powiek w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

H03.0*

Infestacja pasożytów do powiek w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie skóry powiek w przebiegu zakażenia wywołanego przez:
• gatunek Demodex (B88.0†)
Pasożytnicza infestacja powiek:
• leiszmanioza (B55.–†)
• loaoza (B74.3†)
• onchocerkoza (B73†)
• wszawica (B85.3†)

H03.1*

Zajęcie powiek w przebiegu chorób zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej
Zajęcie powiek w przebiegu:
• choroby gałki ocznej wywołanej przez wirus opryszczki [herpes simplex] (B00.5†)
• trądu (A30.–†)
• mięczaka zakaźnego (B08.1†)
• gruźlicy (A18.4†)
• jagodzicy (A66.–†)
• choroby gałki ocznej wywołanej przez wirus herpes zoster (B02.3†)

H03.8*

Zajęcie powiek w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zajęcie powiek w przebiegu liszajca (L01.0†)

H04

Patologie układu łzowego
Nie obejmuje:

wrodzone wady rozwojowe układu łzowego (Q10.4–Q10.6)

H04.0

Zapalenie gruczołu łzowego
Przewlekłe powiększenie gruczołu łzowego

H04.1

Inne zaburzenia gruczołu łzowego
Łzawienie spowodowane zaburzeniami gruczołu łzowego
Zespół suchego oka
Torbiel
gruczołu łzowego
Zanik

H04.2

Łzawienie spowodowane zaburzeniami w odpływie łez

H04.3

Zapalenie dróg łzowych ostre i nieokreślone
Zapalenie woreczka łzowego (ropne)
Zapalenie okołoworeczkowe
ostre, podostre lub nieokreślone
Zapalenie kanalika łzowego
Nie obejmuje:

noworodkowe zapalenie woreczka łzowego (P39.1)

H04.4

Zapalenie dróg łzowych przewlekłe
Przewlekłe zapalenie woreczka łzowego
Przewlekłe zapalenie kanalika łzowego
Przewlekła torbiel łzowa

H04.5

Zwężenie i niewydolność dróg łzowych
Kamień dróg łzowych
Odwinięcie punktu łzowego
Zwężenie łzowego:
• kanalika
• przewodu łzowego
• woreczka

H04.6

Inne zmiany w drogach łzowych
Przetoka łzowa

H04.8

Inne zaburzenia układu łzowego

H04.9

Zaburzenia układu łzowego, nieokreślone
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H05

Patologie oczodołu
Nie obejmuje:

wrodzona wada rozwojowa oczodołu (Q10.7)

H05.0

Zapalenie ostre oczodołu
Ropień
Zapalenie tkanek miękkich
oczodołu
Zapalenie kości i szpiku
Zapalenie okostnej
Zapalenie pochewki gałki ocznej

H05.1

Przewlekłe zapalne choroby oczodołu
Ziarniniak oczodołu

H05.2

Stany z wytrzeszczem
Przemieszczenie gałki ocznej (boczne) BNO
Krwotok do oczodołu
Obrzęk tkanek oczodołu

H05.3

Zniekształcenie oczodołu
Zanik
oczodołu
Wyrośla kostne

H05.4

Zapadnięcie gałki ocznej

H05.5

Ciało obce (stare) tkwiące w następstwie rany drążącej oczodołu
Ciało obce pozagałkowe

H05.8

Inne zaburzenia oczodołu
Torbiel oczodołu

H05.9

Zaburzenia oczodołu, nieokreślone

H06*

Patologie układu łzowego i oczodołu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie
indziej

H06.0*

Patologie układu łzowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

H06.1*

Infestacja pasożytów do oczodołu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Bąblowica oczodołu (B67.–†)
Muszyca oczodołu (B87.2†)

H06.2*

Wytrzeszcz w zaburzeniach czynności tarczycy (E05.–†)

H06.3*

Inne zaburzenia oczodołu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Zaburzenia spojówek
(H10–H13)
H10

Zapalenie spojówek
Nie obejmuje:

zapalenie rogówki i spojówek (H16.2)

H10.0

Śluzowo-ropne zapalenie spojówek

H10.1

Ostre atopowe zapalenie spojówek

H10.2

Inne ostre zapalenie spojówek

H10.3

Ostre zapalenie spojówek, nieokreślone
Nie obejmuje: noworodkowe zapalenie spojówek BNO (P39.1)

H10.4

Przewlekłe zapalenie spojówek

H10.5

Zapalenie brzegów powiek i spojówek

H10.8

Inne zapalenia spojówek

H10.9

Zapalenie spojówek, nieokreślone

H11
H11.0
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Inne choroby spojówek
Nie obejmuje:

zapalenie rogówki i spojówek (H16.2)

Skrzydlik
Nie obejmuje:

skrzydlik rzekomy (H11.8)

CHOROBY OKA I PRZYDATKÓW OKA

H11.1

Zwyrodnienia spojówek i złogi
Srebrzyca spojówek
Złogi wapniowe w spojówkach
Zmiany barwnikowe spojówek
Zeskórnienie spojówek BNO

H11.2

Blizny spojówkowe
Zrost spojówki gałkowej i powiekowej

H11.3

Wylew spojówkowy
Wylew podspojówkowy

H11.4

Inne zaburzenia naczyniowe i torbiele spojówek
Tętniak
Przekrwienie
spojówek
Obrzęk

H11.8

Inne określone zaburzenia spojówek
Skrzydlik rzekomy

H11.9

Zaburzenia spojówek, nieokreślone

H13*

Zaburzenia spojówek w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

H13.0*

Inwazja nicieni do spojówek (B74.–†)

H13.1*

Zapalenie spojówek w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych
gdzie indziej
Zapalenie spojówek:
• wywołane przez Acanthamoeba (B60.1†)
• adenowirusowe, pęcherzykowe ostre (B30.1†)
• wywołane przez Chlamydia (A74.0†)
• błonicze (A36.8†)
• rzeżączkowe (A54.3†)
• krwotoczne (ostre) (epidemiczne) (B30.3†)
• wywołane przez wirus opryszczki [herpes simplex] (B00.5†)
• meningokokowe (A39.8†)
• wywołane przez wirus Newcastle (B30.8†)
• wywołane przez wirus herpes zoster (B02.3†)

H13.2*

Zapalenie spojówek w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

H13.3*

Pemfigoid oczny (L12.–†)

H13.8*

Inne zaburzenia spojówek w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Zaburzenia twardówki, rogówki, tęczówki i ciała rzęskowego
(H15–H22)
H15

Patologie twardówki

H15.0

Zapalenie twardówki

H15.1

Zapalenie blaszki nadtwardówkowej

H15.8

Inne zaburzenia twardówki
Garbiak okolicy równika gałki
Rozstrzenie twardówki
Nie obejmuje:

H15.9

krótkowzroczność zwyrodnieniowa (H44.2)

Zaburzenia twardówki, nieokreślone
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H16

Zapalenie rogówki

H16.0

Wrzód rogówki
Wrzód:
• rogówki:
• BNO
• środkowy
• brzeżny
• przebijający
• pierścieniowaty
• z wysiękiem ropnym w komorze przedniej
• Moorena

H16.1

Inne powierzchowne zapalenia rogówki bez zapalenia spojówek
Zapalenie rogówki:
• siateczkowate
• nitkowate
• pieniążkowate
• gwiazdkowate
• prążkowane
• powierzchowne punkcikowate
Popromienne uszkodzenie rogówki
Ślepota śnieżna

H16.2

Zapalenie rogówki i spojówek
Zapalenie rogówki i spojówek:
• BNO
• z niedomykalności powiek
• porażenne
• pryszczykowe
Guzkowe zapalenie spojówek
Powierzchowne zapalenie rogówki z zapaleniem spojówek

H16.3

Zapalenie rogówki miąższowe i głębokie

H16.4

Nowotworzenie naczyń w rogówce
Cienie naczyniowe (rogówkowe)
Łuszczka (rogówki)

H16.8

Inne zapalenie rogówki

H16.9

Zapalenie rogówki, nieokreślone

H17

Blizny rogówki i zmętnienia

H17.0

Zrost przedni tęczówki z rogówką

H17.1

Inne centralne przymglenia rogówki

H17.8

Inne blizny i przymglenia rogówki

H17.9

Blizny rogówki i przymglenie, nieokreślone

H18

Inne patologie rogówki

H18.0

Zmiany barwnikowe i złogi rogówki
Krwawe zabarwienie rogówki
Pierścień Kaysera-Fleischera
Wrzeciono Krukenberga
Linia Staehliego
Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować
dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

H18.1

Zwyrodnienie pęcherzowe rogówki

H18.2

Inne postacie obrzęku rogówki
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H18.3

Zmiany w błonach rogówki
Fałd
błony Descemeta
Pęknięcie

H18.4

Zwyrodnienie rogówki
Obwódka starcza
Zwyrodnienie taśmowate rogówki

H18.5

Dziedziczne zwyrodnienia rogówki
Zwyrodnienie:
• rogówki:
• nabłonkowe
• ziarniste
• siateczkowe
• plamkowate
• Fuchsa

Nie obejmuje:

wrzód Moorena (H16.0)

H18.6

Stożek rogówki

H18.7

Inne zniekształcenia rogówki
Rozstrzenie rogówki
Garbiak rogówki
Przepuklina błony Descemeta
Nie obejmuje: wrodzone wady rozwojowe rogówki (Q13.3–Q13.4)

H18.8

Inne określone zaburzenia rogówki
Zniesienie czucia w rogówce
Obniżenie wrażliwości rogówki
Nawracające nadżerki rogówki

H18.9

Zaburzenia rogówki, nieokreślone

H19*

Patologie twardówki i rogówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

H19.0*

Zapalenie twardówki i blaszki nadtwardówkowej w przebiegu chorób sklasyfikowanych
gdzie indziej
Kiłowe zapalenie blaszki nadtwardówkowej (A52.7†)
Gruźlicze zapalenie blaszki nadtwardówkowej (A18.5†)
Półpaścowe zapalenie twardówki (B02.3†)

H19.1*

Zapalenie rogówki lub zapalenie rogówki i spojówek wywołane przez wirus opryszczki
(B00.5†)
Dendrytyczne i krążkowe zapalenie rogówki

H19.2*

Zapalenie rogówki lub zapalenie rogówki i spojówek w przebiegu innych chorób
zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Nagminne zapalenie rogówki i spojówek (B30.0†)
Zapalenie rogówki, a także rogówki i spojówek (śródmiąższowe) w przebiegu:
• zakażenia Acanthamoeba (B60.1†)
• odry (B05.8†)
• kiły (A50.3†)
• gruźlicy (A18.5†)
• półpaśca (B02.3†)

H19.3*

Zapalenie rogówki lub zapalenie rogówki i spojówek w przebiegu innych chorób
sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie rogówki i spojówek suche (M35.0†)

H19.8*

Inne choroby twardówki i rogówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Stożek rogówki w przebiegu zespołu Downa (Q90.–†)

H20

Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego

H20.0

Zapalenie ostre i podostre tęczówki i ciała rzęskowego
Zapalenie przedniego odcinka naczyniówki
Zapalenie ciała rzęskowego
ostre, nawracające lub podostre
Zapalenie tęczówki

H20.1

Przewlekłe zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego
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H20.2

Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego spowodowane antygenem soczewkowym

H20.8

Inne postacie zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego

H20.9

Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego, nieokreślone

H21

Inne patologie tęczówki i ciała rzęskowego
Nie obejmuje:

zapalenie współczulne błony naczyniowej (H44.1)

H21.0

Wylew krwi do komory przedniej oka
Nie obejmuje: urazowy wylew krwi do komory przedniej oka (S05.1)

H21.1

Inne zaburzenia naczyniowe tęczówki i ciała rzęskowego
Nowotworzenie naczyń tęczówki lub ciała rzęskowego
Rozplem naczyń tęczówki

H21.2

Zwyrodnienie tęczówki i ciała rzęskowego
Zwyrodnienie:
• tęczówki (barwnikowe)
• brzegu źrenicznego
Rozwarstwienie tęczówki
Zanik tęczówki (samoistny) (postępujący)
Torbiel brzegu źrenicznego po stosowaniu miotyków
Przezroczystość tęczówki

H21.3

Torbiele tęczówki, ciała rzęskowego i przedniej komory oka
Torbiel tęczówki, ciała rzęskowego i przedniej komory oka:
• BNO
• wysiękowa
• implantacyjna
• pasożytnicza
Nie obejmuje:

torbiel brzegu źrenicznego po stosowaniu miotyków (H21.2)

H21.4

Błony źreniczne
Uwypuklenie tęczówki
Zarośnięcie
źrenicy
Odgrodzenie

H21.5

Inne zrosty i rozerwania tęczówki i ciała rzęskowego
Zrosty w kącie przesączania
Częściowe oderwanie tęczówki u nasady
Recesja kąta przesączania
Zrosty (tęczówki):
• BNO
• przednie
• tylne
Nie obejmuje:

przemieszczenie źrenicy (Q13.2)

H21.8

Inne określone choroby tęczówki i ciała rzęskowego

H21.9

Choroby tęczówki i ciała rzęskowego, nieokreślone

H22*

Patologie tęczówki i ciała rzęskowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych
gdzie indziej

H22.0*

Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych
sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego:
• rzeżączkowe (A54.3†)
• opryszczkowe [herpes simplex] (B00.5†)
• kiłowe (wtórne) (A51.4†)
• gruźlicze (A18.5†)
• półpaścowe (B02.3†)

H22.1*

Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie
indziej
Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego w przebiegu:
• zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (M45†)
• sarkoidozy (D86.8†)
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H22.8*

Inne zaburzenia tęczówki i ciała rzęskowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie
indziej

Zaburzenia soczewki
(H25–H28)
H25

Zaćma starcza
Nie obejmuje:

jaskra w rzekomym złuszczaniu się torebki soczewki (H40.1)

H25.0

Zaćma starcza początkowa
Zaćma starcza:
• wieńcowa
• korowa
• punktowa
Podtorebkowa zaćma starcza biegunowa (przednia) (tylna)
Szczeliny wypełnione płynem

H25.1

Zaćma starcza jądrowa
Zaćma brunatna
Zaćma czarna

H25.2

Zaćma starcza, typ Morgagniego
Zaćma starcza przejrzała

H25.8

Inne postacie zaćmy starczej
Mieszane postacie zaćmy starczej

H25.9

Zaćma starcza, nieokreślona

H26

Inne postacie zaćmy
Nie obejmuje:

zaćma wrodzona (Q12.0)

H26.0

Zaćma dziecięca, młodzieńcza i przedstarcza

H26.1

Zaćma urazowa
Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny
zewnętrznej (rozdział XX).

H26.2

Zaćma wikłająca
Zaćma w przebiegu przewlekłego zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego
Zaćma w przebiegu chorób gałki ocznej
Zaćmienia plamkowate po ostrym ataku jaskry (podtorebkowe)

H26.3

Zaćma polekowa
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej
(rozdział XX).

H26.4

Stany po zaćmie
Zaćma wtórna
Pierścień Soemmerringa

H26.8

Inne określone postacie zaćmy

H26.9

Zaćma, nieokreślona

H27

Inne patologie soczewki
Nie obejmuje:

wrodzone wady rozwojowe soczewki (Q12.–)
mechaniczne powikłanie związane z soczewką wewnątrzgałkową (T85.2)
obecność soczewki wewnątrzgałkowej (Z96.1)

H27.0

Bezsoczewkowość

H27.1

Przemieszczenie soczewki

H27.8

Inne określone zaburzenia soczewki

H27.9

Zaburzenia soczewki, nieokreślone
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H28*

Zaćma i inne patologie soczewki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie
indziej

H28.0*

Zaćma cukrzycowa (E10–E14† ze wspólnym czwartym znakiem kodu .3)

H28.1*

Zaćma w innych zaburzeniach wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian
metabolicznych
Zaćma w przebiegu niedoczynności przytarczyc (E20.–†)
Zaćma wtórna do niedożywienia i odwodnienia (E40–E46†)

H28.2*

Zaćma w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zaćma miotoniczna (G71.1†)

H28.8*

Inne zaburzenia soczewki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Zaburzenia błony naczyniowej i siatkówki
(H30–H36)
H30

Zapalenie naczyniówki i siatkówki

H30.0

Zapalenie ogniskowe naczyniówki i siatkówki
Ogniskowe zapalenie:
• naczyniówki i siatkówki
• naczyniówki
• siatkówki
• siatkówki i naczyniówki

H30.1

Zapalenie rozsiane naczyniówki i siatkówki
Rozsiane zapalenie:
• naczyniówki i siatkówki
• naczyniówki
• siatkówki
• siatkówki i naczyniówki
Nie obejmuje: retinopatia wysiękowa (H35.0)

H30.2

Zapalenie tylnej części ciała rzęskowego
Zapalenie części płaskiej ciała rzęskowego

H30.8

Inne stany zapalne naczyniówki i siatkówki
Choroba Harady

H30.9

Zapalenie naczyniówki i siatkówki, nieokreślone
Zapalenie naczyniówki i siatkówki
Zapalenie naczyniówki
BNO
Zapalenie siatkówki
Zapalenie siatkówki i naczyniówki

H31

Inne patologie naczyniówki

H31.0

Blizny naczyniówki i siatkówki
Blizny plamki i bieguna tylnego (pozapalne) (pourazowe)
Retinopatia słoneczna

H31.1

Zwyrodnienie błony naczyniowej
Zanik
naczyniówki
Stwardnienie
Nie obejmuje:

H31.2

Dziedziczne zwyrodnienie błony naczyniowej
Postępujący zanik naczyniówki
Zwyrodnienie naczyniówki (centralne siateczkowate) (uogólnione) (okołotarczowe)
Zanik kręty naczyniówki
Nie obejmuje:
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H31.3

Wylew krwi i pęknięcie naczyniówki
Krwotok naczyniówkowy:
• BNO
• wypierający

H31.4

Odwarstwienie naczyniówki

H31.8

Inne określone zaburzenia błony naczyniowej

H31.9

Zaburzenia błony naczyniowej, nieokreślone

H32*

Zaburzenia naczyniówki i siatkówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie
indziej

H32.0*

Zapalenie naczyniówki i siatkówki w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych
sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie naczyniówki i siatkówki:
• kiłowe, późne (A52.7†)
• toksoplazmozowe (B58.0†)
• gruźlicze (A18.5†)

H32.8*

Inne zaburzenia naczyniówki i siatkówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie
indziej

H33

Odwarstwienia i przedarcia siatkówki
Nie obejmuje:

odwarstwienie nabłonka barwnikowego siatkówki (H35.7)

H33.0

Odwarstwienie siatkówki z przedarciem
Odwarstwienie siatkówki przedarciowe

H33.1

Rozwarstwienie siatkówki i torbiele siatkówki
Torbiel rąbka zębatego
Pasożytnicza torbiel siatkówki BNO
Torbiel rzekoma siatkówki
Nie obejmuje: rozwarstwienie siatkówki wrodzone (Q14.1)
zwyrodnienie siatkówki drobnotorbielowate (H35.4)

H33.2

Odwarstwienie siatkówki surowicze
Odwarstwienie siatkówki:
• BNO
• bez przedarcia siatkówki
Nie obejmuje: chorioretinopatia surowicza centralna (H35.7)

H33.3

Przedarcie siatkówki bez odwarstwienia
Podkowiaste rozdarcie
siatkówki, bez odwarstwienia
Otwór okrągły
Klapka
Przedarcie siatkówki BNO
Nie obejmuje: blizny naczyniówki i siatkówki po operacyjnym leczeniu odwarstwienia siatkówki
(H59.8)
obwodowe zwyrodnienie siatkówki bez przedarcia (H35.4)

H33.4

Trakcyjne odwarstwienie siatkówki
Zmiany rozrostowe szklistkowo-siatkówkowe z odwarstwieniem siatkówki

H33.5

Inne postacie odwarstwienia siatkówki

H34

Zamknięcie naczyń siatkówki
Nie obejmuje:

przemijające objawy ślepoty (G45.3)

H34.0

Przemijające zamknięcie tętnicy siatkówki

H34.1

Zamknięcie tętnicy środkowej siatkówki
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H34.2

Inne postacie zamknięcia naczyń tętniczych siatkówki
Płytka miażdżycowa Hollenhorsta
Zamknięcie tętnicy:
• gałęzi
siatkówki
• częściowe
Mikrozator

H34.8

Inne postacie zamknięcia naczyń siatkówki
Zamknięcie żyły siatkówki:
• pnia
• początkowe
• częściowe
• rozgałęzień

H34.9

Zamknięcie naczyń siatkówki, nieokreślone

H35

Inne zaburzenia siatkówki

H35.0

Retinopatia nieproliferacyjna i zmiany naczyniowe siatkówki
Zmiany w obrazie naczyniowym siatkówki
Mikrotętniaki
Nowotworzenie naczyń
Zapalenie okołonaczyniowe
siatkówki
Żylaki
Zapalenie osłonek naczyń
Zapalenie naczyń
Retinopatia:
• BNO
• plamkowa BNO
• Coatsa
• wysiękowa
• nadciśnieniowa

H35.1

Retinopatia wcześniaków
Zwłóknienie pozasoczewkowe

H35.2

Inne zmiany rozrostowe siatkówki
Zmiany rozrostowe szklistkowo-siatkówkowe
Nie obejmuje:

zmiany rozrostowe szklistkowo-siatkówkowe z odwarstwieniem siatkówki (H33.4)

H35.3

Zwyrodnienie plamki i bieguna tylnego
Pasma naczyniaste
Torbiel
Druzy (zwyrodnieniowe)
plamki
Otwór
Celofanowe zwyrodnienie
Zwyrodnienie Kuhnta-Juniusa
Starcze zwyrodnienie plamki (zanikowe) (wysiękowe)
Toksyczne zwyrodnienie plamki
Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować
dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

H35.4

Zwyrodnienie siatkówki obwodowe
Zwyrodnienie siatkówki:
• BNO
• kraciaste
• drobnotorbielowate
• palisadowe
• o wyglądzie kamieni brukowych
• siateczkowe
Nie obejmuje:
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H35.5

Zwyrodnienie siatkówki dziedziczne
Zwyrodnienie:
• siatkówki (białoplamkowe) (barwnikowe) (żółtakowate)
• tapetoretinalne
• szklistkowo-siatkówkowe
Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki
Choroba Stargardta

H35.6

Krwotok siatkówkowy

H35.7

Oddzielenie warstw siatkówki
Centralna chorioretinopatia surowicza
Odwarstwienie nabłonka barwnikowego siatkówki

H35.8

Inne określone zaburzenia siatkówki

H35.9

Zaburzenie siatkówki, nieokreślone

H36*

Zaburzenia siatkówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

H36.0*

Retinopatia cukrzycowa (E10–E14† ze wspólnym czwartym znakiem kodu .3)

H36.8*

Inne zaburzenia siatkówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Retinopatia miażdżycowa (I70.8†)
Retinopatia proliferacyjna w przebiegu sierpowatokrwinkowości (D57.–†)
Zwyrodnienie siatkówki w przebiegu zaburzeń spichrzania lipidów (E75.–†)

Jaskra
(H40–H42)
H40

Jaskra
Nie obejmuje:

jaskra dokonana (H44.5)
jaskra wrodzona (Q15.0)
jaskra pourazowa po urazie w okresie okołoporodowym (P15.3)

H40.0

Podejrzenie jaskry
Nadciśnienie oczne

H40.1

Jaskra pierwotna z otwartym kątem przesączania
Jaskra (pierwotna) (stan resztkowy):
• w przebiegu rzekomego złuszczania się torebki soczewki
• prosta przewlekła
• z niskim ciśnieniem
• barwnikowa

H40.2

Jaskra pierwotna z zamkniętym kątem przesączania
Jaskra z zamkniętym kątem przesączania (pierwotna) (stan resztkowy):
• ostra
• przewlekła
• okresowa

H40.3

Jaskra wtórna w urazach oka
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia przyczyny.

H40.4

Jaskra wtórna w stanach zapalnych oka
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia przyczyny.

H40.5

Jaskra wtórna w przebiegu innych chorób oka
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia przyczyny.

H40.6

Jaskra wtórna polekowa
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej
(rozdział XX).

H40.8

Inne postacie jaskry

H40.9

Jaskra, nieokreślona
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H42*

Jaskra w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

H42.0*

Jaskra w zaburzeniach wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian
metabolicznych
Jaskra w przebiegu:
• amyloidozy (E85.–†)
• zespołu Lowe’a (E72.0†)

H42.8*

Jaskra w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Jaskra w przebiegu onchocerkozy (B73†)

Zaburzenia ciała szklistego i gałki ocznej
(H43–H45)
H43

Zaburzenia ciała szklistego

H43.0

Obkurczenie ciała szklistego
Nie obejmuje: zmiany w ciele szklistym po operacji zaćmy (H59.0)

H43.1

Krwotok do ciała szklistego

H43.2

Krystaliczne złogi w ciele szklistym

H43.3

Inne przyczyny zmętnienia ciała szklistego
Błony i pasma ciała szklistego

H43.8

Inne zaburzenia ciała szklistego
Szklistkowe:
• zwyrodnienie
• odłączenie
Nie obejmuje:

H43.9

H44

zmiany rozrostowe szklistkowo-siatkówkowe z odwarstwieniem siatkówki (H33.4)

Zaburzenia ciała szklistego, nieokreślone

Zaburzenia gałki ocznej
Obejmuje:

zaburzenia obejmujące wiele struktur oka

H44.0

Zapalenie ropne wnętrza gałki ocznej
Zapalenie całej gałki ocznej
Ropień ciała szklistego

H44.1

Inne zapalenia wnętrza gałki ocznej
Pasożytnicze zapalenie gałki ocznej BNO
Zapalenie współczulne błony naczyniowej

H44.2

Krótkowzroczność zwyrodnieniowa, postępująca

H44.3

Inne zmiany zwyrodnieniowe gałki ocznej
Miedzica gałki ocznej
Żelazica gałki ocznej

H44.4

Obniżone napięcie gałki ocznej

H44.5

Stany zwyrodnieniowe gałki ocznej
Jaskra dokonana
Atrofia gałki ocznej
Zanik gałki ocznej

H44.6

Ciało obce (stare) tkwiące wewnątrz gałki ocznej, magnetyczne
Magnetyczne ciało obce (stare) tkwiące w:
• przedniej komorze oka
• ciele rzęskowym
• tęczówce
• soczewce
• tylnej ścianie gałki ocznej
• ciele szklistym
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H44.7

Ciało obce (stare) tkwiące wewnątrz gałki ocznej, niemagnetyczne
Niemagnetyczne ciało obce (stare) tkwiące w:
• przedniej komorze oka
• ciele rzęskowym
• tęczówce
• soczewce
• tylnej ścianie gałki ocznej
• ciele szklistym

H44.8

Inne zaburzenia gałki ocznej
Wylew krwi do gałki ocznej
Zwichnięcie gałki ocznej

H44.9

Zaburzenia gałki ocznej, nieokreślone

H45*

Zaburzenia ciała szklistego i gałki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie
indziej

H45.0*

Krwotok do ciała szklistego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

H45.1*

Zapalenie wnętrza gałki ocznej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie gałki ocznej w przebiegu:
• wągrzycy (B69.1†)
• onchocerkozy (B73†)
• toksokarozy (B83.0†)

H45.8*

Inne zaburzenia ciała szklistego i gałki ocznej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie
indziej

Zaburzenia nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej
(H46–H48)
H46

Zapalenie nerwu wzrokowego
Neuropatia nerwu wzrokowego, z wyłączeniem niedokrwienia
Zapalenie tarczy nerwu wzrokowego
Zapalenie pozagałkowe nerwu wzrokowego BNO
Nie obejmuje:

neuropatia niedokrwienna nerwu wzrokowego (H47.0)
zapalenie rdzenia kręgowego i nerwów wzrokowych [zespół Devica] (G36.0)

H47

Inne zaburzenia nerwu wzrokowego [II] i drogi wzrokowej

H47.0

Zaburzenia nerwu wzrokowego niesklasyfikowane gdzie indziej
Ucisk nerwu wzrokowego
Krwotok do osłonki nerwu wzrokowego
Neuropatia niedokrwienna nerwu wzrokowego

H47.1

Obrzęk zastoinowy tarczy nerwu wzrokowego, nieokreślony

H47.2

Zanik nerwu wzrokowego
Skroniowe zblednięcie tarczy nerwu wzrokowego

H47.3

Inne zaburzenia tarczy nerwu wzrokowego
Druzy tarczy nerwu wzrokowego
Rzekomy obrzęk tarczy nerwu wzrokowego

H47.4

Zaburzenia skrzyżowania nerwów wzrokowych

H47.5

Zaburzenia innych odcinków drogi wzrokowej
Zaburzenia drogi wzrokowej, ciała kolankowatego bocznego i promienistości wzrokowej

H47.6

Zaburzenia kory wzrokowej

H47.7

Zaburzenia drogi wzrokowej, nieokreślone
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H48*

Zaburzenia nerwu wzrokowego [II] i drogi wzrokowej w przebiegu chorób
sklasyfikowanych gdzie indziej

H48.0*

Zanik nerwu wzrokowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zanik nerwu wzrokowego w kile późnej (A52.1†)

H48.1*

Zapalenie pozagałkowe nerwu wzrokowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie
indziej
Zapalenie pozagałkowe nerwu wzrokowego w:
• kile późnej (A52.1†)
• zakażeniu meningokokowym (A39.8†)
• stwardnieniu rozsianym (G35†)

H48.8*

Inne zaburzenia nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej w przebiegu chorób
sklasyfikowanych gdzie indziej

Zaburzenia mięśni gałki ocznej, obuocznej motoryki, akomodacji i refrakcji
(H49–H52)
Nie obejmuje:

H49

oczopląs i inne nieregularne ruchy gałki ocznej (H55)

Zez porażenny
Nie obejmuje:

porażenie mięśni gałki ocznej:
• wewnętrznych (H52.5)
• międzyjądrowe (H51.2)
• postępujące nadjądrowe (G23.1)

H49.0

Porażenie nerwu okoruchowego [III nerwu czaszkowego]

H49.1

Porażenie nerwu bloczkowego [IV nerwu czaszkowego]

H49.2

Porażenie nerwu odwodzącego [VI nerwu czaszkowego]

H49.3

Porażenie mięśni zewnątrzgałkowych całkowite

H49.4

Porażenie postępujące mięśni zewnątrzgałkowych

H49.8

Inne zezy porażenne
Porażenie mięśni zewnątrzgałkowych BNO
Zespół Kearnsa-Sayre’a

H49.9

Zez porażenny, nieokreślony

H50

Inne postacie zeza

H50.0

Zez jawny, towarzyszący, zbieżny
Zez zbieżny (naprzemienny) (jednostronny), z wyłączeniem okresowego

H50.1

Zez jawny, towarzyszący, rozbieżny
Zez rozbieżny (naprzemienny) (jednostronny), z wyłączeniem okresowego

H50.2

Zez pionowy
Hipertropia
Hipotropia

H50.3

Zez okresowy
Okresowy:
• zez zbieżny
• zez rozbieżny

H50.4
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H50.5

Zez ukryty
Zez ukryty naprzemienny
Zez ukryty ze zbaczaniem oka do wewnątrz
Zez ukryty ze zbaczaniem oka na zewnątrz

H50.6

Zez mechaniczny
Zespół Browna pochewki mięśniowej
Zez spowodowany przez zrosty
Pourazowe upośledzenie ruchomości mięśniowej gałki ocznej

H50.8

Inne określone postacie zeza
Zespół Duane’a

H50.9

Zez, nieokreślony

H51

Inne zaburzenia ruchów obuocznych

H51.0

Porażenie skojarzonego spojrzenia

H51.1

Niedomoga i skurcz konwergencji

H51.2

Porażenie mięśni gałkowych międzyjądrowe

H51.8

Inne określone zaburzenia obuocznej motoryki

H51.9

Zaburzenia obuocznej motoryki, nieokreślone

H52

Zaburzenia refrakcji i akomodacji

H52.0

Nadwzroczność

H52.1

Krótkowzroczność
Nie obejmuje: krótkowzroczność zwyrodnieniowa (H44.2)

H52.2

Astygmatyzm

H52.3

Różnowzroczność i różnica wielkości obrazów na siatkówce

H52.4

Starczowzroczność

H52.5

Zaburzenia akomodacji
Porażenie mięśni wewnętrznych (kompletne) (całkowite)
Porażenie akomodacji
Akomodacja kurczowa

H52.6

Inne zaburzenia refrakcji

H52.7

Zaburzenia refrakcji, nieokreślone

Upośledzenie widzenia i ślepota
(H53–H54)
H53

Zaburzenia widzenia

H53.0

Niedowidzenie z nieużywania oka
Niedowidzenie w:
• różnowzroczności
• deprywacji sensorycznej
• zezie

H53.1

Subiektywne zaburzenia widzenia
Astenopia
Ślepota dzienna
Ślepota zmierzchowa
Zniekształcenie obrazu
Światłowstręt
Mroczki ruchome
Nagła utrata wzroku
Wzrokowe halo
Nie obejmuje: omamy wzrokowe (R44.1)
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H53.2

Dwojenie
Podwójne widzenie

H53.3

Inne zaburzenia widzenia obuocznego
Nieprawidłowa korespondencja siatkówki
Fuzja bez stereopsji
Jednoczesna percepcja bez fuzji
Upośledzenie widzenia obuocznego

H53.4

Zmiany w polu widzenia
Poszerzenie plamki ślepej
Uogólnione zawężenie pola widzenia
Niedowidzenie połowicze (jednoimienne) (różnoimienne)
Ubytek kwadrantowy
Mroczek:
• łukowaty
• Bjerruma
• środkowy
• pierścieniowaty

H53.5

Zaburzenia widzenia barw
Całkowita ślepota na barwy
Nabyte zaburzenie widzenia barwnego
Ślepota na barwy
Częściowa ślepota na barwę zieloną
Ślepota na barwę zieloną
Częściowa ślepota na barwę czerwoną
Ślepota na barwę czerwoną
Częściowa ślepota na barwę niebieską
Ślepota na barwę niebieską

H53.6

Ślepota zmierzchowa
Nie obejmuje: wtórna do niedoboru witaminy A (E50.5)

H53.8

Inne zaburzenia widzenia

H53.9

Zaburzenia widzenia, nieokreślone

Nie obejmuje:

H54

ślepota dzienna (H53.1)

Ślepota i upośledzenie widzenia
Uwaga:
Kategorie określające stopień niedowidzenia przedstawiono w tabeli poniżej.
Nie obejmuje: przemijające objawy ślepoty (G45.3)

H54.0

Ślepota obuoczna
Upośledzenie widzenia kategorii 3, 4, 5 w obu oczach

H54.1

Ślepota jednego oka, upośledzenie widzenia drugiego oka
Upośledzenie widzenia kategorii 3, 4, 5 w jednym oku i kategorii 1 lub 2 w drugim oku.

H54.2

Upośledzenie wzroku obuoczne
Upośledzenie widzenia kategorii 1 lub 2 w obu oczach

H54.3

Nieokreślona utrata wzroku, obuoczna
Upośledzenie widzenia kategorii 9 w obu oczach

H54.4

Ślepota jednego oka
Upośledzenie widzenia kategorii 3, 4, 5 w jednym oku [prawidłowe widzenie w drugim oku]

H54.5

Upośledzenie widzenia jednego oka
Upośledzenie widzenia kategorii 1 lub 2 w jednym oku [prawidłowe widzenie w drugim oku]

H54.6

Nieokreślona utrata wzroku jednego oka
Upośledzenie widzenia kategorii 9 w jednym oku [prawidłowe widzenie w drugim oku]
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H54.7

Nieokreślona utrata wzroku
Upośledzenie widzenia kategorii 9 BNO
Zamieszczona poniżej tabela zawiera klasyfikację stopnia uszkodzenia wzroku według grupy WHO
ds. Badania i Zapobiegania Ślepocie, obradującej w Genewie w dniach 6–10 listopada 1972 r.1
Określenie „słabe widzenie” w kategorii H54 obejmuje kategorie 1 i 2 z tabeli, określenie „ślepota” –
kategorie 3, 4 i 5, natomiast określenie „niezdefiniowana utrata widzenia” – kategorię 9.
W przypadku wzięcia pod uwagę zakresu pola widzenia, pacjenci o polu nie większym niż 10o, ale
większym niż 5o wokół punktu fiksacji środkowej powinni zostać zaklasyfikowani do kategorii 3,
natomiast pacjenci o polu widzenia nie większym niż 5o wokół punktu fiksacji centralnej powinni zostać
zaklasyfikowani do kategorii 4, nawet jeśli ostrość widzenia centralnego nie jest zaburzona.

Kategoria
upośledzenia
wzroku

Ostrość wzroku z najlepszą możliwą korekcją
Maksymalnie mniej niż:

Minimalnie co najmniej:

1

6/18
3/10 (0,3)
20/70

6/60
1/10 (0,1)
20/200

2

6/60
1/10 (0,1)
20/200

3/60
1/20 (0,05)
20/400

3

3/60
1/20 (0,05)
20/400

1/60 (liczenie palców z odległości 1 metra)
1/50 (0,02)
5/300 (20/1200)

Zachowane poczucie światła
1/60 (liczenie palców z odległości 1 metra)
1/50 (0,02)
5/300
Brak poczucia światła

4
5
9

Nieokreślone

Inne zaburzenia oka i przydatków oka
(H55–H59)
H55

Oczopląs i inne nieregularne ruchy gałki ocznej
Oczopląs:
• BNO
• wrodzony
• sensoryczny
• rozkojarzony
• ukryty

H57

Inne zaburzenia oka i przydatków oka

H57.0

Zaburzenia czynności źrenicy

H57.1

Ból oczny

H57.8

Inne określone zaburzenia oka i przydatków oka

H57.9

Zaburzenia oka i przydatków oka, nieokreślone
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H58*

Inne zaburzenia oka i przydatków oka w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie
indziej

H58.0*

Zaburzenia czynności źrenicy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Źrenica Argylla i Robertsona, kiłowa (A52.1†)

H58.1*

Zaburzenia widzenia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

H58.8*

Inne określone zaburzenia oka i przydatków oka w przebiegu chorób sklasyfikowanych
gdzie indziej
Kiła oczna NGI:
• wrodzona:
• wczesna (A50.0†)
• późna (A50.3†)
• wczesna (drugorzędowa) (A51.4†)
• późna (A52.7†)

H59

Pozabiegowe uszkodzenia oka i przydatków oka, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:

mechaniczne powikłania związane z:
• soczewką wewnątrzgałkową (T85.2)
• innymi protezami, implantami i przeszczepami gałki ocznej (T85.3)
obecność soczewki wewnątrzgałkowej (Z96.1)

H59.0

Zmiany w ciele szklistym powstałe w następstwie operacji zaćmy
Zespół „touch” ciała szklistego
Zespół zaburzeń dotyczących ciała szklistego i rogówki

H59.8

Inne pooperacyjne zaburzenia oka i przydatków oka
Blizny naczyniówki i siatkówki po operacji z powodu odwarstwienia siatkówki

H59.9

Pooperacyjne zaburzenia oka i przydatków oka, nieokreślone

302

ROZDZIAŁ VIII
Choroby ucha i wyrostka sutkowatego
(H60–H95)
Nie obejmuje:

wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00–P96)
wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00–B99)
powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00–O99)
wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00–Q99)
zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00–E90)
urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00–T98)
nowotwory (C00–D48)
objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych,
niesklasyfikowane gdzie indziej (R00–R99)

Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:
H60–H62
H65–H75
H80–H83
H90–H95

Choroby ucha zewnętrznego
Choroby ucha środkowego i wyrostka sutkowatego
Choroby ucha wewnętrznego
Inne choroby ucha

W rozdziale tym oznaczono „*” następujące kategorie:
H62*
H67*
H75*
H82*
H94*

Zaburzenia ucha zewnętrznego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie ucha środkowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Inne zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie
indziej
Zespoły zawrotów głowy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Inne zaburzenia ucha w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby ucha zewnętrznego
(H60–H62)
H60

Zapalenie ucha zewnętrznego

H60.0

Ropień ucha zewnętrznego
Czyrak
Czyrak gromadny
małżowiny usznej lub przewodu słuchowego zewnętrznego
Czyraczność

H60.1

Rozlane zapalenie ucha zewnętrznego
Zapalenie tkanki podskórnej:
• małżowiny usznej
• przewodu słuchowego zewnętrznego

H60.2

Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego

H60.3

Inne zakaźne zapalenie ucha zewnętrznego
Zapalenie ucha zewnętrznego:
• rozlane
• krwotoczne
Ucho pływaka
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H60.4

Perlak ucha zewnętrznego
Czop naskórkowy rogowaciejący ucha zewnętrznego (przewodu)

H60.5

Ostre, niezakaźne zapalenie ucha zewnętrznego
Ostre zapalenie ucha zewnętrznego:
• BNO
• promienicze
• chemiczne
• kontaktowe
• wypryskowe
• reaktywne

H60.8

Inne zapalenie ucha zewnętrznego
Przewlekłe zapalenie ucha zewnętrznego BNO

H60.9

Zapalenie ucha zewnętrznego, nieokreślone

H61

Inne zaburzenia ucha zewnętrznego

H61.0

Zapalenie ochrzęstnej ucha zewnętrznego
Przewlekłe guzkowe zapalenie ochrzęstnej i skóry obrąbka
Zapalenie ochrzęstnej:
• małżowiny usznej
• ucha zewnętrznego

H61.1

Niezakaźne patologie ucha zewnętrznego
Zniekształcenie nabyte:
• małżowiny usznej
• ucha zewnętrznego
Nie obejmuje:

kalafiorowate zniekształcenie ucha (M95.1)

H61.2

Czop woskowinowy
Woskowina w uchu

H61.3

Zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego nabyte
Zapadnięcie zewnętrznego przewodu słuchowego

H61.8

Inne określone zaburzenia ucha zewnętrznego
Wyrośle kostne przewodu słuchowego zewnętrznego

H61.9

Zaburzenia ucha zewnętrznego, nieokreślone

H62*

Zaburzenia ucha zewnętrznego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie
indziej

H62.0*

Zapalenie ucha zewnętrznego w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie
indziej
Zapalenie ucha zewnętrznego w przebiegu róży (A46†)

H62.1*

Zapalenie ucha zewnętrznego w przebiegu chorób wirusowych sklasyfikowanych gdzie
indziej
Zapalenie ucha zewnętrznego w przebiegu:
• zakażenia wywołanego przez wirus opryszczki [herpes simplex] (B00.1†)
• zakażenia wywołanego przez wirus herpes zoster (B02.8†)

H62.2*

Zapalenie ucha zewnętrznego w grzybicach
Zapalenie ucha zewnętrznego w przebiegu:
• aspergilozy (B44.8†)
• kandydozy (B37.2†)
Grzybica ucha BNO (B36.9†)

H62.3*

Zapalenie ucha zewnętrznego w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych
sklasyfikowanych gdzie indziej

H62.4*

Zapalenie ucha zewnętrznego w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie ucha zewnętrznego w przebiegu liszajca (L01.–†)

H62.8*

Inne zaburzenia ucha zewnętrznego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
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Choroby ucha środkowego i wyrostka sutkowatego
(H65–H75)
H65

Nieropne zapalenie ucha środkowego
Obejmuje:
z zapaleniem błony bębenkowej
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (H72) w celu określenia współistniejącej perforacji błony
bębenkowej.

H65.0

Ostre surowicze zapalenie ucha środkowego
Ostre i podostre wysiękowe zapalenie ucha środkowego

H65.1

Inne ostre, nieropne zapalenie ucha środkowego
Zapalenie ucha środkowego, ostre i podostre:
• alergiczne (śluzowe) (krwiste) (surowicze)
• śluzowe
• nieropne BNO
• krwiste
• surowiczo-śluzowe
Nie obejmuje:

uraz ucha wskutek działania zmian ciśnienia (T70.0)
zapalenie ucha środkowego (ostre) BNO (H66.9)

H65.2

Przewlekłe, surowicze zapalenie ucha środkowego
Przewlekły nieżyt trąbki słuchowej i jamy bębenkowej

H65.3

Przewlekłe, śluzowe zapalenie ucha środkowego
Ucho śluzowe
Zapalenie ucha środkowego, przewlekłe:
• śluzowe
• wydzielnicze
• przesiękowe
Nie obejmuje: zrostowe zapalenie ucha środkowego (H74.1)

H65.4

Inne przewlekłe, nieropne zapalenie ucha środkowego
Zapalenie ucha środkowego, przewlekłe:
• alergiczne
• wysiękowe
• nieropne BNO
• surowiczo-śluzowe
• z wysiękiem (nieropne)

H65.9

Nieropne zapalenie ucha środkowego, nieokreślone
Zapalenie ucha środkowego:
• alergiczne
• nieżytowe
• wysiękowe
• śluzowe
• wydzielnicze
• surowiczo-śluzowe
• surowicze
• przesiękowe
• z wysiękiem (nieropne)

H66

Ropne i nieokreślone zapalenie ucha środkowego
Obejmuje:
z zapaleniem błony bębenkowej
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (H72) w celu określenia współistniejącej perforacji błony
bębenkowej.

H66.0

Ostre ropne zapalenie ucha środkowego

H66.1

Przewlekłe ropne zapalenie trąbki słuchowej i jamy bębenkowej
Przewlekłe łagodne ropne zapalenie ucha środkowego
Przewlekła choroba jamy bębenkowej i trąbki słuchowej

H66.2

Przewlekłe ropne zapalenie jamy nadbębenkowej i sutkowej
Przewlekła choroba jamy nadbębenkowej i sutkowej
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H66.3

Inne przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego
Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego BNO

H66.4

Ropne zapalenie ucha środkowego, nieokreślone
Ropne zapalenie ucha środkowego BNO

H66.9

Zapalenie ucha środkowego, nieokreślone
Zapalenie ucha środkowego:
• BNO
• ostre BNO
• przewlekłe BNO

H67*

Zapalenie ucha środkowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

H67.0*

Zapalenie ucha środkowego w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie
indziej
Zapalenie ucha środkowego w przebiegu:
• płonicy [szkarlatyny] (A38†)
• gruźlicy (A18.6†)

H67.1*

Zapalenie ucha środkowego w przebiegu chorób wirusowych sklasyfikowanych gdzie
indziej
Zapalenie ucha środkowego w przebiegu:
• grypy (J09–J11†)
• odry (B05.3†)

H67.8*

Zapalenie ucha środkowego w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

H68

Zapalenie i niedrożność trąbki słuchowej Eustachiusza

H68.0

Zapalenie trąbki słuchowej Eustachiusza

H68.1

Niedrożność trąbki słuchowej Eustachiusza
Ucisk
Zwężenie
trąbki słuchowej Eustachiusza
Skurcz

H69

Inne zaburzenia trąbki słuchowej Eustachiusza

H69.0

Ziejąca trąbka słuchowa Eustachiusza

H69.8

Inne określone zaburzenia trąbki słuchowej Eustachiusza

H69.9

Zaburzenia trąbki słuchowej Eustachiusza, nieokreślone

H70

Zapalenie wyrostka sutkowatego i stany pokrewne

H70.0

Ostre zapalenie wyrostka sutkowatego
Ropień
wyrostka sutkowatego
Ropniak

H70.1

Przewlekłe zapalenie wyrostka sutkowatego
Próchnica
wyrostka sutkowatego
Przetoka

H70.2

Zapalenie kości skroniowej
Zapalenie kości skalistej (ostre) (przewlekłe)

H70.8

Inne zapalenie wyrostka sutkowatego i stany pokrewne

H70.9

Zapalenie wyrostka sutkowatego, nieokreślone

H71

Perlak ucha środkowego
Perlak jamy bębenkowej
Nie obejmuje: perlak ucha zewnętrznego (H60.4)
nawrotowy perlak jamy po zabiegach dotyczących ucha i wyrostka sutkowatego (H95.0)
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H72

Perforacja błony bębenkowej
Obejmuje:

perforacja błony bębenkowej:
• przetrwała pourazowa
• pozapalna

Nie obejmuje:

urazowe pęknięcie błony bębenkowej (S09.2)

H72.0

Centralna perforacja błony bębenkowej

H72.1

Perforacja błony bębenkowej w części nadbębenkowej
Perforacja części wiotkiej błony bębenkowej

H72.2

Inne brzeżne perforacje błony bębenkowej

H72.8

Inna perforacja błony bębenkowej
Perforacja błony bębenkowej:
• mnoga
• całkowita

H72.9

Perforacja błony bębenkowej, nieokreślona

H73

Inne zaburzenia błony bębenkowej

H73.0

Ostre zapalenie błony bębenkowej
Ostre zapalenie błony bębenkowej
Pęcherzowe zapalenie błony bębenkowej
Nie obejmuje: z zapaleniem ucha środkowego (H65–H66)

H73.1

Przewlekłe zapalenie błony bębenkowej
Przewlekłe zapalenie błony bębenkowej
Nie obejmuje: z zapaleniem ucha środkowego (H65–H66)

H73.8

Inne określone zaburzenia błony bębenkowej

H73.9

Zaburzenia błony bębenkowej, nieokreślone

H74

Inne zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego

H74.0

Stwardnienie jamy bębenkowej

H74.1

Procesy zrostowe ucha środkowego
Zrostowe zapalenie ucha środkowego
Nie obejmuje:

ucho śluzowe (H65.3)

H74.2

Przerwanie ciągłości i przemieszczenie kosteczek słuchowych

H74.3

Inne nabyte zniekształcenie kosteczek słuchowych
Unieruchomienie
kosteczek słuchowych
Częściowy zanik

H74.4

Polip ucha środkowego

H74.8

Inne określone zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego

H74.9

Zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego, nieokreślone

H75*

Inne zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego w przebiegu chorób
sklasyfikowanych gdzie indziej

H75.0*

Zapalenie wyrostka sutkowatego w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych
sklasyfikowanych gdzie indziej
Gruźlicze zapalenie wyrostka sutkowatego (A18.0†)

H75.8*

Inne określone zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego w przebiegu chorób
sklasyfikowanych gdzie indziej
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Choroby ucha wewnętrznego
(H80–H83)
H80

Otoskleroza
Obejmuje:

otospongioza

H80.0

Otoskleroza obejmująca okienko owalne, niezarostowa

H80.1

Otoskleroza obejmująca okienko owalne, zarostowa

H80.2

Otoskleroza ślimakowa
Otoskleroza obejmująca:
• otoczkę kostną błędnika
• okienko okrągłe

H80.8

Inna otoskleroza

H80.9

Otoskleroza, nieokreślona

H81

Zaburzenia układu przedsionkowego
Nie obejmuje:

zawroty głowy:
• BNO (R42)
• nagminne (A88.1)

H81.0

Choroba Ménière’a
Wodniak błędnika
Zespół Ménière’a lub zawroty głowy

H81.1

Łagodne, napadowe zawroty głowy

H81.2

Zapalenie neuronu przedsionkowego

H81.3

Inne zawroty głowy pochodzenia obwodowego
Zespół Lermoyeza
Zawroty głowy:
• uszne
• usznopochodne
• obwodowe BNO

H81.4

Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego
Oczopląs położeniowy ośrodkowy

H81.8

Inne zaburzenia układu przedsionkowego

H81.9

Zaburzenia układu przedsionkowego, nieokreślone
Zespół zawrotów głowy BNO

H82*

Zespoły zawrotów głowy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

H83

Inne zaburzenia ucha wewnętrznego

H83.0

Zapalenie błędnika

H83.1

Przetoka błędnika

H83.2

Zaburzenia czynności błędnika
Nadwrażliwość
Niedoczulica
błędnika
Zanik funkcji

H83.3

Zmiana w uchu wewnętrznym spowodowana przez hałas
Uraz akustyczny
Upośledzenie słuchu spowodowane przez hałas

H83.8

Inne określone choroby ucha wewnętrznego

H83.9

Choroby ucha wewnętrznego, nieokreślone
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Inne choroby ucha
(H90–H95)
H90

Upośledzenie słuchu przewodzeniowe i czuciowo-nerwowe
Obejmuje:

głuchota wrodzona

Nie obejmuje:

głuchoniemota NGI (H91.3)
głuchota BNO (H91.9)
upośledzenie słuchu:
• BNO (H91.9)
• spowodowane przez hałas (H83.3)
• ototoksyczne (H91.0)
• nagłe (idiopatyczne) (H91.2)

H90.0

Upośledzenie słuchu przewodzeniowe obustronne

H90.1

Upośledzenie słuchu przewodzeniowe jednostronne bez upośledzenia słuchu po stronie
przeciwnej

H90.2

Upośledzenie słuchu przewodzeniowe, nieokreślone
Upośledzenie słuchu przewodzeniowe BNO

H90.3

Upośledzenie słuchu czuciowo-nerwowe obustronne

H90.4

Upośledzenie słuchu czuciowo-nerwowe jednostronne bez upośledzenia słuchu po stronie
przeciwnej

H90.5

Upośledzenie słuchu czuciowo-nerwowe, nieokreślone
Upośledzenie słuchu wrodzone BNO
Upośledzenie słuchu:
• ośrodkowe
• nerwowe
BNO
• odbiorcze
• czuciowe
Upośledzenie słuchu czuciowo-nerwowe BNO

H90.6

Upośledzenie słuchu mieszane przewodzeniowe i czuciowo-nerwowe obustronne

H90.7

Upośledzenie słuchu mieszane przewodzeniowe i czuciowo-nerwowe jednostronne bez
upośledzenia słuchu po stronie przeciwnej

H90.8

Upośledzenie słuchu mieszane przewodzeniowe i czuciowo-nerwowe, nieokreślone

H91

Inne rodzaje upośledzenia słuchu
Nie obejmuje:

zaburzenia percepcji dźwięków (H93.2)
upośledzenie słuchu jak w H90.–
czop woskowinowy (H61.2)
upośledzenie słuchu spowodowane przez hałas (H83.3)
głuchota psychogenna (F44.6)
przemijająca głuchota niedokrwienna (H93.0)

H91.0

Upośledzenie słuchu ototoksyczne
Jeżeli konieczne jest określenie czynnika toksycznego, wówczas należy zastosować dodatkowy kod
przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

H91.1

Presbyacusis
Upośledzenie słuchu starcze

H91.2

Nagłe idiopatyczne upośledzenie słuchu
Nagła utrata słuchu BNO

H91.3

Głuchoniemota niesklasyfikowana gdzie indziej

H91.8

Inne określone postacie upośledzenia słuchu

H91.9

Ubytek słuchu, nieokreślony
Upośledzenie słuchu:
• BNO
• w zakresie tonów wysokich
• w zakresie tonów niskich
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H92

Ból ucha i wyciek z ucha

H92.0

Ból ucha

H92.1

Ropotok uszny
Nie obejmuje: wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego z ucha (G96.0)

H92.2

Krwawienie z ucha
Nie obejmuje: pourazowe krwawienie z ucha – kodowane w zależności od rodzaju urazu

H93

Inne zaburzenia ucha, niesklasyfikowane gdzie indziej

H93.0

Zaburzenia zwyrodnieniowe i naczyniowe ucha
Przemijająca głuchota niedokrwienna
Nie obejmuje: upośledzenie słuchu starcze (H91.1)

H93.1

Szum w uszach

H93.2

Inne zaburzenia percepcji słuchowej
Nieprawidłowa percepcja bodźców słuchowych
Słyszenie podwójne
Nadwrażliwość słuchowa
Czasowe przesunięcie progu słyszenia
Nie obejmuje:

omamy słuchowe (R44.0)

H93.3

Choroby nerwu słuchowego
Zaburzenia VIII nerwu czaszkowego

H93.8

Inne określone zaburzenia ucha

H93.9

Zaburzenia ucha, nieokreślone

H94*

Inne zaburzenia ucha w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

H94.0*

Zapalenie nerwu słuchowego w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych
sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie nerwu słuchowego w przebiegu kiły (A52.1†)

H94.8*

Inne określone zaburzenia ucha w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

H95

Pooperacyjne zaburzenia ucha i wyrostka sutkowatego, niesklasyfikowane gdzie
indziej

H95.0

Nawrotowy perlak jamy pooperacyjnej wyrostka sutkowatego

H95.1

Inne zaburzenia po zabiegach dotyczących ucha i wyrostka sutkowatego
Przewlekłe zapalenie
Zmiany ziarniniakowe w jamie po zabiegach dotyczących ucha i wyrostka sutkowatego
Torbiel śluzowa

H95.8

Inne pooperacyjne zaburzenia ucha i wyrostka sutkowatego

H95.9

Pooperacyjne zaburzenia ucha i wyrostka sutkowatego, nieokreślone
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ROZDZIAŁ IX
Choroby układu krążenia
(I00–I99)
Nie obejmuje:

wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00–P96)
wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00–B99)
powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00–O99)
wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00–Q99)
zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00–E90)
urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00–T98)
nowotwory (C00–D48)
objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych,
niesklasyfikowane gdzie indziej (R00–R99)
układowe choroby tkanki łącznej (M30–M36)
przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne (G45.–)

Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:
I00–I02
I05–I09
I10–I15
I20–I25
I26–I28
I30–I52
I60–I69
I70–I79
I80–I89
I95–I99

Ostra choroba reumatyczna
Przewlekła choroba reumatyczna serca
Nadciśnienie tętnicze
Choroba niedokrwienna serca
Zespół sercowo-płucny i choroby krążenia płucnego
Inne choroby serca
Choroby naczyń mózgowych
Choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych
Choroby żył, naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych, niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne i nieokreślone zaburzenia układu krążenia

W rozdziale tym oznaczono „*” następujące kategorie:
I32*
I39*
I41*
I43*
I52*
I68*
I79*
I98*

Zapalenie osierdzia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie wsierdzia i choroby zastawek serca w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Kardiomiopatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Inne choroby serca w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zaburzenia naczyniowe mózgu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zaburzenia tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Inne zaburzenia układu krążenia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Ostra choroba reumatyczna
(I00–I02)
I00

Choroba reumatyczna bez informacji o zajęciu serca
Reumatyczne zapalenie stawów, ostre lub podostre
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I01

Gorączka reumatyczna z zajęciem serca
Nie obejmuje:

przewlekłe schorzenia o etiologii reumatycznej (I05–I09), chyba że występuje także
gorączka reumatyczna bądź cechy nawrotu lub aktywności procesu reumatycznego.
W przypadku wątpliwości co do aktywności reumatycznej w chwili zgonu należy
postępować zgodnie z zasadami kodowania umieralności oraz wytycznymi
przedstawionymi w tomie 2.

I01.0

Ostre reumatyczne zapalenie osierdzia
Dowolny stan z kategorii I00 z zapaleniem osierdzia
Reumatyczne zapalenie osierdzia (ostre)
Nie obejmuje: stany, które nie są określone jako reumatyczne (I30.–)

I01.1

Ostre reumatyczne zapalenie wsierdzia
Dowolny stan z kategorii I00 z zapaleniem wsierdzia lub zastawek
Ostre reumatyczne zapalenie zastawek

I01.2

Ostre reumatyczne zapalenie mięśnia sercowego
Dowolny stan z kategorii I00 z zapaleniem mięśnia sercowego

I01.8

Inne ostre choroby reumatyczne serca
Dowolny stan z kategorii I00 z inną patologią serca
Ostre reumatyczne zapalenie całego serca

I01.9

Ostra choroba reumatyczna serca, nieokreślona
Dowolny stan z kategorii I00 z nieokreślonym zajęciem serca
Reumatyczne:
• zapalenie mięśnia serca, ostre
• patologie serca, czynne lub ostre

I02

Pląsawica reumatyczna
Obejmuje:

pląsawica Sydenhama

Nie obejmuje:

pląsawica:
• BNO (G25.5)
• Huntingtona (G10)

I02.0

Pląsawica reumatyczna z zajęciem serca
Pląsawica BNO z zajęciem serca
Pląsawica reumatyczna z zajęciem serca dowolnego rodzaju klasyfikowana w kategorii I01.–

I02.9

Pląsawica reumatyczna bez zajęcia serca
Pląsawica reumatyczna BNO

Przewlekła choroba reumatyczna serca
(I05–I09)
I05

Choroby reumatyczne zastawki mitralnej
Obejmuje:
Nie obejmuje:

zaburzenia sklasyfikowane w kategoriach I05.0 i I05.2–I05.9 definiowane jako
reumatyczne lub nie
stany określone jako niereumatyczne (I34.–)

I05.0

Zwężenie lewego ujścia żylnego
Zwężenie zastawki mitralnej (reumatyczne)

I05.1

Niedomykalność reumatyczna zastawki mitralnej
Niedomykalność
zastawki mitralnej o etiologii reumatycznej
Fala zwrotna

I05.2

Zwężenie lewego ujścia żylnego z niedomykalnością
Zwężenie zastawki mitralnej z niedomykalnością lub falą zwrotną

I05.8

Inne choroby zastawki mitralnej
Niewydolność zastawki mitralnej

I05.9

Choroba zastawki mitralnej, nieokreślona
Choroba zastawki mitralnej (przewlekła) BNO
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I06

Choroby reumatyczne zastawki aortalnej
Nie obejmuje:

stany określone jako niereumatyczne (I35.–)

I06.0

Reumatyczne zwężenie aorty
Reumatyczne zwężenie zastawki aortalnej

I06.1

Reumatyczna niedomykalność zastawki aortalnej
Niedomykalność
zastawki aortalnej o etiologii reumatycznej
Fala zwrotna

I06.2

Reumatyczne zwężenie lewego ujścia tętniczego z niedomykalnością zastawki
Reumatyczne zwężenie zastawki aortalnej z niedomykalnością lub falą zwrotną

I06.8

Inne choroby reumatyczne zastawki aortalnej

I06.9

Choroba reumatyczna zastawki aortalnej, nieokreślona
Choroba reumatyczna zastawki aortalnej BNO

I07

Choroby reumatyczne zastawki trójdzielnej
Obejmuje:

stany określane jako reumatyczne lub o nieokreślonej etiologii

Nie obejmuje:

stany określone jako niereumatyczne (I36.–)

I07.0

Zwężenie zastawki trójdzielnej
Zwężenie zastawki trójdzielnej (reumatyczne)

I07.1

Niedomykalność zastawki trójdzielnej
Niedomykalność zastawki trójdzielnej (reumatyczna)

I07.2

Zwężenie zastawki trójdzielnej z niedomykalnością

I07.8

Inne choroby zastawki trójdzielnej

I07.9

Choroba zastawki trójdzielnej, nieokreślona
Choroba zastawki trójdzielnej BNO

I08

Choroby wielu zastawek
Obejmuje:

stany określane jako reumatyczne lub o nieokreślonej etiologii

Nie obejmuje:

zapalenie wsierdzia, zastawka nieokreślona (I38)
wady wielu zastawek o określonej etiologii innej niż reumatyczna (I34–I38, Q22–Q23,
Q24.8)
reumatyczne choroby wsierdzia, zastawka nieokreślona (I09.1)

I08.0

Choroby zastawki mitralnej i zastawki aortalnej
Zajęcie zarówno zastawki mitralnej jak i aortalnej, niezależnie od tego, czy zostały określone jako
reumatyczne, czy o nieokreślonej etiologii

I08.1

Choroby zastawki mitralnej i zastawki trójdzielnej

I08.2

Choroby zastawki aortalnej i zastawki trójdzielnej

I08.3

Skojarzone choroby zastawek mitralnej, trójdzielnej i aortalnej

I08.8

Inne choroby skojarzone wielu zastawek

I08.9

Choroba wielu zastawek, nieokreślona

I09

Inne reumatyczne choroby serca

I09.0

Reumatyczne zapalenie mięśnia sercowego
Nie obejmuje: zapalenie mięśnia sercowego określone jako niereumatyczne (I51.4)

I09.1

Reumatyczne choroby wsierdzia, zastawka nieokreślona
Reumatyczne:
• zapalenie wsierdzia (przewlekłe)
• zapalenie zastawek (przewlekłe)

I09.2

Przewlekłe reumatyczne zapalenie osierdzia
Zrosty osierdzia, reumatyczne
Przewlekłe reumatyczne:
• zapalenie osierdzia i śródpiersia
• zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia

Nie obejmuje:

Nie obejmuje:

zapalenie wsierdzia, zastawka nieokreślona (I38)

stany określone jako niereumatyczne (I31.–)
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I09.8

Inne określone reumatyczne choroby serca
Choroba reumatyczna zastawki pnia płucnego

I09.9

Reumatyczna choroba serca, nieokreślona
Reumatyczne zapalenie serca
Reumatyczna niewydolność serca
Nie obejmuje:

reumatoidalne zapalenie serca (M05.3)

Nadciśnienie tętnicze
(I10–I15)
Nie obejmuje:

I10

powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O10–O11, O13–O16)
stany z zajęciem naczyń wieńcowych (I20–I25)
nadciśnienie u noworodków (P29.2)
nadciśnienie płucne (I27.0)

Nadciśnienie samoistne (pierwotne)
Podwyższone ciśnienie krwi
Nadciśnienie (tętnicze) (łagodne) (samoistne) (złośliwe) (pierwotne) (układowe)
Nie obejmuje: stany z zajęciem naczyń:
• mózgowych (I60–I69)
• oka (H35.0)

I11

Nadciśnieniowa choroba serca
Obejmuje:

dowolny stan z kategorii I50.–, I51.4–I51.9 spowodowany przez nadciśnienie

I11.0

Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca, z (zastoinową) niewydolnością serca
Nadciśnieniowa niewydolność serca

I11.9

Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca bez (zastoinowej) niewydolności serca
Nadciśnieniowa choroba serca BNO

I12

Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek
Obejmuje:

dowolny stan z kategorii N00–N07, N18.–, N19 lub N26 z dowolnym zaburzeniem
z kategorii I10
miażdżyca tętnic nerki
miażdżycowe zapalenie nerek (przewlekłe) (śródmiąższowe)
nefropatia nadciśnieniowa
stwardnienie nerek

Nie obejmuje:

nadciśnienie wtórne (I15.–)

I12.0

Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, z niewydolnością nerek
Nadciśnieniowa niewydolność nerek

I12.9

Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, bez niewydolności nerek
Nadciśnieniowa patologia nerek BNO

I13

Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek
Obejmuje:

I13.0

dowolny stan z kategorii I11.– z dowolnym zaburzeniem z kategorii I12.–
choroby:
• serca i nerek
• sercowo-naczyniowe i nerek

Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z (zastoinową) niewydolnością serca

I13.1

Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z niewydolnością nerek

I13.2

Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z (zastoinową) niewydolnością serca
oraz niewydolnością nerek

I13.9

Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, nieokreślona
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I15

Nadciśnienie wtórne
Nie obejmuje:

zajęcie naczyń:
• mózgowych (I60–I69)
• oka (H35.0)

I15.0

Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe

I15.1

Nadciśnienie wtórne do innej patologii nerek

I15.2

Nadciśnienie wtórne do zaburzeń układu wewnątrzwydzielniczego

I15.8

Inne postacie nadciśnienia wtórnego

I15.9

Nadciśnienie wtórne, nieokreślone

Choroba niedokrwienna serca
(I20–I25)
Uwaga:

Obejmuje:

Dla celów określania chorobowości, czas trwania przypisywany kategoriom I21–I25 odnosi się do czasu
trwania schorzenia od wystąpienia incydentu niedokrwienia do chwili objęcia opieką. Dla celów określania
umieralności okres ten liczy się od wystąpienia dolegliwości do zgonu.
stany przebiegające z nadciśnieniem (I10–I15)

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia obecności nadciśnienia tętniczego.

I20

Choroba niedokrwienna serca

I20.0

Choroba niedokrwienna serca niestabilna
Dławica piersiowa:
• o narastającym nasileniu
• wysiłkowa świeża
• wysiłkowa zaostrzająca się
Pośredni zespół wieńcowy
Zespół przedzawałowy

I20.1

Choroba niedokrwienna serca z udokumentowanym skurczem naczyń wieńcowych
Dławica piersiowa:
• naczynioskurczowa
• Prinzmetala
• spowodowana przez skurcz naczyń wieńcowych
• postać odmienna

I20.8

Inne postacie choroby niedokrwiennej serca
Dławica piersiowa wysiłkowa
Stenokardia

I20.9

Choroba niedokrwienna serca, nieokreślona
Dławica piersiowa:
• BNO
• sercowa
Zespół dusznicowy
Niedokrwienny ból w klatce piersiowej
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I21

Ostry zawał mięśnia sercowego
Obejmuje:
Nie obejmuje:

zawał mięśnia sercowego określony jako ostry lub o potwierdzonym czasie wystąpienia
przed 4 tygodniami (28 dniami) lub krótszym
powikłania występujące w czasie ostrego zawału mięśnia sercowego (I23.–)
zawał mięśnia sercowego:
• przebyty (I25.2)
• określony jako przewlekły lub o potwierdzonym czasie wystąpienia przed ponad
4 tygodniami (28 dniami)(I25.8)
• ponowny (I22.–)
zespół pozawałowy (I24.1)

I21.0

Ostry zawał serca pełnościenny ściany przedniej
Zawał pełnościenny (ostry):
• ściany przedniej BNO
• przednio-koniuszkowy
• przednio-boczny
• przednio-przegrodowy

I21.1

Ostry zawał serca pełnościenny ściany dolnej
Zawał pełnościenny (ostry):
• części przeponowej
• ściany dolnej BNO
• dolno-boczny
• dolno-tylny

I21.2

Ostry zawał serca pełnościenny o innej lokalizacji
Zawał pełnościenny (ostry):
• koniuszkowo-boczny
• podstawno-boczny
• wysoki boczny
• ściany bocznej BNO
• tylny (prawdziwy)
• tylno-podstawny
• tylno-boczny
• tylno-przegrodowy
• przegrodowy BNO

I21.3

Ostry zawał serca pełnościenny o nieokreślonym umiejscowieniu
Zawał pełnościenny BNO

I21.4

Ostry zawał serca podwsierdziowy
Zawał niepełnościenny BNO

I21.9

Ostry zawał serca, nieokreślony
Zawał mięśnia sercowego (ostry) BNO

I22

Ponowny zawał serca
Obejmuje:

„dorzut” zawału serca

Nie obejmuje:

określony jako przewlekły lub o potwierdzonym czasie wystąpienia przed ponad
4 tygodniami (28 dniami) (I25.8)

I22.0

Ponowny zawał serca ściany przedniej
Ponowny zawał serca (ostry):
• ściany przedniej BNO
• przednio-koniuszkowy
• przednio-boczny
• przednio-przegrodowy

I22.1

Ponowny ostry zawał serca ściany dolnej
Ponowny zawał serca (ostry):
• części przeponowej
• ściany dolnej BNO
• dolno-boczny
• dolno-tylny
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I22.8

Ponowny ostry zawał serca o innej lokalizacji
Ponowny zawał serca (ostry):
• koniuszkowo-boczny
• podstawno-boczny
• wysoki boczny
• ściany bocznej BNO
• tylny (prawdziwy)
• tylno-podstawny
• tylno-boczny
• tylno-przegrodowy
• przegrodowy BNO

I22.9

Ponowny ostry zawał serca o nieokreślonym umiejscowieniu

I23

Niektóre powikłania występujące w czasie ostrego zawału mięśnia sercowego
Nie obejmuje:

wymienione stany w przypadku:
• towarzyszącego ostrego zawału mięśnia sercowego (I21–I22)
• braku klasyfikacji jako bieżące powikłania ostrego zawału mięśnia sercowego (I31.–,
I51.–)

I23.0

Krwiak osierdzia jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca

I23.1

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej jako powikłanie występujące w czasie ostrego
zawału serca

I23.2

Ubytek przegrody międzykomorowej jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału
serca

I23.3

Pęknięcie ściany serca bez krwiaka osierdzia jako powikłanie występujące w czasie
ostrego zawału serca
Nie obejmuje: stany z krwiakiem osierdzia (I23.0)

I23.4

Pęknięcie strun ścięgnistych jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca

I23.5

Pęknięcie mięśnia brodawkowatego jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału
serca

I23.6

Skrzeplina w przedsionku, uszku przedsionka i komorze jako powikłanie występujące
w czasie ostrego zawału serca

I23.8

Inne powikłania występujące w czasie ostrego zawału mięśnia sercowego

I24

Inne ostre postacie choroby niedokrwiennej serca
Nie obejmuje:

I24.0

choroba niedokrwienna serca (I20.–)
przemijające niedokrwienie mięśnia sercowego u noworodków (P29.4)

Zakrzepica tętnicy wieńcowej bez zawału serca
Zator
Zamknięcie
(tętnicy) (żyły) wieńcowej nieprowadzące do zawału mięśnia sercowego
Zatorowość zakrzepowa
Nie obejmuje:

określone jako przewlekłe lub o potwierdzonym czasie wystąpienia przed ponad 4
tygodniami (28 dniami) (I25.8)

I24.1

Zespół Dresslera
Zespół pozawałowy

I24.8

Inne postacie ostrej choroby niedokrwiennej serca
Niewydolność wieńcowa

I24.9

Ostra choroba niedokrwienna serca, nieokreślona
Nie obejmuje: choroba niedokrwienna serca (przewlekła) BNO (I25.9)

I25

Przewlekła choroba niedokrwienna serca
Nie obejmuje:

I25.0

choroba sercowo-naczyniowa BNO (I51.6)

Choroba serca i naczyń krwionośnych w przebiegu miażdżycy
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I25.1

Choroba serca w przebiegu miażdżycy
Blaszka miażdżycowa
Miażdżyca
tętnicy wieńcowej
Patologia
Stwardnienie

I25.2

Przebyty zawał serca
Zawał mięśnia sercowego, wygojony
Przebyty zawał mięśnia sercowego rozpoznany w EKG lub dzięki innym badaniom specjalistycznym,
obecnie jednak bez dolegliwości

I25.3

Tętniak serca
Tętniak:
• ściany serca
• komory serca

I25.4

Tętniak tętnicy wieńcowej
Wieńcowa przetoka tętniczo-żylna, nabyta

I25.5

Kardiomiopatia niedokrwienna

I25.6

Nieme niedokrwienie mięśnia sercowego

I25.8

Inne postacie przewlekłej choroby niedokrwiennej serca
Dowolny stan z kategorii I21–I22 oraz I24.–, określony jako przewlekły lub o potwierdzonym czasie
wystąpienia przed ponad 4 tygodniami (28 dniami)

I25.9

Przewlekła choroba niedokrwienna serca, nieokreślona
Choroba niedokrwienna serca (przewlekła) BNO

Nie obejmuje:

wrodzony tętniak tętnicy wieńcowej (Q24.5)

Zespół sercowo-płucny i choroby krążenia płucnego
(I26–I28)
I26

Zator płucny
Obejmuje:

Nie obejmuje:

zawał
zatorowość zakrzepowa
zakrzepica

(tętnicy) (żyły) płucnej

stany wikłające:
• poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00–O07, O08.2)
• ciążę, poród i okres połogu (O88.–)

I26.0

Zator płucny z informacją o ostrym sercu płucnym
Ostre serce płucne BNO

I26.9

Zator płucny bez informacji o ostrym sercu płucnym
Zator płucny BNO

I27

Inne zespoły sercowo-płucne

I27.0

Pierwotne nadciśnienie płucne

I27.1

Choroba serca w przebiegu kifoskoliozy

I27.2

Nadciśnienie płucne wtórne o innej etiologii
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia choroby podstawowej.

I27.8

Inne określone zespoły sercowo-płucne
Nie obejmuje: defekt Eisenmengera (Q21.8)

I27.9

Zespół sercowo-płucny, nieokreślony
Przewlekły zespół sercowo-płucny
Serce płucne (przewlekłe) BNO

I28

Inne choroby naczyń płucnych

I28.0

Przetoka tętniczo-żylna naczyń płucnych

I28.1

Tętniak tętnicy płucnej
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I28.8

Inne określone choroby naczyń płucnych
Pęknięcie
Zwężenie
naczynia płucnego
Zaciśnięcie

I28.9

Choroba naczyń płucnych, nieokreślona

Inne choroby serca
(I30–I52)
I30

Ostre zapalenie osierdzia
Obejmuje:
Nie obejmuje:

ostry wysięk do worka osierdziowego
reumatyczne zapalenie osierdzia (ostre) (I01.0)

I30.0

Ostre nieokreślone samoistne zapalenie osierdzia

I30.1

Zapalenie osierdzia zakaźne
Zapalenie osierdzia:
• pneumokokowe
• ropne
• gronkowcowe
• paciorkowcowe
• wirusowe
Ropne zapalenie osierdzia
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

I30.8

Inne postacie ostrego zapalenia osierdzia

I30.9

Ostre zapalenie osierdzia, nieokreślone

I31

Inne choroby osierdzia
Nie obejmuje:

powikłania występujące w czasie ostrego zawału mięśnia sercowego (I23.–)
zespół po kardiotomii (I97.0)
uraz (S26.–)
stany określone jako reumatyczne (I09.2)

I31.0

Przewlekłe zarostowe zapalenie osierdzia
Accretio cordis
Zarośnięcie osierdzia
Zarostowe zapalenie śródpiersia i osierdzia

I31.1

Przewlekłe zaciskające zapalenie osierdzia
Concretio cordis
Zwapnienie osierdzia

I31.2

Krwiak osierdzia niesklasyfikowany gdzie indziej

I31.3

Płyn w worku osierdziowym (niezapalny)
Wylew chłonki do osierdzia

I31.8

Inne określone choroby osierdzia
Blaszki nasierdziowe
Ogniskowe zrosty osierdzia

I31.9

Choroba osierdzia, nieokreślona
Tamponada serca
Zapalenie osierdzia (przewlekłe) BNO

I32*
I32.0*

Zapalenie osierdzia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie osierdzia w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie osierdzia:
• gonokokowe (A54.8†)
• meningokokowe (A39.5†)
• kiłowe (A52.0†)
• gruźlicze (A18.8†)
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I32.1*

Zapalenie osierdzia w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych
sklasyfikowanych gdzie indziej

I32.8*

Zapalenie osierdzia w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie osierdzia:
• reumatyczne (M05.3†)
• w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego (M32.1†)
• mocznicowe (N18.8†)

I33

Ostre i podostre zapalenie wsierdzia
Nie obejmuje:

ostre reumatyczne zapalenie wsierdzia (I01.1)
zapalenie wsierdzia BNO (I38)

I33.0

Ostre i podostre zakaźne zapalenie wsierdzia
Zapalenie wsierdzia (ostre) (podostre):
• bakteryjne
• zakaźne BNO
• powolne
• złośliwe
• septyczne
• wrzodziejące
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

I33.9

Ostre zapalenie wsierdzia, nieokreślone
Zapalenie wsierdzia
Zapalenie wsierdzia i mięśnia sercowego
ostre lub podostre
Zapalenie wsierdzia i osierdzia

I34

Niereumatyczne choroby zastawki mitralnej
Nie obejmuje:

zastawki mitralnej:
• wada (I05.9)
• niewydolność (I05.8)
• zwężenie (I05.0)
jeśli o nieokreślonej etiologii, ale z:
• wadą zastawki aortalnej (I08.0)
• zwężeniem zastawki mitralnej lub zmianami zarostowymi (I05.0)
jeśli opisane jako wrodzone (Q23.2, Q23.3)
jeśli opisane jako reumatyczne (I05.–)

I34.0

Niedomykalność zastawki mitralnej
Niedomykalność
zastawki mitralnej, BNO lub o określonej etiologii, poza reumatyczną
Fala zwrotna

I34.1

Wypadanie płatka zastawki mitralnej
Zespół wiotkiej zastawki mitralnej
Nie obejmuje:

zespół Marfana (Q87.4)

I34.2

Niereumatyczne zwężenie zastawki mitralnej

I34.8

Inne niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki mitralnej

I34.9

Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki mitralnej, nieokreślone

I35

Niereumatyczne choroby zastawki aortalnej
Nie obejmuje:

przerostowe podzastawkowe zwężenie aorty (I42.1)
jeśli o nieokreślonej etiologii, ale z informacją o wadzie zastawki mitralnej (I08.0)
jeśli opisane jako wrodzone (Q23.0, Q23.1)
jeśli opisane jako reumatyczne (I06.–)

I35.0

Zwężenie zastawki aortalnej

I35.1

Niedomykalność zastawki aortalnej
Niedomykalność
zastawki aortalnej, BNO lub o określonej etiologii, poza reumatyczną
Fala zwrotna

I35.2

Zwężenie zastawki aortalnej z niedomykalnością

I35.8

Inne zaburzenia funkcji zastawki aortalnej

I35.9

Zaburzenia funkcji zastawki aortalnej, nieokreślone
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I36

Niereumatyczne choroby zastawki trójdzielnej
Nie obejmuje:

jeśli o nieokreślonej etiologii (I07.–)
jeśli opisane jako wrodzone (Q22.4, Q22.8, Q22.9)
jeśli opisane jako reumatyczne (I07.–)

I36.0

Niereumatyczne zwężenie zastawki trójdzielnej

I36.1

Niereumatyczna niedomykalność zastawki trójdzielnej
Niedomykalność
zastawki trójdzielnej, o określonej etiologii, poza reumatyczną
Fala zwrotna

I36.2

Niereumatyczne zwężenie zastawki trójdzielnej z niedomykalnością

I36.8

Inne niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej

I36.9

Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej, nieokreślone

I37

Choroby zastawki pnia płucnego
Nie obejmuje:

jeśli opisane jako wrodzone (Q22.1, Q22.2, Q22.3)
jeśli opisane jako reumatyczne (I09.8)

I37.0

Zwężenie zastawki pnia płucnego

I37.1

Niedomykalność zastawki pnia płucnego
Niedomykalność
zastawki pnia płucnego, BNO lub o określonej etiologii, poza reumatyczną
Fala zwrotna

I37.2

Zwężenie zastawki pnia płucnego z niedomykalnością

I37.8

Inne zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego

I37.9

Zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego, nieokreślone

I38

Zapalenie wsierdzia, zastawka nieokreślona
Zapalenie wsierdzia (przewlekłe) BNO
Niedomykalność
Niewydolność
BNO lub o określonej etiologii, poza reumatyczną
Fala zwrotna
nieokreślonej zastawki
lub wrodzoną
Zwężenie
Zapalenie (przewlekłe)
Nie obejmuje: wrodzona niedomykalność zastawki serca BNO (Q24.8)
wrodzone zwężenie zastawki serca BNO (Q24.8)
zwłóknienie sprężyste wsierdzia (I42.4)
jeśli opisane jako reumatyczne (I09.1)

I39*

Zapalenie wsierdzia i choroby zastawek serca w przebiegu chorób
sklasyfikowanych gdzie indziej
Obejmuje:

zapalenie wsierdzia:
• kandydozowe (B37.6†)
• gonokokowe (A54.8†)
• w chorobie Libmana-Sacksa (M32.1†)
• meningokokowe (A39.5†)
• w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów (M05.3†)
• kiłowe (A52.0†)
• gruźlicze (A18.8†)
• w przebiegu duru brzusznego (A01.0†)

I39.0*

Zaburzenia funkcji zastawki mitralnej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

I39.1*

Zaburzenia funkcji zastawki aortalnej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

I39.2*

Zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie
indziej

I39.3*

Zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie
indziej

I39.4*

Zaburzenia funkcji wielu zastawek w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

I39.8*

Zapalenie wsierdzia, nieokreślonej zastawki, w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie
indziej
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I40

Ostre zapalenie mięśnia sercowego

I40.0

Zakaźne zapalenie mięśnia sercowego
Septyczne zapalenie mięśnia sercowego
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

I40.1

Izolowane zapalenie mięśnia sercowego

I40.8

Inne ostre zapalenie mięśnia sercowego

I40.9

Ostre zapalenie mięśnia sercowego, nieokreślone

I41*

Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

I41.0*

Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie
indziej
Zapalenie mięśnia sercowego:
• błonicze (A36.8†)
• gonokokowe (A54.8†)
• meningokokowe (A39.5†)
• kiłowe (A52.0†)
• gruźlicze (A18.8†)

I41.1*

Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu chorób wirusowych sklasyfikowanych gdzie
indziej
Grypowe zapalenie mięśnia sercowego (ostre):
• w przebiegu potwierdzonego zakażenia wirusem grypy ptasiej (J09†)
• w przebiegu potwierdzonego zakażenia innymi wirusami (J10.8†)
• w przypadku braku identyfikacji wirusa (J11.8†)
Zapalenie mięśnia sercowego wywołane przez wirus świnki (B26.8†)

I41.2*

Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych
sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu:
• choroby Chagasa przewlekłej (B57.2†)
• choroby Chagasa ostrej (B57.0†)
• toksoplazmozy (B58.8†)

I41.8*

Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Reumatoidalne zapalenie mięśnia sercowego (M05.3†)
Sarkoidozowe zapalenie mięśnia sercowego (D86.8†)

I42

Kardiomiopatia
Nie obejmuje:

kardiomiopatia jako powikłanie:
• ciąży (O99.4)
• połogu (O90.3)
kardiomiopatia niedokrwienna (I25.5)

I42.0

Kardiomiopatia rozstrzeniowa
Kardiomiopatia zastoinowa

I42.1

Przerostowa kardiomiopatia zawężająca
Przerostowe podzastawkowe zwężenie aorty

I42.2

Inne kardiomiopatie przerostowe
Kardiomiopatia przerostowa niezwężająca

I42.3

Choroba wsierdzia (eozynofilowa)
Zwłóknienie wsierdzia (tropikalne)
Zapalenie wsierdzia Löfflera

I42.4

Zwłóknienie sprężyste wsierdzia
Kardiomiopatia wrodzona

I42.5

Inne kardiomiopatie zaciskające
Kardiomiopatia zaciskająca BNO

I42.6

Kardiomiopatia alkoholowa

I42.7

Kardiomiopatia spowodowana przez leki i inne czynniki zewnętrzne
Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny
zewnętrznej (rozdział XX).
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I42.8

Inne kardiomiopatie

I42.9

Kardiomiopatia, nieokreślona
Kardiomiopatia (pierwotna) (wtórna) BNO

I43*

Kardiomiopatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

I43.0*

Kardiomiopatia w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie
indziej
Kardiomiopatia błonicza (A36.8†)

I43.1*

Kardiomiopatia w przebiegu chorób metabolicznych
Amyloidoza [skrobiawica] serca (E85.–†)

I43.2*

Kardiomiopatia w przebiegu chorób z niedoborów pokarmowych
Kardiomiopatia z niedożywienia BNO (E63.9†)

I43.8*

Kardiomiopatia w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Guzek dnawy serca (M10.0†)
Tyreotoksyczna choroba serca (E05.9†)

I44

Blok przedsionkowo-komorowy i lewej odnogi pęczka Hisa

I44.0

Blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia

I44.1

Blok przedsionkowo-komorowy drugiego stopnia
Blok przedsionkowo-komorowy, typ I i II
Blok Möbitza, typ I i II
Blok drugiego stopnia, typ I i II
Blok Wenckebacha

I44.2

Blok przedsionkowo-komorowy zupełny
Całkowity blok serca BNO
Blok trzeciego stopnia

I44.3

Inne i nieokreślone bloki przedsionkowo-komorowe
Blok przedsionkowo-komorowy BNO

I44.4

Blok przedniej gałęzi lewej odnogi pęczka Hisa

I44.5

Blok tylnej gałęzi lewej odnogi pęczka Hisa

I44.6

Inny i nieokreślony blok gałęzi pęczka Hisa
Niezupełny blok lewej odnogi pęczka Hisa BNO

I44.7

Blok lewej odnogi pęczka Hisa, nieokreślony

I45

Inne zaburzenia przewodzenia

I45.0

Blok prawej odnogi pęczka Hisa

I45.1

Inne i nieokreślone bloki prawej odnogi pęczka Hisa
Blok prawej odnogi pęczka Hisa BNO

I45.2

Blok dwuwiązkowy

I45.3

Blok trójwiązkowy

I45.4

Nieokreślony blok wewnątrzkomorowy
Blok odnogi pęczka Hisa BNO

I45.5

Inny określony blok serca
Blok zatokowo-przedsionkowy
Blok zatokowo-uszkowy
Nie obejmuje: blok serca BNO (I45.9)

I45.6

Zespół preekscytacji
Patologiczne pobudzenia przedsionkowo-komorowe
Przewodzenie przedsionkowo-komorowe:
• przyspieszone
• przez drogę dodatkową
• preekscytacja
Zespół Lowna-Ganonga-Levine’a
Zespół Wolffa-Parkinsona-White’a
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I45.8

Inne określone zaburzenia przewodnictwa
Rozkojarzenie przedsionkowo-komorowe [AV]
Rozkojarzenie interferencyjne

I45.9

Zaburzenie przewodnictwa, nieokreślone
Blok serca BNO
Zespół Stokesa-Adamsa

I46

Zatrzymanie akcji serca
Nie obejmuje:

wstrząs kardiogenny (R57.0)
stany wikłające:
• poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00–O07, O08.8)
• zabiegi i operacje położnicze (O75.4)

I46.0

Zatrzymanie krążenia ze skuteczną resuscytacją

I46.1

Nagły zgon sercowy, tak opisany
Nie obejmuje: nagły zgon:
• BNO (R96.–)
• z:
• zaburzeniami przewodzenia (I44–I45)
• zawałem mięśnia sercowego (I21–I22)

I46.9

Zatrzymanie krążenia, nieokreślone

I47

Częstoskurcz napadowy
Nie obejmuje:

stany wikłające:
• poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00–O07, O08.8)
• zabiegi i operacje położnicze (O75.4)
tachykardia:
• BNO (R00.0)
• zatokowo-przedsionkowa BNO (R00.0)
• zatokowa BNO (R00.0)

I47.0

Komorowe zaburzenia rytmu typu fali nawrotowej [reentry]

I47.1

Częstoskurcz nadkomorowy
Częstoskurcz napadowy:
• przedsionkowy
• przedsionkowo-komorowy [AV]
• z łącza przedsionkowo-komorowego
• węzłowy

I47.2

Częstoskurcz komorowy

I47.9

Częstoskurcz napadowy, nieokreślony
Zespół Bouvereta(-Hoffmanna)

I48
I49

Migotanie i trzepotanie przedsionków
Inne zaburzenia rytmu serca
Nie obejmuje:

bradykardia:
• BNO (R00.1)
• zatokowo-przedsionkowa (R00.1)
• zatokowa (R00.1)
• błędna (R00.1)
stany wikłające:
• poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00–O07, O08.8)
• zabiegi i operacje położnicze (O75.4)
zaburzenia rytmu serca u noworodków (P29.1)

I49.0

Migotanie i trzepotanie komór

I49.1

Przedwczesna depolaryzacja przedsionkowa [pobudzenie przedsionkowe]
Przedwczesne pobudzenia przedsionkowe

I49.2

Przedwczesna depolaryzacja [pobudzenie] z łącza przedsionkowo-komorowego

I49.3

Przedwczesna depolaryzacja [pobudzenie] komór
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I49.4

Inne i nieokreślone przedwczesne depolaryzacje [pobudzenia]
Pobudzenia ektopowe
Pobudzenia dodatkowe
Niemiarowość spowodowana pobudzeniami przedwczesnymi
Przedwczesne:
• pobudzenia BNO
• skurcze

I49.5

Zespół chorej zatoki
Zespół tachykardia-bradykardia

I49.8

Inne określone zaburzenia rytmu serca
Zaburzenia rytmu:
• zatoki wieńcowej
• pozazatokowe
• węzłowe

I49.9

Zaburzenia rytmu serca, nieokreślone
Niemiarowość serca BNO

I50

Niewydolność serca
Nie obejmuje:

stany wikłające:
• poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00–O07, O08.8)
• zabiegi i operacje położnicze (O75.4)
wtórna do nadciśnienia (I11.0)
• w przebiegu chorób nerek (I13.–)
po zabiegach kardiochirurgicznych lub w wyniku obecności protez sercowych (I97.1)
niewydolność serca u noworodków (P29.0)

I50.0

Niewydolność serca zastoinowa
Choroba serca zastoinowa
Niewydolność prawokomorowa (wtórna w wyniku uszkodzenia serca lewego)

I50.1

Niewydolność serca lewokomorowa
Dusznica sercowa
Niewydolność lewokomorowa
Ostry obrzęk płuc ze wzmianką o patologii serca BNO lub niewydolności serca

I50.9

Niewydolność serca, nieokreślona
Uszkodzenie serca lub mięśnia sercowego BNO

I51

Choroby serca niedokładnie określone i powikłania chorób serca
Nie obejmuje:

dowolny stan z kategorii I51.4–I51.9 wtórny do nadciśnienia (I11.–)
• w przebiegu chorób nerek (I13.–)
powikłania występujące w czasie ostrego zawału mięśnia sercowego (I23.–)
jeśli opisane jako reumatyczne (I00–I09)

I51.0

Ubytek przegrody serca, nabyty
Nabyty (stary) ubytek przegrody:
• międzyprzedsionkowej
• uszkowej
• międzykomorowej

I51.1

Pęknięcie struny ścięgnistej niesklasyfikowane gdzie indziej

I51.2

Pęknięcie mięśnia brodawkowatego niesklasyfikowane gdzie indziej

I51.3

Zakrzep wewnątrzsercowy niesklasyfikowany gdzie indziej
Zakrzep (stary):
• koniuszkowy
• przedsionkowy
• uszkowy
• komorowy

I51.4

Zapalenie mięśnia sercowego, nieokreślone
Zwłóknienie mięśnia sercowego
Zapalenie mięśnia sercowego:
• BNO
• przewlekłe (śródmiąższowe)
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I51.5

Zwyrodnienie mięśnia sercowego
Zwyrodnienie serca lub mięśnia sercowego:
• tłuszczowe
• starcze
Choroba mięśnia sercowego

I51.6

Choroby serca i naczyń krwionośnych, nieokreślone
Incydent sercowo-naczyniowy BNO
Nie obejmuje: miażdżyca układu sercowo-naczyniowego (I25.0)

I51.7

Powiększenie serca
Rozstrzeń
serca
Przerost
Rozstrzeń komory

I51.8

Inne niedokładnie określone choroby serca
Zapalenie serca (ostre) (przewlekłe)
Zapalenie całego serca (ostre) (przewlekłe)

I51.9

Choroba serca, nieokreślona

I52*

Inne zaburzenia funkcji serca w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Nie obejmuje:

zaburzenia sercowo-naczyniowe BNO w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie
indziej (I98.–*)

I52.0*

Inne zaburzenia funkcji serca w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie
indziej
Meningokokowe zapalenie serca NGI (A39.5†)

I52.1*

Inne zaburzenia funkcji serca w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych
sklasyfikowanych gdzie indziej
Serce płucne w przebiegu schistosomatozy (B65.–†)

I52.8*

Inne zaburzenia funkcji serca w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Reumatyczne zapalenie serca (M05.3†)

Choroby naczyń mózgowych
(I60–I69)
Obejmuje:

stany przebiegające z nadciśnieniem (I10 i I15.–)

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia obecności nadciśnienia tętniczego.
Nie obejmuje:

I60

przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne (G45.–)
pourazowy krwotok śródczaszkowy (S06.–)
otępienie naczyniowe (F01.–)

Krwotok podpajęczynówkowy
Obejmuje:
Nie obejmuje:

pęknięty tętniak mózgu
następstwa krwotoku podpajęczynówkowego (I69.0)

I60.0

Krwotok podpajęczynówkowy z syfonu lub rozwidlenia tętnicy szyjnej wewnętrznej

I60.1

Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy środkowej mózgu

I60.2

Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej przedniej

I60.3

Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej tylnej

I60.4

Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy podstawnej

I60.5

Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy kręgowej

I60.6

Krwotok podpajęczynówkowy z innych tętnic wewnątrzczaszkowych
Zajęcie wielu tętnic śródczaszkowych
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I60.7

Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy wewnątrzczaszkowej, nieokreślony
Pęknięcie (wrodzonego) małego tętniaka wewnątrzczaszkowego BNO
Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy:
• mózgowej
BNO
• łączącej

I60.8

Inne krwotoki podpajęczynówkowe
Krwotok oponowy
Pęknięcie mózgowej przetoki tętniczo-żylnej

I60.9

Krwotok podpajęczynówkowy, nieokreślony
Pęknięcie (wrodzonego) tętniaka mózgu BNO

I61

Krwotok śródczaszkowy
Nie obejmuje:

następstwa krwotoku śródczaszkowego (I69.1)

I61.0

Krwotok mózgowy do półkul, podkorowy
Głęboki krwotok śródczaszkowy

I61.1

Krwotok mózgowy do półkul, korowy
Krwotok do płata mózgu
Powierzchowny krwotok śródczaszkowy

I61.2

Krwotok mózgowy do półkul, nieokreślony

I61.3

Krwotok mózgowy do pnia mózgu

I61.4

Krwotok mózgowy do móżdżku

I61.5

Krwotok mózgowy wewnątrzkomorowy

I61.6

Krwotok mózgowy o mnogim umiejscowieniu

I61.8

Inne krwotoki mózgowe

I61.9

Krwotok mózgowy, nieokreślony

I62

Inne krwotoki śródczaszkowe nieurazowe
Nie obejmuje:

następstwa krwotoków wewnątrzczaszkowych (I69.2)

I62.0

Krwotok pod oponą twardą (ostry) (nieurazowy)

I62.1

Nieurazowy krwotok nad oponą twardą
Krwotok nadtwardówkowy nieurazowy

I62.9

Krwotok mózgowy (nieurazowy), nieokreślony

I63

Zawał mózgu
Obejmuje:

niedrożność i zwężenie tętnic mózgowych i przedmózgowych, prowadzące do zawału
mózgu

Nie obejmuje:

następstwa zawału mózgu (I69.3)

I63.0

Zawał mózgu spowodowany przez zakrzep tętnic przedmózgowych

I63.1

Zawał mózgu spowodowany przez zator tętnic przedmózgowych

I63.2

Zawał mózgu spowodowany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic
przedmózgowych

I63.3

Zawał mózgu spowodowany przez zakrzep tętnic mózgowych

I63.4

Zawał mózgu spowodowany przez zator tętnic mózgowych

I63.5

Zawał mózgu spowodowany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic
mózgowych

I63.6

Zawał mózgu spowodowany przez zakrzep żył mózgowych, nieropny

I63.8

Inny zawał mózgu

I63.9

Zawał mózgu, nieokreślony

I64

Udar mózgu, nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowy
Incydent naczyniowo-mózgowy BNO
Nie obejmuje:

następstwa udaru mózgu (I69.4)
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I65

Niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych, nieprowadzące do zawału mózgu
Obejmuje:

Nie obejmuje:

zator
zwężenie
niedrożność (całkowita) (częściowa)
zakrzepica

tętnic podstawnej, szyjnej i kręgowej, bez
zawału mózgu

prowadzące do zawału mózgu (I63.–)

I65.0

Niedrożność i zwężenie tętnicy kręgowej

I65.1

Niedrożność i zwężenie tętnicy podstawnej

I65.2

Niedrożność i zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej

I65.3

Niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych, mnogie i obustronne

I65.8

Niedrożność i zwężenie innych tętnic przedmózgowych

I65.9

Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic przedmózgowych
Tętnica przedmózgowa BNO

I66

Niedrożność i zwężenie tętnic mózgowych, nieprowadzące do zawału mózgu
Obejmuje:

Nie obejmuje:

zator
zwężenie
niedrożność (całkowita) (częściowa)
zakrzepica
prowadzące do zawału mózgu (I63.–)

tętnic środkowej, przedniej i tylnej mózgu,
a także tętnic móżdżkowych, bez zawału
mózgu

I66.0

Niedrożność i zwężenie tętnicy środkowej mózgu

I66.1

Niedrożność i zwężenie tętnicy przedniej mózgu

I66.2

Niedrożność i zwężenie tętnicy tylnej mózgu

I66.3

Niedrożność i zwężenie tętnic móżdżku

I66.4

Niedrożność i zwężenie tętnic mózgowych, mnogie i obustronne

I66.8

Niedrożność i zwężenie innych tętnic mózgowych
Niedrożność i zwężenie tętnic przeszywających

I66.9

Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic mózgowych

I67

Inne patologie naczyniowe mózgu
Nie obejmuje:

następstwa wymienionych stanów (I69.8)

I67.0

Rozwarstwienie tętnic mózgowych, niepęknięte
Nie obejmuje: pęknięte tętnice mózgowe (I60.7)

I67.1

Tętniak mózgu, niepęknięty
Tętniak naczyń mózgowych BNO
Przetoka tętniczo-żylna naczyń mózgowych, nabyta
Nie obejmuje: wrodzony tętniak naczyń mózgowych, niepęknięty (Q28.–)
pęknięty tętniak mózgu (I60.–)

I67.2

Miażdżyca tętnic mózgowych
Naciek miażdżycowy tętnic mózgowych

I67.3

Postępująca naczyniowa leukoencefalopatia
Choroba Binswangera
Nie obejmuje: otępienie naczyniowe podkorowe (F01.2)

I67.4

Encefalopatia nadciśnieniowa

I67.5

Choroba Moyamoya

I67.6

Nieropny zakrzep układu żylnego wewnątrzczaszkowego
Nieropny zakrzep:
• żyły mózgu
• wewnątrzczaszkowej zatoki żylnej
Nie obejmuje: prowadzące do zawału mózgu (I63.6)

I67.7

Zapalenie tętnic mózgowych, niesklasyfikowane gdzie indziej
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I67.8

Inne określone choroby naczyń mózgowych
Ostra niewydolność naczyń mózgowych BNO
Niedokrwienie mózgu (przewlekłe)

I67.9

Choroba naczyń mózgowych, nieokreślona

I68*

Zaburzenia naczyniowe mózgu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie
indziej

I68.0*

Angiopatia skrobiawicza (amyloidowa) naczyń mózgowych (E85.–†)

I68.1*

Zapalenie tętnic mózgowych w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych
sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie tętnic mózgowych:
• listeriozowe (A32.8†)
• kiłowe (A52.0†)
• gruźlicze (A18.8†)

I68.2*

Zapalenie tętnic mózgowych w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie tętnic mózgowych w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego (M32.1†)

I68.8*

Inne zaburzenia naczyń mózgowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

I69

Następstwa chorób naczyniowych mózgu
Uwaga:

I69.0

Tych kategorii należy używać do określenia stanów z kategorii I60–I67 jako przyczyny
następstw, które jako takie sklasyfikowane są gdzie indziej. Do „następstw” zalicza się stany
tak określone lub późne następstwa, bądź stany, które utrzymują się jeden rok lub dłużej po
wystąpieniu pierwotnego czynnika wywołującego.

Następstwa krwotoku podpajęczynówkowego

I69.1

Następstwa krwotoku śródmózgowego

I69.2

Następstwa innych nieurazowych krwotoków wewnątrzczaszkowych

I69.3

Następstwa zawału mózgu

I69.4

Następstwa udaru mózgu, nieokreślonego jako krwotoczny lub zawałowy

I69.8

Następstwa innych i nieokreślonych chorób naczyń mózgowych

Choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych
(I70–I79)
I70

Miażdżyca
Obejmuje:

stwardnienie tętniczek
stwardnienie tętnic
miażdżyca tętnic
zmiana miażdżycowa
zwyrodnienie:
• tętnic
• naczyń tętniczych
• naczyń
zniekształcające lub zarostowe zapalenie błony wewnętrznej naczyń tętniczych
starcze:
• zapalenie tętnic
• zapalenie błony wewnętrznej naczyń tętniczych

Nie obejmuje:

naczyń mózgowych (I67.2)
naczyń wieńcowych (I25.1)
naczyń krezkowych (K55.1)
naczyń płucnych (I27.0)

I70.0

Miażdżyca aorty

I70.1

Miażdżyca tętnicy nerkowej
nerka Goldblatta
Nie obejmuje:

miażdżyca tętniczek nerkowych (I12.–)
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I70.2

Miażdżyca tętnic kończyn
Zgorzel wtórna do miażdżycy
Stwardnienie Mönckeberga (przyśrodkowe)

I70.8

Miażdżyca innych tętnic

I70.9

Miażdżyca uogólniona i nieokreślona

I71

Tętniak i rozwarstwienie aorty

I71.0

Tętniak rozwarstwiający aorty [dowolnego odcinka]
Tętniak rozwarstwiający aorty (pęknięty) [dowolnego odcinka]

I71.1

Tętniak odcinka piersiowego aorty, pęknięty

I71.2

Tętniak odcinka piersiowego aorty, bez informacji o pęknięciu

I71.3

Tętniak odcinka brzusznego aorty, pęknięty

I71.4

Tętniak odcinka brzusznego aorty, bez informacji o pęknięciu

I71.5

Tętniak odcinka piersiowo-brzusznego aorty, pęknięty

I71.6

Tętniak odcinka piersiowo-brzusznego aorty, bez informacji o pęknięciu

I71.8

Tętniak aorty o nieokreślonym umiejscowieniu, pęknięty
Pęknięcie aorty BNO

I71.9

Tętniak aorty o nieokreślonym umiejscowieniu, bez informacji o pęknięciu
Tętniak
Poszerzenie
aorty
Martwica hialinowa

I72

Inne postacie tętniaka
Obejmuje:

tętniak (wrzecionowaty) (rzekomy) (pęknięty)

Nie obejmuje:

tętniak:
• aorty (I71.–)
• tętniczo-żylny BNO (Q27.3)
• nabyty (I77.0)
• naczyń mózgowych (niepęknięty) (I67.1)
• pęknięty (I60.–)
• naczyń wieńcowych (I25.4)
• serca (I25.3)
• tętnicy płucnej (I28.1)
• tętnicy siatkówki (H35.0)
• żylakowaty (I77.0)

I72.0

Tętniak tętnicy szyjnej

I72.1

Tętniak tętnicy kończyny górnej

I72.2

Tętniak tętnicy nerkowej

I72.3

Tętniak tętnicy biodrowej

I72.4

Tętniak tętnicy kończyny dolnej

I72.8

Tętniak innych określonych tętnic

I72.9

Tętniak o nieokreślonym umiejscowieniu

I73

Inne choroby naczyń obwodowych
Nie obejmuje:

odmroziny (T69.1)
odmrożenie (T33–T35)
zespół stopy lub ręki namokłej (T69.0)
skurcz tętnicy mózgowej (G45.9)

I73.0

Zespół Raynauda
Choroba
Zgorzel
Raynauda
Objaw (wtórny)

I73.1

Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń [Buergera]
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I73.8

Inne określone choroby naczyń obwodowych
Akrocyjanoza
Akroparestezja:
• prosta [typu Schultzego]
• naczynioruchowa [typu Nothnagela]
Erytrocyjanoza
Erytromelalgia

I73.9

Choroba naczyń obwodowych, nieokreślona
Chromanie przestankowe
Skurcz tętnicy

I74

Zatorowość i zakrzepica tętnicza
Obejmuje:

zawał:
• zatorowy
• zakrzepowy
zamknięcie:
• zatorowe
• zakrzepowe

Nie obejmuje:

zator i zakrzepica tętnicy:
• podstawnej (I63.0–I63.2, I65.1)
• szyjnej (I63.0–I63.2, I65.2)
• mózgowej (I63.3–I63.5, I66.9)
• wikłające:
• poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00–O07, O08.2)
• ciążę, poród i okres połogu (O88.–)
• wieńcowej (I21–I25)
• krezkowej (K55.0)
• przedmózgowej (I63.0–I63.2, I65.9)
• płucnej (I26.–)
• nerkowej (N28.0)
• siatkówki (H34.–)
• kręgowej (I63.0–I63.2, I65.0)

I74.0

Zator i zakrzep odcinka brzusznego aorty
Zespół rozwidlenia aorty
Zespół Leriche’a

I74.1

Zator i zakrzep innych i nieokreślonych odcinków aorty

I74.2

Zator i zakrzep tętnic kończyn górnych

I74.3

Zator i zakrzep tętnic kończyn dolnych

I74.4

Zator i zakrzep tętnic kończyn, nieokreślony
Obwodowy zator tętniczy

I74.5

Zator i zakrzep tętnicy biodrowej

I74.8

Zator i zakrzep innych tętnic

I74.9

Zator i zakrzep tętnicy, nieokreślonej

I77

Inne choroby tętnic i tętniczek
Nie obejmuje:

kolagenoza naczyń (M30–M36)
alergiczne zapalenie naczyń (M31.0)
tętnicy płucnej (I28.–)

I77.0

Przetoka tętniczo-żylna, nabyta
Żylak tętniakowaty
Nabyty tętniak tętniczo-żylny
Nie obejmuje: tętniak tętniczo-żylny BNO (Q27.3)
naczyń mózgowych (I67.1)
naczyń wieńcowych (I25.4)
zmiany pourazowe – patrz urazy naczyń w zależności od umiejscowienia

I77.1

Zwężenie tętnicy
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I77.2

Pęknięcie tętnicy
Przetoka tętnicy
Nie obejmuje:

pourazowe pęknięcie tętnicy – patrz urazy naczyń w zależności od umiejscowienia

I77.3

Dysplazja włóknisto-mięśniowa tętnic

I77.4

Zespół ucisku tętnicy krezkowej

I77.5

Martwica tętnicy

I77.6

Zapalenie tętnicy, nieokreślone
Zapalenie aorty BNO
Zapalenie błony wewnętrznej tętnicy BNO
Nie obejmuje:

zapalenie tętnicy lub błony wewnętrznej tętnicy:
• łuku aorty [Takayasu] (M31.4)
• mózgowej NGI (I67.7)
• wieńcowej (I25.8)
• deformujące (I70.–)
• olbrzymiokomórkowe (M31.5–M31.6)
• zarostowe (I70.–)
• starcze (I70.–)

I77.8

Inne określone zaburzenia tętnic i tętniczek
Ubytek
tętnicy
Owrzodzenie

I77.9

Zaburzenie tętnic i tętniczek, nieokreślone

I78

Choroby naczyń włosowatych

I78.0

Dziedziczne, krwotoczne rozszerzenie naczyń włosowatych
Choroba Rendu-Oslera-Webera

I78.1

Znamię, nienowotworowe
Znamię:
• pajęczynowate
• pająkowate
• gwiaździste
Nie obejmuje: znamię:
• BNO (D22.–)
• błękitne (D22.–)
• o barwie płomienia (Q82.5)
• owłosione (D22.–)
• melanocytowe (D22.–)
• barwnikowe (D22.–)
• o barwie czerwonego wina (Q82.5)
• o barwie krwistoczerwonej (Q82.5)
• o barwie truskawkowej (Q82.5)
• naczyniowe BNO (Q82.5)
• brodawkowate (Q82.5)

I78.8

Inne choroby naczyń włosowatych

I78.9

Choroby naczyń włosowatych, nieokreślone

I79*

Zaburzenia tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych w przebiegu chorób
sklasyfikowanych gdzie indziej

I79.0*

Tętniak aorty w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Kiłowy tętniak aorty (A52.0†)

I79.1*

Zapalenie aorty w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Kiłowe zapalenie aorty (A52.0†)

I79.2*

Angiopatia obwodowa w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Cukrzycowa angiopatia obwodowa (E10–E14† ze wspólnym czwartym znakiem kodu .5)

I79.8*

Inne zaburzenia czynności tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych w przebiegu chorób
sklasyfikowanych gdzie indziej
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Choroby żył, naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych, niesklasyfikowane
gdzie indziej
(I80–I89)
I80

Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył
zapalenie błony wewnętrznej żyły
zapalenie żyły
zapalenie okołożylne
ropne zapalenie żyły
Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować
dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
Obejmuje:

Nie obejmuje:

zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył:
• wikłające:
• poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00–O07, O08.7)
• ciążę, poród i połóg (O22.–, O87.–)
• wewnątrzczaszkowe i w kanale kręgowym, septyczne lub BNO (G08)
• wewnątrzczaszkowe, nieropne (I67.6)
• w kanale kręgowym, nieropne (G95.1)
• żyły wrotnej (K75.1)
zespół po zapaleniu żył (I87.0)
wędrujące zakrzepowe zapalenie żył (I82.1)

I80.0

Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych kończyn dolnych

I80.1

Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żyły udowej

I80.2

Zapalenie i zakrzepowe zapalenie innych żył i innych naczyń głębokich kończyn dolnych
Zakrzepica żył głębokich BNO

I80.3

Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył kończyn dolnych, nieokreślone
Zator lub zakrzepica żył kończyny dolnej BNO

I80.8

Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył o innym umiejscowieniu

I80.9

Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył o nieokreślonym umiejscowieniu

I81

Zakrzep żyły wrotnej
Niedrożność żyły wrotnej
Nie obejmuje:

I82

zapalenie żyły wrotnej (K75.1)

Inne zatory żylne i zakrzepica
Nie obejmuje:

zator i zakrzepica żył:
• mózgowych (I63.6, I67.6)
• wikłające:
• poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00–O07, O08.7)
• ciążę, poród i połóg (O22.–, O87.–)
• wieńcowych (I21–I25)
• wewnątrzczaszkowych i w kanale kręgowym, septyczne lub BNO (G08)
• wewnątrzczaszkowych, nieropne (I67.6)
• w kanale kręgowym, nieropne (G95.1)
• kończyn dolnych (I80.–)
• krezkowych (K55.0)
• żyły wrotnej (I81)
• płucnych (I26.–)

I82.0

Zespół Budda-Chiariego

I82.1

Wędrujące zakrzepowe zapalenie żył

I82.2

Zator i zakrzep żyły głównej

I82.3

Zator i zakrzep żyły nerkowej

I82.8

Zator i zakrzep innych określonych żył

I82.9

Zator i zakrzep żyły, nieokreślonej
Zator żylny BNO
Zakrzepica (żylna) BNO
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I83

Żylaki kończyn dolnych
Nie obejmuje:

wikłające:
• ciążę (O22.0)
• połóg (O87.8)

I83.0

Żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniem
Dowolny stan z kategorii I83.9 przebiegający z owrzodzeniem lub opisany jako wrzodziejący
Owrzodzenie żylakowe (kończyny dolnej, dowolnej części)

I83.1

Żylaki kończyn dolnych z zapaleniem
Dowolny stan z kategorii I83.9 przebiegający ze stanem zapalnym lub opisany jako zapalny
Zapalenie skóry z zastoju BNO

I83.2

Żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniem i zapaleniem
Dowolny stan z kategorii I83.9 przebiegający z zarówno owrzodzeniem, jak i zapaleniem

I83.9

Żylaki kończyn dolnych bez owrzodzenia i zapalenia
Rozszerzenie żył
kończyny dolnej [dowolnej części] lub o nieokreślonej lokalizacji
Żylaki

I84

Hemoroidy
Obejmuje:
Nie obejmuje:

guzki krwawnicze
żylaki odbytu i odbytnicy
wikłające:
• poród i połóg (O87.2)
• ciążę (O22.4)

I84.0

Zakrzepowe guzki krwawnicze odbytu wewnętrzne

I84.1

Guzki krwawnicze odbytu wewnętrzne z innymi powikłaniami
Hemoroidy wewnętrzne:
• krwawiące
• wypadnięte
• uwięźnięte
• wrzodziejące

I84.2

Guzki krwawnicze odbytu wewnętrzne bez powikłań
Hemoroidy wewnętrzne BNO

I84.3

Zakrzepowe guzki krwawnicze odbytu zewnętrzne
Krwiak okołoodbytowy (nieurazowy)
Zakrzepica okołoodbytowa

I84.4

Guzki krwawnicze odbytu zewnętrzne z innymi powikłaniami
Hemoroidy zewnętrzne:
• krwawiące
• wypadnięte
• uwięźnięte
• wrzodziejące

I84.5

Guzki krwawnicze odbytu zewnętrzne bez powikłań
Hemoroidy zewnętrzne BNO

I84.6

Pozostałość skórna po hemoroidach odbytu lub odbytnicy
Pozostałość skórna w obrębie odbytu lub odbytnicy

I84.7

Nieokreślone zakrzepowe guzki krwawnicze
Zakrzepowe guzki krwawnicze, nieokreślone, wewnętrzne lub zewnętrzne

I84.8

Guzki krwawnicze nieokreślone z innymi powikłaniami
Hemoroidy, nieokreślone, wewnętrzne lub zewnętrzne:
• krwawiące
• wypadnięte
• uwięźnięte
• wrzodziejące

I84.9

Hemoroidy, nieokreślone, bez powikłań
Hemoroidy BNO

I85
I85.0
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I85.9

I86

Żylaki przełyku bez krwawienia
Żylaki przełyku BNO

Żylaki o innej lokalizacji
Nie obejmuje:

żylaki siatkówki (H35.0)
żylaki o nieokreślonej lokalizacji (I83.9)

I86.0

Żylaki podjęzykowe

I86.1

Żylaki moszny
Żylak powrózka nasiennego

I86.2

Żylaki miednicy

I86.3

Żylaki sromu
Nie obejmuje: wikłające:
• poród i połóg (O87.8)
• ciążę (O22.1)

I86.4

Żylaki żołądka

I86.8

Żylaki innych określonych miejsc
Żylakowe owrzodzenie przegrody nosa

I87

Inne patologie żył

I87.0

Zespół po zapaleniu żył

I87.1

Ucisk żyły
Zwężenie żyły
Zespół żyły głównej (dolnej) (górnej)
Nie obejmuje:

żył płucnych (I28.8)

I87.2

Niewydolność żył (przewlekła) (obwodowa)

I87.8

Inne określone zaburzenia funkcji żył

I87.9

Zaburzenia funkcji żył, nieokreślone

I88

Nieokreślone zapalenie węzłów chłonnych
Nie obejmuje:

ostre zapalenie węzłów chłonnych, poza krezkowymi (L04.–)
powiększenie węzłów chłonnych BNO (R59.–)
choroba wywołana przez ludzki wirus niedoboru odporności [HIV] przebiegająca
z uogólnioną limfadenopatią (B23.1)

I88.0

Nieswoiste zapalenie węzłów chłonnych krezkowych
Zapalenie węzłów chłonnych krezkowych (ostre) (przewlekłe)

I88.1

Przewlekłe zapalenie węzłów chłonnych oprócz krezkowych
Adenitis
przewlekłe, dowolnego węzła chłonnego z wyjątkiem krezkowego
Lymphadenitis

I88.8

Inne nieswoiste zapalenie węzłów chłonnych

I88.9

Nieswoiste zapalenie węzłów chłonnych, nieokreślone
Zapalenie węzłów chłonnych BNO

I89

Inne niezakaźne zaburzenia naczyń i węzłów chłonnych
Nie obejmuje:

I89.0

torbiel limfatyczna:
• filariozowa (B74.–)
• osłonki pochwowej jądra (niefilariozowa) BNO (N50.8)
powiększenie węzłów chłonnych BNO (R59.–)
obrzęk chłonny dziedziczny (Q82.0)
obrzęk chłonny po mastektomii (I97.2)

Obrzęk chłonny niesklasyfikowany gdzie indziej
Limfangiektazja
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I89.1

Zapalenie naczyń chłonnych
Zapalenie naczyń chłonnych:
• BNO
• przewlekłe
• podostre
Nie obejmuje:

ostre zapalenie naczyń chłonnych (L03.–)

I89.8

Inne określone niezakaźne zaburzenia naczyń chłonnych i węzłów chłonnych
Torbiel limfatyczna (niefilariozowa)
Siatkowica lipomelanotyczna

I89.9

Niezakaźne zaburzenia naczyń chłonnych i węzłów chłonnych, nieokreślone
Choroba naczyń limfatycznych BNO

Inne i nieokreślone zaburzenia układu krążenia
(I95–I99)
I95

Niedociśnienie
Nie obejmuje:

omdlenie sercowo-naczyniowe (R57.9)
zespół niedociśnienia u ciężarnej (O26.5)
nieswoiste obniżone ciśnienie tętnicze BNO (R03.1)

I95.0

Samoistne niedociśnienie tętnicze

I95.1

Niedociśnienie tętnicze ortostatyczne
Niedociśnienie ortostatyczne
Nie obejmuje:

niedociśnienie ortostatyczne neurogenne [Shy’a-Dragera] (G90.3)

I95.2

Niedociśnienie tętnicze spowodowane przez leki
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej
(rozdział XX).

I95.8

Inne niedociśnienie tętnicze
Inne niedociśnienie tętnicze

I95.9

Niedociśnienie tętnicze, nieokreślone

I97

Pozabiegowe zaburzenia układu krążenia niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:

wstrząs pooperacyjny (T81.1)

I97.0

Zespół po kardiotomii

I97.1

Inne zaburzenia czynności układu krążenia po operacjach serca
Niewydolność krążeniowa
po operacji serca lub z powodu obecności protezy sercowej
Niewydolność serca

I97.2

Zespół obrzęku chłonnego po usunięciu piersi
Słoniowacizna
wtórna wobec mastektomii
Niedrożność naczyń limfatycznych

I97.8

Inne pozabiegowe zaburzenia funkcji układu krążenia, niesklasyfikowane gdzie indziej

I97.9

Pozabiegowe zaburzenia funkcji układu krążenia, nieokreślone

I98*

Inne zaburzenia układu krążenia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie
indziej
Nie obejmuje:

zaburzenia przypisane innym kategoriom uzupełniającym w obrębie tego rozdziału

I98.0*

Kiła układu krążenia
Kiła układu krążenia:
• BNO (A52.0†)
• wrodzona, późna (A50.5†)

I98.1*

Zaburzenia sercowo-naczyniowe w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych
sklasyfikowanych gdzie indziej
Sercowo-naczyniowe:
• zmiany w przebiegu choroby Chagasa, niesklasyfikowane gdzie indziej (przewlekłe) (B57.2†)
• zmiany w przebiegu pinty (A67.2†)
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I98.2*

Żylaki przełyku w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Żylaki przełyku w przebiegu:
• chorób wątroby (K70–K71†, K74.–†)
• schistosomatozy (B65.–†)

I98.8*

Inne określone zaburzenia układu sercowo-naczyniowego w przebiegu chorób
sklasyfikowanych gdzie indziej

I99

Inne i nieokreślone zaburzenia układu krążenia
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ROZDZIAŁ X
Choroby układu oddechowego
(J00–J99)
Uwaga:

Jeśli choroba układu oddechowego opisana jest jako obejmująca więcej niż jedną okolicę i nie posiada
indywidualnego kodu, powinna zostać przypisana do niższej okolicy anatomicznej (np. zapalenie tchawicy
i oskrzeli powinno zostać sklasyfikowane jako zapalenie oskrzeli J40).
Nie obejmuje: wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00–P96)
wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00–B99)
powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00–O99)
wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00–Q99)
zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00–E90)
urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00–T98)
nowotwory (C00–D48)
objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych,
niesklasyfikowane gdzie indziej (R00–R99)

Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:
J00–J06
J09–J18
J20–J22
J30–J39
J40–J47
J60–J70
J80–J84
J85–J86
J90–J94
J95–J99

Ostre zakażenia górnych dróg oddechowych
Grypa i zapalenie płuc
Inne ostre zakażenia dolnych dróg oddechowych
Inne choroby górnych dróg oddechowych
Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych
Choroby płuc wywołane przez czynniki zewnętrzne
Inne choroby układu oddechowego dotyczące przede wszystkim tkanki śródmiąższowej
Stany ropne i martwicze dolnych dróg oddechowych
Inne choroby opłucnej
Inne choroby układu oddechowego

W rozdziale tym oznaczono „*” następujące kategorie:
J17*
Zapalenie płuc w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
J91*
Wysięk opłucnowy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
J99*
Zaburzenia układu oddechowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
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Ostre zakażenia górnych dróg oddechowych
(J00–J06)
Nie obejmuje:

J00

przewlekła obturacyjna choroba płuc w okresie zaostrzenia BNO (J44.1)

Ostre zapalenie nosa i gardła [przeziębienie]
Koryza nosa (ostra)
Ostry nieżyt nosa
Zapalenie jamy nosowej i gardła:
• BNO
• zakaźne BNO
Zapalenie błony śluzowej nosa:
• ostre
• zakaźne
Nie obejmuje: przewlekłe zapalenie jamy nosowej i gardła (J31.1)
zapalenie gardła:
• BNO (J02.9)
• ostre (J02.–)
• przewlekłe (J31.2)
zapalenie błony śluzowej nosa:
• BNO (J31.0)
• alergiczne (J30.1–J30.4)
• przewlekłe (J31.0)
• naczynioruchowe (J30.0)
ból gardła:
• BNO (J02.9)
• ostry (J02.–)
• przewlekły (J31.2)

J01

Ostre zapalenie zatok
Obejmuje:

ropień
ropniak
zakażenie
ostre zatok (obocznych) (nosa)
stan zapalny
ropienie
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.
Nie obejmuje:

zapalenie zatok, przewlekłe lub BNO (J32.–)

J01.0

Ostre zapalenie zatoki szczękowej
Ostre zapalenie przedsionka nosa

J01.1

Ostre zapalenie zatoki czołowej

J01.2

Ostre zapalenie komórek sitowych

J01.3

Ostre zapalenie zatoki klinowej

J01.4

Ostre zapalenie wszystkich zatok

J01.8

Inne ostre zapalenie zatok
Ostre zapalenie zatok obejmujące więcej niż jedną zatokę, ale nie wszystkie

J01.9

Ostre zapalenie zatok, nieokreślone
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J02

J02.0

Ostre zapalenie gardła
Obejmuje:

ostre zapalenie gardła

Nie obejmuje:

ropień:
• okołomigdałkowy (J36)
• gardłowy (J39.1)
• zagardłowy (J39.0)
ostre zapalenie krtani i gardła (J06.0)
przewlekłe zapalenie błony śluzowej gardła (J31.2)

Paciorkowcowe zapalenie gardła
Ból gardła spowodowany zakażeniem paciorkowcowym
Nie obejmuje:

J02.8

Ostre zapalenie gardła wywołane przez inne określone drobnoustroje
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.
Nie obejmuje:

J02.9

J03

płonica [szkarlatyna] (A38)

zapalenie gardła:
• enterowirusowe pęcherzykowe (B08.5)
• opryszczkowe [herpes simplex] (B00.2)
• w przebiegu mononukleozy zakaźnej (B27.–)
• grypowe:
• potwierdzone (J09, J10.1)
• niepotwierdzone (J11.1)

Ostre zapalenie gardła, nieokreślone
Zapalenie gardła (ostre):
• BNO
• zgorzelinowe
• zakaźne BNO
• ropne
• wrzodziejące
Ból gardła (ostry) BNO

Ostre zapalenie migdałków podniebiennych
Nie obejmuje:

ropień okołomigdałkowy (J36)
ból gardła:
• BNO (J02.9)
• ostry (J02.–)
• spowodowany zakażeniem paciorkowcowym (J02.0)

J03.0

Zapalenie migdałków podniebiennych paciorkowcowe

J03.8

Ostre zapalenie migdałków podniebiennych wywołane przez inne określone drobnoustroje
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.
Nie obejmuje:

J03.9

zapalenie gardła i migdałków wywołane przez wirus opryszczki [herpes simplex] (B00.2)

Ostre zapalenie migdałków podniebiennych, nieokreślone
Zapalenie migdałków (ostre):
• BNO
• mieszkowe
• zgorzelinowe
• zakaźne
• wrzodziejące
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J04

Ostre zapalenie krtani i tchawicy
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.
Nie obejmuje:

J04.0

Ostre zapalenie krtani
Zapalenie krtani (ostre):
• BNO
• obrzękowe
• podgłośniowe
• ropne
• wrzodziejące
Nie obejmuje:

J04.1

przewlekłe zapalenie tchawicy (J42)

Ostre zapalenie krtani i tchawicy
Zapalenie krtani i tchawicy BNO
Zapalenie tchawicy (ostre) z zapaleniem krtani (ostrym)
Nie obejmuje:

J05

przewlekłe zapalenie krtani (J37.0)
grypowe zapalenie krtani:
• potwierdzone (J09, J10.1)
• niepotwierdzone (J11.1)

Ostre zapalenie tchawicy
Zapalenie tchawicy (ostre):
• BNO
• nieżytowe
Nie obejmuje:

J04.2

ostre krupowe zapalenie krtani i nagłośni (J05.–)
skurcz krtani (zwężenie) (J38.5)

przewlekłe zapalenie krtani i tchawicy (J37.1)

Ostre krupowe zapalenie krtani i nagłośni
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

J05.0

Ostre krupowe zapalenie krtani
Krupowe zapalenie krtani BNO

J05.1

Ostre zapalenie nagłośni
Zapalenie nagłośni BNO

J06

Ostre zakażenie górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogim
nieokreślonym
Nie obejmuje:

ostre zakażenie dróg oddechowych BNO (J22)
zakażenie wywołane przez wirus grypy:
• potwierdzone (J09, J10.1)
• niepotwierdzone (J11.1)

J06.0

Ostre zapalenie krtani i gardła

J06.8

Inne ostre zakażenia górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogim

J06.9

Ostre zakażenie górnych dróg oddechowych, nieokreślone
Ostra choroba górnych dróg oddechowych
Zakażenie dróg oddechowych BNO

Grypa i zapalenie płuc
(J09–J18)
J09

Grypa wywołana przez zidentyfikowany wirus grypy ptasiej
Grypa wywołana przez wirusy grypy, które zazwyczaj zakażają tylko ptaki, a rzadziej również inne
zwierzęta.
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J10

Grypa wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy
Nie obejmuje:

wywołane przez Haemophilus influenzae [H. influenzae]:
• zakażenie BNO (A49.2)
• zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G00.0)
• zapalenie płuc (J14)

J10.0

Grypa z zapaleniem płuc wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy
Grypowe (odoskrzelowe) zapalenie płuc wywołane przez inny zidentyfikowany wirus grypy

J10.1

Grypa z innymi objawami ze strony układu oddechowego wywołana przez inny
zidentyfikowany wirus grypy
Grypa
Grypowe:
• ostre zakażenie górnych dróg oddechowych
inny zidentyfikowany wirus grypy
• zapalenie krtani
• zapalenie gardła
• wysięk opłucnowy

J10.8

Grypa z innymi objawami wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy
Encefalopatia spowodowana przez grypę
Grypowe:
inny zidentyfikowany wirus grypy
• zapalenie żołądka i jelit
• zapalenie mięśnia sercowego (ostre)

J11

J11.0

Grypa, wirus niezidentyfikowany
Obejmuje:

grypa
grypowe zakażenie wirusowe

Nie obejmuje:

wywołane przez Haemophilus influenzae [H. influenzae]:
• zakażenie BNO (A49.2)
• zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G00.0)
• zapalenie płuc (J14)

bez informacji o identyfikacji konkretnego wirusa

Grypa z zapaleniem płuc wywołana przez niezidentyfikowany wirus
Grypowe (odoskrzelowe) zapalenie płuc wywołane przez nieokreślony lub określony niezidentyfikowany
wirus
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J11.1

Grypa z innymi objawami ze strony układu oddechowego wywołana przez
niezidentyfikowany wirus
Grypa BNO
Grypowe:
• ostre zakażenie górnych dróg oddechowych
• zapalenie krtani
wirus nieokreślony lub określony niezidentyfikowany
• zapalenie gardła
• wysięk opłucnowy

J11.8

Grypa z innymi objawami wywołana przez niezidentyfikowany wirus
Encefalopatia spowodowana przez grypę
Grypowe:
wirus nieokreślony lub określony niezidentyfikowany
• zapalenie żołądka i jelit
• zapalenie mięśnia sercowego

J12

Wirusowe zapalenie płuc, niesklasyfikowane gdzie indziej
Obejmuje:

odoskrzelowe zapalenie płuc o etiologii wirusowej innej niż grypowa

Nie obejmuje:

wrodzone różyczkowe zapalenie płuc (P35.0)
zapalenie płuc:
• zachłystowe:
• BNO (J69.0)
• wskutek znieczulenia podczas:
• porodu (O74.0)
• ciąży (O29.0)
• połogu (O89.0)
• noworodkowe (P24.9)
• spowodowane przez aspirację substancji płynnych i stałych (J69.–)
• wrodzone (P23.0)
• w przebiegu grypy (J09, J10.0, J11.0)
• śródmiąższowe BNO (J84.9)
• lipidowe (J69.1)
ciężki ostry zespół oddechowy [SARS] (U04.9)

J12.0

Zapalenie płuc wywołane przez adenowirus

J12.1

Zapalenie płuc wywołane przez wirus RS

J12.2

Zapalenie płuc wywołane przez wirus paragrypy

J12.8

Zapalenie płuc wywołane przez inny wirus

J12.9

Wirusowe zapalenie płuc, nieokreślone

J13

Zapalenie płuc wywołane przez Streptococcus pneumoniae
Odoskrzelowe zapalenie płuc wywołane przez Streptococcus pneumoniae
Nie obejmuje: wrodzone zapalenie płuc wywołane przez Streptococcus pneumoniae (P23.6)
zapalenie płuc wywołane przez inne paciorkowce (J15.3–J15.4)

J14

Zapalenie płuc wywołane przez Haemophilus influenzae
Odoskrzelowe zapalenie płuc wywołane przez Haemophilus influenzae
Nie obejmuje:

J15

wrodzone zapalenie płuc wywołane przez Haemophilus influenzae (P23.6)

Bakteryjne zapalenie płuc niesklasyfikowane gdzie indziej
Obejmuje:

odoskrzelowe zapalenie płuc wywołane przez bakterie inne niż Streptococcus
pneumoniae i Haemophilus influenzae

Nie obejmuje:

zapalenie płuc wywołane przez Chlamydia (J16.0)
wrodzone zapalenie płuc (P23.–)
choroba legionistów [legionelloza] (A48.1)

J15.0

Zapalenie płuc wywołane przez Klebsiella pneumoniae

J15.1

Zapalenie płuc wywołane przez Pseudomonas

J15.2

Zapalenie płuc wywołane przez gronkowce

J15.3

Zapalenie płuc wywołane przez paciorkowce z grupy B
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J15.4

Zapalenie płuc wywołane przez inne paciorkowce
Nie obejmuje: zapalenie płuc wywołane przez:
• paciorkowce z grupy B (J15.3)
• Streptococcus pneumoniae (J13)

J15.5

Zapalenie płuc wywołane przez Escherichia coli

J15.6

Zapalenie płuc wywołane przez inne tlenowe bakterie Gram-ujemne
Zapalenie płuc wywołane przez:
• Serratia marcescens

J15.7

Zapalenie płuc wywołane przez Mycoplasma pneumoniae

J15.8

Zapalenie płuc wywołane przez inne bakterie

J15.9

Bakteryjne zapalenie płuc, nieokreślone

J16

Zapalenie płuc wywołane przez inny czynnik zakaźny, niesklasyfikowane gdzie
indziej
Nie obejmuje:

ornitoza (A70)
pneumocystoza (B59)
zapalenie płuc:
• BNO (J18.9)
• wrodzone (P23.–)

J16.0

Zapalenie płuc wywołane przez Chlamydia

J16.8

Zapalenie płuc wywołane przez inne określone drobnoustroje

J17*

Zapalenie płuc w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

J17.0*

Zapalenie płuc w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie płuc:
• promienicze (A42.0†)
• wąglikowe (A22.1†)
• rzeżączkowe (A54.8†)
• nokardiozowe (A43.0†)
• salmonellozowe (A02.2†)
• w przebiegu tularemii (A21.2†)
• durowe (A01.0†)
• krztuścowe (A37.–†)

J17.1*

Zapalenie płuc w przebiegu chorób zakaźnych wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie płuc:
• cytomegalowirusowe (B25.0†)
• odrowe (B05.2†)
• różyczkowe (B06.8†)
• ospowe (B01.2†)

J17.2*

Zapalenie płuc w przebiegu grzybicy
Zapalenie płuc:
• aspergilozowe (B44.0–B44.1†)
• kandydozowe (B37.1†)
• kokcydioidomykozowe (B38.0–B38.2†)
• histoplazmozowe (B39.–†)

J17.3*

Zapalenie płuc w przebiegu chorób pasożytniczych
Zapalenie płuc w przebiegu:
• glistnicy (B77.8†)
• schistostomatozy (B65.–†)
• toksoplazmozy (B58.3†)

J17.8*

Zapalenie płuc w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie płuc w przebiegu:
• ornitozy (A70†)
• gorączki Q (A78†)
• gorączki reumatycznej (I00†)
• zakażeń krętkowych, niesklasyfikowanych gdzie indziej (A69.8†)
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J18

Zapalenie płuc wywołane przez niezidentyfikowany czynnik zakaźny
Nie obejmuje:

ropień płuca w przebiegu zapalenia płuc (J85.1)
polekowe zaburzenia dotyczące tkanki śródmiąższowej płuc (J70.2–J70.4)
zapalenie płuc:
• zachłystowe:
• BNO (J69.0)
• wskutek znieczulenia podczas:
• porodu (O74.0)
• ciąży (O29.0)
• połogu (O89.0)
• noworodkowe (P24.9)
• spowodowane przez aspirację substancji płynnych i stałych (J69.–)
• wrodzone (P23.9)
• śródmiąższowe BNO (J84.9)
• lipidowe (J69.1)
zapalenie płuc wywołane przez czynniki zewnętrzne (J67–J70)

J18.0

Odoskrzelowe zapalenie płuc, nieokreślone
Nie obejmuje: zapalenie oskrzelików (J21.–)

J18.1

Płatowe zapalenie płuc, nieokreślone

J18.2

Hipostatyczne zapalenie płuc, nieokreślone

J18.8

Zapalenie płuc wywołane przez inne nieokreślone drobnoustroje

J18.9

Zapalenie płuc, nieokreślone

Inne ostre zakażenia dolnych dróg oddechowych
(J20–J22)
Nie obejmuje:

J20

przewlekła obturacyjna choroba płuc z:
• zaostrzeniem BNO (J44.1)
• ostrym zakażeniem dolnych dróg oddechowych (J44.0)

Ostre zapalenie oskrzeli
Obejmuje:

zapalenie oskrzeli:
• BNO, u osób poniżej 15 roku życia
• ostre i podostre:
• ze skurczem oskrzeli
• włóknikowe
• błoniaste
• ropne
• septyczne
• z zapaleniem tchawicy
zapalenie tchawicy i oskrzeli ostre

Nie obejmuje:

zapalenie oskrzeli:
• BNO, u osób poniżej 15 roku życia (J40)
• alergiczne BNO (J45.0)
• przewlekłe:
• BNO (J42)
• śluzowo-ropne (J41.1)
• obturacyjne (J44.–)
• proste (J41.0)
zapalenie tchawicy i oskrzeli:
• BNO (J40)
• przewlekłe (J42)
• przewlekłe obturacyjne (J44.–)

J20.0

Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez Mycoplasma pneumoniae

J20.1

Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez Haemophilus influenzae

J20.2

Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez paciorkowce

J20.3

Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez wirus Coxsackie
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J20.4

Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez wirus paragrypy

J20.5

Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez wirus RS

J20.6

Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez rinowirus

J20.7

Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez echowirus

J20.8

Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez inne określone drobnoustroje

J20.9

Ostre zapalenie oskrzeli, nieokreślone

J21

Ostre zapalenie oskrzelików
Obejmuje:

ze skurczem oskrzeli

J21.0

Ostre zapalenie oskrzelików wywołane przez wirus RS

J21.8

Ostre zapalenie oskrzelików wywołane przez inne określone drobnoustroje

J21.9

Ostre zapalenie oskrzelików, nieokreślone
Zapalenie oskrzelików (ostre)

J22

Nieokreślone ostre zakażenie dolnych dróg oddechowych
Ostre zakażenie (dolnych) dróg oddechowych BNO
Nie obejmuje:

zakażenie górnych dróg oddechowych (ostre) (J06.9)

Inne choroby górnych dróg oddechowych
(J30–J39)
J30

Naczynioruchowy i alergiczny nieżyt nosa
Obejmuje:

katar naczynioruchowy

Nie obejmuje:

alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa z astmą (J45.0)
zapalenie błony śluzowej nosa BNO (J31.0)

J30.0

Naczynioruchowe zapalenie błony śluzowej nosa

J30.1

Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane pyłkami kwiatowymi
Pyłkowica BNO
Katar sienny
Uczulenie na pyłki

J30.2

Inne sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa

J30.3

Inne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa
Całoroczne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa

J30.4

Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, nieokreślone

J31
J31.0

Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa, nosa i gardła, a także gardła
Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa
Ozena
Zapalenie błony śluzowej nosa (przewlekłe):
• BNO
• zanikowe
• ziarniniakowe
• przerostowe
• zarostowe
• ropne
• wrzodziejące
Nie obejmuje:

J31.1

zapalenie błony śluzowej nosa:
• alergiczne (J30.1–J30.4)
• naczynioruchowe (J30.0)

Przewlekłe zapalenie błony śluzowej jamy nosowej i gardła
Nie obejmuje: zapalenie nosa i gardła, ostre lub BNO (J00)
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J31.2

Przewlekłe zapalenie błony śluzowej gardła
Przewlekły ból gardła
Zapalenie (przewlekłe) błony śluzowej gardła:
• zanikowe
• ziarniste
• przerostowe
Nie obejmuje:

J32

zapalenie błony śluzowej gardła, ostre lub BNO (J02.9)

Przewlekłe zapalenie zatok
Obejmuje:

ropień
ropniak
(przewlekłe) zatok (przynosowych)
zakażenie
ropienie
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.
Nie obejmuje:

ostre zapalenie zatok (J01.–)

J32.0

Przewlekłe zapalenie zatok szczękowych
Zapalenie przedsionka nosa (przewlekłe)
Zapalenie zatok szczękowych BNO

J32.1

Przewlekłe zapalenie zatok czołowych
Zapalenie zatok czołowych BNO

J32.2

Przewlekłe zapalenie komórek sitowych
Zapalenie zatok sitowych BNO

J32.3

Przewlekłe zapalenie zatok klinowych
Zapalenie zatok klinowych BNO

J32.4

Przewlekłe zapalenie wszystkich zatok przynosowych
Zapalenie wszystkich zatok BNO

J32.8

Inne przewlekłe zapalenie zatok
Zapalenie zatok (przewlekłe) obejmujące więcej niż jedną zatokę, ale nie wszystkie zatoki

J32.9

Przewlekłe zapalenie zatok, nieokreślone
Zapalenie zatok (przewlekłe) BNO

J33

Polip nosa
Nie obejmuje:

polipy gruczolakowate (D14.0)

J33.0

Polip jamy nosowej
Polip:
• nozdrzy tylnych
• części nosowej gardła

J33.1

Zwyrodnienie polipowate zatok
Zespół Woakesa lub zapalenie zatok sitowych

J33.8

Inne polipy zatok
Polip zatok:
• dodatkowych
• sitowych
• szczękowych
• klinowych

J33.9

Polip nosa, nieokreślony

J34

Inne choroby nosa i zatok przynosowych
Nie obejmuje:

owrzodzenie żylakowate przegrody nosowej (I86.8)

J34.0

Ropień, czyrak mnogi i czyrak nosa
Zapalenie tkanek miękkich
Martwica
nosa (przegrody)
Owrzodzenie

J34.1

Torbiel i śluzowiak nosa i zatok przynosowych

J34.2

Skrzywienie przegrody nosa
Zniekształcenie lub skrzywienie przegrody (nosowej) (nabyte)
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J34.3

Przerost małżowin nosowych

J34.8

Inne określone choroby nosa i zatok przynosowych
Perforacja przegrody nosa BNO
Kamień nosowy

J35

Przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego

J35.0

Przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych
Nie obejmuje: zapalenie migdałków podniebiennych:
• BNO (J03.9)
• ostre (J03.–)

J35.1

Przerost migdałków podniebiennych
Powiększenie migdałków podniebiennych

J35.2

Przerost migdałka gardłowego
Powiększenie migdałka gardłowego

J35.3

Przerost migdałków podniebiennych współistniejący z przerostem migdałka gardłowego

J35.8

Inne przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego
Wyrośla adenoidalne
Złogi kamienne migdałkowe
Blizna migdałka (lub adenoidalna)
Pozostałość migdałkowa
Owrzodzenie migdałka

J35.9

Przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego, nieokreślone
Choroby (przewlekłe) migdałków podniebiennych lub migdałka gardłowego BNO

J36

Ropień okołomigdałkowy
Ropień migdałka
Zapalenie tkanek miękkich okołomigdałkowych
Ropień okołomigdałkowy
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.
Nie obejmuje:

J37

ropień zagardłowy (J39.0)
zapalenie migdałków podniebiennych:
• BNO (J03.9)
• ostre (J03.–)
• przewlekłe (J35.0)

Przewlekłe zapalenie krtani oraz krtani i tchawicy
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

J37.0

Przewlekłe zapalenie krtani
Zapalenie krtani:
• nieżytowe
• przerostowe
• zanikowe
Nie obejmuje: zapalenie krtani:
• BNO (J04.0)
• ostre (J04.0)
• krupowe (ostre) (J05.0)

J37.1

Przewlekłe zapalenie krtani i tchawicy
Zapalenie krtani, przewlekłe, z zapaleniem tchawicy (przewlekłym)
Zapalenie tchawicy, przewlekłe, z zapaleniem krtani
Nie obejmuje:

zapalenie krtani i tchawicy:
• BNO (J04.2)
• ostre (J04.2)
zapalenie tchawicy:
• BNO (J04.1)
• ostre (J04.1)
• przewlekłe (J42)
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J38

Choroby strun głosowych i krtani, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:

zapalenie krtani:
• krupowe (ostre) (J05.0)
• wrzodziejące (J04.0)
pozabiegowe podgłośniowe zwężenie krtani (J95.5)
świst:
• krtaniowy wrodzony BNO (P28.8)
• BNO (R06.1)

J38.0

Porażenie strun głosowych i krtani
Niedowład krtani
Porażenie głośni

J38.1

Polip struny głosowej i krtani
Nie obejmuje: polipy gruczolakowate (D14.1)

J38.2

Guzki strun głosowych
Zapalenie strun (włóknikowe) (guzkowe) (guzowate)
Guzki śpiewacze
Guzki nauczycieli

J38.3

Inne choroby strun głosowych
Ropień
Zapalenie tkanek miękkich
Ziarniniak
strun głosowych
Rogowacenie białe
Leukoplakia

J38.4

Obrzęk krtani
Obrzęk:
• głośni
• podgłośniowy
• nadgłośniowy
Nie obejmuje: zapalenie krtani:
• ostre krupowe (J05.0)
• obrzękowe (J04.0)

J38.5

Skurcz krtani
Skurcz (zwężenie) krtani

J38.6

Zwężenie krtani

J38.7

Inne choroby krtani
Ropień
Zapalenie tkanek miękkich
Choroba BNO
Martwica
Modzelowatość
Zapalenie ochrzęstnej
Owrzodzenie

J39

krtani

Inne choroby górnych dróg oddechowych
Nie obejmuje:

ostre zakażenie dróg oddechowych BNO (J22)
• górnych (J06.9)
zapalenie górnych dróg oddechowych wywołane przez czynniki chemiczne, gazy, spaliny
lub pary (J68.2)

J39.0

Ropień pozagardłowy i okołogardłowy
Ropień przygardłowy
Nie obejmuje: ropień okołomigdałkowy (J36)

J39.1

Inne ropnie gardła
Zapalenie tkanek miękkich gardła
Ropień nosogardzieli
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J39.2

Inne choroby gardła
Torbiel
gardła i nosogardzieli
Obrzęk
Nie obejmuje:

zapalenie gardła:
• przewlekłe (J31.2)
• wrzodziejące (J02.9)

J39.3

Nadwrażliwa reakcja górnych dróg oddechowych o nieokreślonym umiejscowieniu

J39.8

Inne określone choroby górnych dróg oddechowych

J39.9

Choroby górnych dróg oddechowych, nieokreślone

Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych
(J40–J47)
Nie obejmuje:

J40

zwłóknienie wielotorbielowate (E84.–)

Zapalenie oskrzeli nieokreślone jako ostre albo przewlekłe
Uwaga:

Zapalenie oskrzeli nieokreślone jako ostre lub przewlekłe u osób w wieku poniżej 15 lat można
uznać za ostre i powinno zostać sklasyfikowane w kategorii J20.–.
Zapalenie oskrzeli:
• BNO
• nieżytowe
• z zapaleniem tchawicy BNO
Zapalenie tchawicy i oskrzeli BNO
Nie obejmuje:

J41

zapalenie oskrzeli:
• alergiczne BNO (J45.0)
• astmatyczne BNO (J45.9)
• chemiczne (ostre) (J68.0)

Proste i śluzowo-ropne przewlekłe zapalenie oskrzeli
Nie obejmuje:

przewlekłe zapalenie oskrzeli:
• BNO (J42)
• obturacyjne (J44.–)

J41.0

Przewlekłe proste zapalenie oskrzeli

J41.1

Przewlekłe zapalenie oskrzeli śluzowo-ropne

J41.8

Przewlekłe zapalenie oskrzeli mieszane proste i śluzowo-ropne

J42

Nieokreślone przewlekłe zapalenie oskrzeli
Przewlekłe zapalenie:
• oskrzeli BNO
• tchawicy
• tchawicy i oskrzeli
Nie obejmuje: przewlekłe zapalenie oskrzeli:
• astmatyczne (J44.–)
• proste i śluzowo-ropne (J41.–)
• z niedrożnością dróg oddechowych (J44.–)
• rozedmowe (J44.–)
• z obturacyjną chorobą płuc BNO (J44.9)
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J43

Rozedma
Nie obejmuje:

rozedma:
• kompensacyjna (J98.3)
• spowodowana przez wdychanie czynników chemicznych, gazów, spalin lub par
(J68.4)
• śródmiąższowa (J98.2)
• noworodkowa (P25.0)
• śródpiersia (J98.2)
• pozabiegowa (podskórna) (T81.8)
• urazowa podskórna (T79.7)
• z przewlekłym (obturacyjnym) zapaleniem oskrzeli (J44.–)
rozedmowe (obturacyjne) zapalenie oskrzeli (J44.–)

J43.0

Zespół MacLeoda
Jednostronna:
• rozedma
• przezroczystość radiologiczna płuc

J43.1

Rozedma całego zrazika płuca
Rozedma całego grona

J43.2

Rozedma środkowej części zrazika płuca

J43.8

Inna rozedma płuc

J43.9

Rozedma płuc, nieokreślona
Rozedma (płuc) (płucna):
• BNO
• pęcherzowa
• pęcherzykowa
Pęcherz rozedmowy

J44

Inne przewlekłe obturacyjne choroby płuc
Obejmuje:

przewlekłe:
• zapalenie oskrzeli:
• astmatyczne (obturacyjne)
• rozedmowe
• z niedrożnością dróg oddechowych
• z rozedmą
przewlekłe obturacyjne:
• astma
• zapalenie oskrzeli
• zapalenie tchawicy i oskrzeli

Nie obejmuje:

astma (J45.–)
astmatyczne zapalenie oskrzeli BNO (J45.9)
rozstrzenie oskrzeli (J47)
przewlekłe zapalenie:
• oskrzeli BNO (J42)
• oskrzeli proste i śluzowo-ropne (J41.–)
• tchawicy (J42)
• tchawicy i oskrzeli (J42)
rozedma płuc (J43.–)
choroby płuc wywołane przez czynniki zewnętrzne (J60–J70)

J44.0

Przewlekła obturacyjna choroba płuc z ostrym zakażeniem dolnych dróg oddechowych
Nie obejmuje: z grypą (J09–J11)

J44.1

Przewlekła obturacyjna choroba płuc w okresie zaostrzenia, nieokreślona

J44.8

Inna określona przewlekła obturacyjna choroba płuc
Przewlekłe zapalenie oskrzeli:
• astmatyczne (obturacyjne) BNO
• rozedmowe BNO
• obturacyjne BNO
Nie obejmuje: w okresie zaostrzenia (J44.1)
z ostrym zakażeniem dolnych dróg oddechowych (J44.0)
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J44.9

J45

Przewlekła obturacyjna choroba płuc, nieokreślona
Przewlekła obturacyjna choroba:
• dróg oddechowych BNO
• płuc BNO

Astma oskrzelowa
Nie obejmuje:

ostra astma o ciężkim przebiegu (J46)
przewlekłe astmatyczne (obturacyjne) zapalenie oskrzeli (J44.–)
przewlekła astma obturacyjna (J44.–)
astma eozynofilowa (J82)
choroby płuc wywołane przez czynniki zewnętrzne (J60–J70)
stan astmatyczny (J46)

J45.0

Astma oskrzelowa w głównej mierze z przyczyn alergicznych
Alergiczne zapalenie:
• oskrzeli BNO
• błony śluzowej nosa z astmą
Astma atopowa
Astma alergiczna zewnątrzpochodna
Katar sienny z astmą

J45.1

Astma oskrzelowa niealergiczna
Astma idiosynkratyczna
Wewnątrzpochodna astma niealergiczna

J45.8

Astma oskrzelowa mieszana
Skojarzenie stanów sklasyfikowanych w kategoriach J45.0 i J45.1

J45.9

Astma oskrzelowa, nieokreślona
Astmatyczne zapalenie oskrzeli BNO
Astma o późnym początku

J46

Stan astmatyczny
Ostra astma o ciężkim przebiegu

J47

Rozstrzenie oskrzeli
Rozstrzenie oskrzelików
Nie obejmuje: wrodzone rozstrzenie oskrzeli (Q33.4)
gruźlicze rozstrzenie oskrzeli (czynne) (A15–A16)

Choroby płuc wywołane przez czynniki zewnętrzne
(J60–J70)
Nie obejmuje:

J60

astma sklasyfikowana w kategorii J45.–

Pylica górników kopalń węgla
Pylica krzemowo-węglowa
Pylica węglowa
Płuco górnika kopalń węgla
Nie obejmuje:

J61

z gruźlicą sklasyfikowaną w kategoriach A15–A16 (J65)

Pylica spowodowana azbestem lub innymi włóknami mineralnymi
Azbestoza
Nie obejmuje:

J62

J62.0

blaszka opłucnej z azbestozą (J92.0)
z gruźlicą sklasyfikowaną w kategoriach A15–A16 (J65)

Pylica wywołana przez ekspozycję na pył zawierający krzem
Obejmuje:

krzemionkowe (masywne) zwłóknienie płuc

Nie obejmuje:

pylica z gruźlicą sklasyfikowaną w kategoriach A15–A16 (J65)

Pylica wywołana przez talk
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J62.8

J63

Pylica wywołana przez inne pyły zawierające krzemionkę
Krzemica BNO

Pylica wywołana przez wdychanie innych pyłów nieorganicznych
Nie obejmuje:

z gruźlicą sklasyfikowaną w kategoriach A15–A16 (J65)

J63.0

Aluminoza (płuca)

J63.1

Zwłóknienie boksytowe (płuca)

J63.2

Beryloza

J63.3

Zwłóknienie grafitowe (płuca)

J63.4

Syderoza

J63.5

Stannoza

J63.8

Pylica wywołana przez inne określone pyły nieorganiczne

J64

Nieokreślona pylica płuc
Nie obejmuje:

J65

z gruźlicą sklasyfikowaną w kategoriach A15–A16 (J65)

Pylica płuc współistniejąca z gruźlicą
Dowolny stan z kategorii J60–J64 z gruźlicą dowolnego typu, sklasyfikowaną w kategoriach A15–A16

J66

Choroby dróg oddechowych spowodowane wdychaniem określonych pyłów
organicznych
Nie obejmuje:

bagasoza (J67.1)
płuco rolnika (J67.0)
zapalenie płuc związane z nadwrażliwością na pył organiczny (J67.–)
odczynowy zespół zaburzeń dróg oddechowych (J68.3)

J66.0

Bysynoza
Choroba dróg oddechowych wywołana przez pył bawełniany

J66.1

Choroba obrabiających len

J66.2

Choroba palaczy haszyszu

J66.8

Choroba dróg oddechowych wywołana przez inne określone pyły organiczne

J67

Zapalenie płuc związane z nadwrażliwością na pył organiczny
Obejmuje:
Nie obejmuje:

alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych i płuc wywołane przez wdychanie pyłów
organicznych i cząstek grzybów, promieniowców lub innego pochodzenia
zapalenie płuc wywołane przez wdychanie czynników chemicznych, gazów, spalin lub
par (J68.0)

J67.0

Płuco rolnika
Płuco żniwiarzy
Płuco przerzucających siano
Choroba spleśniałego siana

J67.1

Bagasoza
Bagasoza:
• choroba pracujących przy przerobie trzciny cukrowej
• zapalenie płuc pracujących przy przerobie trzciny cukrowej

J67.2

Płuco hodowców ptaków
Płuco hodowców papug
Płuco hodowców gołębi

J67.3

Korkowica
Choroba lub płuco pracujących przy obróbce korka
Choroba lub płuco pracujących przy obróbce korka

J67.4

Płuco pracujących przy słodzie
Zapalenie pęcherzyków płucnych wywołane przez Aspergillus clavatus

J67.5

Płuco pracujących przy przerobie grzybów
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J67.6

Płuco korujących klony
Zapalenie pęcherzyków płucnych wywołane przez Cryptostroma corticale
Kryptostromoza

J67.7

Płuco osób przebywających w pomieszczeniach sztucznie klimatyzowanych lub
nawilżanych
Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych wywołane przez grzyby, promieniowce termofilne i inne
organizmy wzrastające w przewodach wentylacyjnych [klimatyzacyjnych]

J67.8

Zapalenie płuc z nadwrażliwości wywołane przez inne pyły organiczne
Płuco płuczących sery
Płuco pracujących przy obróbce kawy
Płuco pracujących przy obróbce mączki rybnej
Płuco kuśnierzy
Zapalenie płuc drzewa sekwoi

J67.9

Zapalenie płuc z nadwrażliwości wywołane przez nieokreślony pył organiczny
Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych (zewnątrzpochodne) BNO
Zapalenie płuc z nadwrażliwości BNO

J68

Zaburzenia oddechowe wywołane przez wdychanie środków chemicznych, gazów,
spalin i par
Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny
zewnętrznej (rozdział XX).

J68.0

Zapalenie oskrzeli i płuc wywołane przez czynniki chemiczne, gazy, spaliny lub pary
Chemiczne zapalenie oskrzeli (ostre)

J68.1

Obrzęk płuc wywołany przez czynniki chemiczne, gazy, spaliny lub pary
Chemiczny obrzęk płuc (ostry)

J68.2

Zapalenie górnych dróg oddechowych wywołane przez czynniki chemiczne, gazy, spaliny
lub pary, niesklasyfikowane gdzie indziej

J68.3

Inne ostre lub podostre stany układu oddechowego wywołane przez czynniki chemiczne,
gazy, spaliny lub pary
Odczynowy zespół zaburzeń dróg oddechowych

J68.4

Przewlekłe choroby układu oddechowego wywołane przez czynniki chemiczne, gazy,
spaliny lub pary
Rozedma (rozlana) (przewlekła)
na skutek wdychania środków
Obturacyjne zapalenie oskrzelików (przewlekłe) (podostre)
chemicznych, gazów, spalin i par
Zwłóknienie płuc (przewlekłe)

J68.8

Inne choroby układu oddechowego wywołane przez czynniki chemiczne, gazy, spaliny lub
pary

J68.9

Nieokreślona choroba układu oddechowego wywołana przez czynniki chemiczne, gazy,
spaliny lub pary

J69

Zapalenie płuc wywołane przez aspirację substancji płynnych i stałych
Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny
zewnętrznej (rozdział XX).
Nie obejmuje:

J69.0

Nie obejmuje:
J69.1

noworodkowe zespoły zachłyśnięcia (P24.–)

Zapalenie płuc spowodowane przez zachłyśnięcie się pokarmem lub wymiocinami
Zachłystowe zapalenie płuc:
• BNO
• wywołane przez:
• pokarm (wymiociny)
• wydzieliny żołądkowe
• mleko
• wymiociny
zespół Mendelsona (J95.4)

Zapalenie płuc wywołane przez wdychanie olejów lub smarów
Zapalenie płuc lipidowe
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J69.8

J70

Zapalenie płuc wywołane przez inne ciała stałe lub ciekłe
Zapalenie płuc wywołane przez aspirację krwi

Zaburzenia oddechowe wywołane przez czynniki zewnętrzne
Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny
zewnętrznej (rozdział XX).

J70.0

Ostre objawy płucne spowodowane napromieniowaniem
Popromienne zapalenie płuc

J70.1

Przewlekłe i inne objawy płucne spowodowane napromieniowaniem
Zwłóknienie płuc po napromienianiu

J70.2

Ostre polekowe zaburzenia dotyczące tkanki śródmiąższowej płuc

J70.3

Przewlekłe polekowe zaburzenia dotyczące tkanki śródmiąższowej płuc

J70.4

Polekowe zaburzenia dotyczące tkanki śródmiąższowej płuc, nieokreślone

J70.8

Zaburzenia układu oddechowego spowodowane innymi określonymi czynnikami
zewnętrznymi

J70.9

Zaburzenia układu oddechowego spowodowane nieokreślonymi czynnikami zewnętrznymi

Inne choroby układu oddechowego dotyczące przede wszystkim tkanki
śródmiąższowej
(J80–J84)
J80

Zespół ciężkiej niewydolności oddechowej dorosłych
Choroba błon hialinowych dorosłych

J81

Obrzęk płuc
Ostry obrzęk płuc
Przekrwienie (bierne) płuc
Nie obejmuje: opadowe zapalenie płuc (J18.2)
obrzęk płuc:
• chemiczny (ostry) (J68.1)
• spowodowany przez czynniki zewnętrzne (J60–J70)
• w przebiegu patologii serca BNO lub niewydolności serca (I50.1)

J82

Eozynofilia płucna niesklasyfikowana gdzie indziej
Astma eozynofilowa
Zespół Löfflera
Eozynofilia tropikalna (płucna) BNO
Nie obejmuje:

J84

Inne śródmiąższowe choroby płuc
Nie obejmuje:

J84.0
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stany wtórne do:
• aspergilozy (B44.–)
• stosowanych leków (J70.2–J70.4)
• określonych infestacji pasożytniczych (B50–B83)
• układowych chorób tkanki łącznej (M30–M36)
polekowe zaburzenia dotyczące tkanki śródmiąższowej płuc (J70.2–J70.4)
rozedma śródmiąższowa (J98.2)
choroby płuc spowodowane przez czynniki zewnętrzne (J60–J70)
limfoidalne śródmiąższowe zapalenie płuc wywołane przez ludzki wirus niedoboru
odporności [HIV] (B22.1)

Choroby pęcherzyków płucnych i tkanki okołopęcherzykowej
Proteinoza pęcherzyków płucnych
Mikrokamica pęcherzyków płucnych

CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO

J84.1

Inne choroby tkanki śródmiąższowej płuc ze zwłóknieniem
Rozlane zwłóknienie płuc
Włókniejące zapalenie pęcherzyków płucnych (kryptogenne)
Zespół Hammana-Richa
Idiopatyczne zwłóknienie płuc
Nie obejmuje:

zwłóknienie płuc (przewlekłe):
• wywołane przez wdychanie środków chemicznych, gazów, spalin i par (J68.4)
• popromienne (J70.1)

J84.8

Inne określone choroby tkanki śródmiąższowej płuc

J84.9

Choroba tkanki śródmiąższowej płuc, nieokreślona
Śródmiąższowe zapalenie płuc BNO

Stany ropne i martwicze dolnych dróg oddechowych
(J85–J86)
J85

Ropień płuca i śródpiersia

J85.0

Zgorzel lub martwica płuca

J85.1

Ropień płuca w przebiegu zapalenia płuc
Nie obejmuje: z zapaleniem płuc wywołanym przez określony patogen (J09–J16)

J85.2

Ropień płuca bez zapalenia płuc
Ropień płuca BNO

J85.3

Ropień śródpiersia

J86

Ropniak opłucnej
Obejmuje:

ropień:
• opłucnej
• klatki piersiowej
ropniak opłucnej
ropniak i odma opłucnowa
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.
Nie obejmuje: w przebiegu gruźlicy (A15–A16)
J86.0

Ropniak opłucnej z przetoką

J86.9

Ropniak opłucnej bez przetoki

Inne choroby opłucnej
(J90–J94)
J90

Wysięk opłucnowy niesklasyfikowany gdzie indziej
Zapalenie opłucnej z wysiękiem
Nie obejmuje:

J91*
J92

wysięk chłonki (do opłucnej) (J94.0)
zapalenie opłucnej BNO (R09.1)
gruźlica (A15–A16)

Wysięk opłucnowy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Blaszka opłucnej
Obejmuje:

zgrubienie opłucnej

J92.0

Blaszka opłucnej współistniejąca z azbestozą

J92.9

Blaszka opłucnej bez azbestozy
Blaszka opłucnej BNO
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J93

Odma opłucnowa
Nie obejmuje:

odma opłucnowa:
• wrodzona lub okresu okołoporodowego (P25.1)
• pourazowa (S27.0)
• w przebiegu gruźlicy (czynnej) (A15–A16)
ropniak i odma opłucnowa (J86.–)

J93.0

Odma opłucnowa samoistna z wysiłku

J93.1

Inna samoistna odma opłucnowa

J93.8

Inna odma opłucnowa

J93.9

Odma opłucnowa, nieokreślona

J94

Inne choroby opłucnej
Nie obejmuje:

zapalenie opłucnej BNO (R09.1)
pourazowy:
• krwiak i odma opłucnowa (S27.2)
• krwiak opłucnej (S27.1)
zmiany w opłucnej w przebiegu gruźlicy (czynnej) (A15–A16)

J94.0

Wysięk opłucnowy mleczowy
Wysięk chłonki

J94.1

Zarośnięcie jamy opłucnej [fibrothorax]

J94.2

Krwiak opłucnej
Krwiak i odma opłucnowa

J94.8

Inne określone choroby opłucnej
Płyn w jamie opłucnowej

J94.9

Choroba opłucnej, nieokreślona

Inne choroby układu oddechowego
(J95–J99)
J95

Pozabiegowe zaburzenia oddychania niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:

rozedma (podskórna) pozabiegowa (T81.8)
zaburzenia płucne popromienne (J70.0–J70.1)

J95.0

Nieprawidłowe funkcjonowanie tracheostomii
Krwotok z tracheostomii
Niedrożność tracheostomii
Posocznica wtórna do tracheostomii
Przetoka tchawiczo-jelitowa po tracheostomii

J95.1

Ostra niewydolność płucna w następstwie zabiegu chirurgicznego na klatce piersiowej

J95.2

Ostra niewydolność płucna w następstwie zabiegu chirurgicznego poza klatką piersiową

J95.3

Przewlekła niewydolność płucna w następstwie zabiegu chirurgicznego

J95.4

Zespół Mendelsona
Nie obejmuje: wikłający:
• poród (O74.0)
• ciążę (O29.0)
• okres połogu (O89.0)

J95.5

Pozabiegowe podgłośniowe zwężenie krtani

J95.8

Inne pozabiegowe zaburzenia układu oddechowego

J95.9

Pozabiegowe zaburzenie układu oddechowego, nieokreślone
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J96

Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
Nie obejmuje:

niewydolność sercowo-oddechowa (R09.2)
pozabiegowa niewydolność oddychania (J95.–)
zatrzymanie oddechu (R09.2)
zespół ciężkiej niewydolności oddechowej dorosłych (J80)
zespół zaburzeń oddychania noworodka (P22.–)

J96.0

Ostra niewydolność oddechowa

J96.1

Przewlekła niewydolność oddechowa

J96.9

Niewydolność oddechowa, nieokreślona

J98

Inne zespoły zaburzeń oddychania
Nie obejmuje:

bezdech:
• BNO (R06.8)
• noworodków (P28.4)
• podczas snu (G47.3)
• u noworodków (P28.3)

J98.0

Choroby oskrzela niesklasyfikowane gdzie indziej
Kamica oskrzelowa
Zwapnienie
Zwężenie
oskrzela
Owrzodzenie
Zapadnięcie się światła
tchawicy i oskrzeli
Dyskineza

J98.1

Zapadnięcie się płuca
Niedodma
Zapadnięcie płuca
Nie obejmuje:

niedodma:
• noworodków (P28.0–P28.1)
• w przebiegu gruźlicy (czynnej) (A15–A16)

J98.2

Rozedma śródmiąższowa
Rozedma śródpiersia
Nie obejmuje: rozedma:
• BNO (J43.9)
• u płodu i noworodka (P25.0)
• pozabiegowa (podskórna) (T81.8)
• urazowa podskórna (T79.7)

J98.3

Rozedma wyrównawcza

J98.4

Inne choroby płuc
Zwapnienie płuca
Torbielowatość płuca (nabyta)
Choroba płuc BNO
Kamica płuca

J98.5

Choroby śródpiersia niesklasyfikowane gdzie indziej
Zwłóknienie
Przepuklina
śródpiersia
Zaciągnięcie
Zapalenie
Nie obejmuje: ropień śródpiersia (J85.3)

J98.6

Choroby przepony
Zapalenie
Porażenie
przepony
Rozluźnienie
Nie obejmuje: wrodzone wady rozwojowe przepony NGI (Q79.1)
przepuklina przeponowa (K44.–)
• wrodzona (Q79.0)

J98.8

Inne określone choroby układu oddechowego
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J98.9

J99*

Choroba układu oddechowego, nieokreślona
Choroba dróg oddechowych (przewlekła) BNO

Zaburzenia układu oddechowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie
indziej

J99.0*

Reumatoidalna choroba płuc (M05.1†)

J99.1*

Zaburzenia układu oddechowego w innych układowych chorobach tkanki łącznej
Zaburzenia układu oddechowego w przebiegu:
• zapalenia skórno-mięśniowego (M33.0–M33.1†)
• zapalenia wielomięśniowego (M33.2†)
• zespołu suchości [Sjögrena] (M35.0†)
• tocznia rumieniowatego układowego (M32.1†)
• twardziny uogólnionej (M34.8†)
• ziarniniakowatości Wegenera (M31.3†)

J99.8*

Zaburzenia układu oddechowego w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie
indziej
Zaburzenia układu oddechowego w przebiegu:
• choroby zakaźnej wywołanej przez Entoamoeba histolytica (A06.5†)
• zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (M45†)
• krioglobulinemii (D89.1†)
• sporotrychozy (B42.0†)
• kiły (A52.7†)
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ROZDZIAŁ XI
Choroby układu pokarmowego
(K00–K93)
Nie obejmuje:

wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00–P96)
wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00–B99)
powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00–O99)
wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00–Q99)
zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00–E90)
urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00–T98)
nowotwory (C00–D48)
objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych,
niesklasyfikowane gdzie indziej (R00–R99)

Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:
K00–K14
K20–K31
K35–K38
K40–K46
K50–K52
K55–K63
K65–K67
K70–K77
K80–K87
K90–K93

Choroby jamy ustnej, gruczołów ślinowych, żuchwy i szczęk
Choroby przełyku, żołądka i dwunastnicy
Choroby wyrostka robaczkowego
Przepuklina
Niezakaźne zapalenie jelita cienkiego i grubego
Inne choroby jelit
Choroby otrzewnej
Choroby wątroby
Choroby pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i trzustki
Inne choroby układu pokarmowego

W rozdziale tym oznaczono „*” następujące kategorie:
K23*
K67*
K77*
K87*
K93*

Zaburzenia przełyku w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zaburzenia otrzewnej w przebiegu chorób zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej
Zaburzenia wątroby w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zaburzenia pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i trzustki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie
indziej
Zaburzenia innych narządów przewodu pokarmowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby jamy ustnej, gruczołów ślinowych, żuchwy i szczęk
(K00–K14)
K00

Zaburzenia rozwoju i wyrzynania się zębów
Nie obejmuje:

zęby wtopione lub zaklinowane (K01.–)

K00.0

Brak zębów
Zmniejszona liczba zębów
Zmniejszona liczba zębów

K00.1

Zęby nadliczbowe
Trzonowiec przemieszczony ku tyłowi
Czwarty ząb trzonowy
Ząb środkowy
Ząb przytrzonowy
Zęby dodatkowe
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K00.2

Nieprawidłowości wielkości i kształtu zębów
Zęby:
• zrośnięte
• zlane
• bliźniacze
Ząb:
• wynicowany
• w zębie
• wgłobiony
Perły szkliwne
Makrodoncja
Mikrodoncja
Zęby stożkowe
Taurodontyzm
Guzek przytrzonowy
Nie obejmuje:

K00.3

Zęby ze szkliwem plamkowym
Fluoroza zębów
Szkliwo plamkowe
Niefluorkowe nieprzejrzystości szkliwa
Nie obejmuje:

K00.4

guzek Carabelliego uznaje się za wariant normy i nie należy go klasyfikować

złogi nazębne (K03.6)

Zaburzenia rozwoju zębów
Brak i niedorozwój kostniwa
Zakrzywienie korony lub korzenia zęba
Niedorozwój szkliwa (noworodków) (okresu ponoworodkowego) (okresu płodowego)
Miejscowy niedorozwój tkanek zęba
Ząb Turnera
Nie obejmuje:

zęby Hutchinsona i trzonowce morwowate w kile wrodzonej (A50.5)
zęby ze szkliwem plamkowym (K00.3)

K00.5

Dziedziczne zaburzenia struktury zęba, niesklasyfikowane gdzie indziej
Rozwój szkliwa
Rozwój zębiny
niedokończony
Rozwój zębów
Niedorozwój zębiny
Zęby łuskowate

K00.6

Zaburzenia w wyrzynaniu się zębów
Dentia praecox
Obecność zębów w chwili urodzenia
Wyrzynanie się zębów w okresie noworodkowym
Przedwczesne:
• wyrzynanie się zębów
• tracenie zębów mlecznych
Przetrwałe zęby mleczne

K00.7

Zespół ząbkowania

K00.8

Inne zaburzenia rozwoju zębów
Zmiana zabarwienia podczas tworzenia się zęba
Wewnętrzne zabarwienie zębów BNO

K00.9

Zaburzenia rozwoju zębów, nieokreślone
Zaburzenia rozwoju zębów BNO

K01

Zęby wtopione lub zaklinowane
Nie obejmuje:

zęby wtopione lub zaklinowane z nieprawidłowym ustawieniem takich zębów, a także
zębów przyległych (K07.3)

K01.0

Zęby wtopione
Ząb wtopiony to ząb, który nie wyrżnął się, pomimo iż nie blokował go żaden inny ząb.

K01.1

Ząb zaklinowany
Ząb zaklinowany to ząb, który nie wyrżnął się, ponieważ blokował go inny ząb.
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K02

Próchnica zębów

K02.0

Próchnica ograniczona do szkliwa
Zmiany typu białej plamki [próchnica powierzchowna]

K02.1

Próchnica zębiny

K02.2

Próchnica cementu

K02.3

Zatrzymana próchnica zębów

K02.4

Odontoklazja
Dziecięca melanodoncja
Melanodontoklazja

K02.8

Inne postacie próchnicy zębów

K02.9

Próchnica zębów, nieokreślona

K03

Inne choroby twardych tkanek zębów
Nie obejmuje:

zgrzytanie zębami (F45.8)
próchnica zębów (K02.–)
zgrzytanie zębami BNO (F45.8)

K03.0

Nadmierne starcie zębów
Powierzchni:
• stycznej
zębów
• zgryzowej

K03.1

Starcie zębów
Starcie zębów:
• środkami do czyszczenia
• nawykowe
• zawodowe
• obrzędowe
• tradycyjne
Ubytki klinowe zębów BNO

K03.2

Nadżerka zębów
Nadżerka zębów:
• BNO
• wywołana przez:
• dietę
• leki i środki farmakologiczne
• nawykowe wymioty
• samoistna
• zawodowa

K03.3

Patologiczna resorpcja zębów
Ziarniniak wewnętrzny miazgi
Resorpcja zębów (zewnętrzna)

K03.4

Hipercementoza
Rozrost cementu

K03.5

Zrośnięcie zęba z kością

K03.6

Złogi nazębne
Kamień nazębny:
• poddziąsłowy
• naddziąsłowy
Złogi nazębne:
• spowodowane żuciem liści betelu
• czarne
• zielone
• białe
• pomarańczowe
• tytoniowe
Przebarwienie zębów:
• BNO
• zewnętrzne BNO
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K03.7

Zmiany zabarwienia tkanek twardych zęba po jego wyrżnięciu się
Nie obejmuje: złogi nazębne (K03.6)

K03.8

Inne określone choroby twardych tkanek zębów
Szkliwo napromieniane
Nadwrażliwość zębiny
Jeżeli zaburzenie ma charakter popromienny i konieczne jest określenie promieniowania, wówczas należy
zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

K03.9

Choroby twardych tkanek zębów, nieokreślone

K04

Choroby miazgi i tkanek okołowierzchołkowych

K04.0

Zapalenie miazgi
Miazgi:
• ropień
• polip
Zapalenie miazgi:
• ostre
• przewlekłe (przerostowe) (wrzodziejące)
• ropiejące

K04.1

Martwica miazgi
Zgorzel miazgi

K04.2

Zwyrodnienie miazgi
Zębiniaki
Zwapnienia
miazgi
Kamienie

K04.3

Patologiczne powstawanie twardych tkanek w obrębie miazgi
Zębina wtórna lub nieregularna

K04.4

Ostre przywierzchołkowe zapalenie ozębnej, pochodzenia miazgowego
Ostre przywierzchołkowe zapalenie ozębnej BNO

K04.5

Przewlekłe przywierzchołkowe zapalenie ozębnej
Ziarniniak wierzchołkowy lub przywierzchołkowy
Przywierzchołkowe zapalenie ozębnej BNO

K04.6

Ropień przywierzchołkowy z zajęciem zatoki
Ropień zęba
z zajęciem zatoki
Ropień zębodołowy

K04.7

Ropień przywierzchołkowy bez zajęcia zatoki
Ropień:
• zęba
BNO
• zębodołu
• przywierzchołkowy

K04.8

Torbiel korzeniowa
Torbiel:
• wierzchołkowa (przyzębna)
• przywierzchołkowa
• korzeniowa resztkowa

K04.9

Inne nieokreślone choroby miazgi i tkanek przywierzchołkowych

Nie obejmuje:

K05
K05.0
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torbiel przyzębna boczna (K09.0)

Zapalenie dziąsła i choroby przyzębia
Ostre zapalenie dziąseł
Nie obejmuje: ostre martwicze i wrzodziejące zapalenie dziąseł (A69.1)
zapalenie dziąseł i jamy ustnej wywołane przez wirus opryszczki [herpes simplex]
(B00.2)
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K05.1

Przewlekłe zapalenie dziąseł
Zapalenie dziąseł (przewlekłe):
• BNO
• złuszczające
• przerostowe
• proste brzeżne
• wrzodziejące

K05.2

Ostre zapalenie przyzębia
Ostre okołokoronowe zapalenie przyzębia
Ropień paradontalny
Ropień przyzębia
Nie obejmuje:

ostre przywierzchołkowe zapalenie ozębnej (K04.4)
ropień przywierzchołkowy (K04.7)
ropień przywierzchołkowy z zajęciem zatoki (K04.6)

K05.3

Przewlekłe zapalenie przyzębia
Przewlekłe okołokoronowe zapalenie przyzębia
Zapalenie przyzębia:
• BNO
• złożone
• proste

K05.4

Desmodontoza
Młodzieńcze zapalenie przyzębia

K05.5

Inne choroby przyzębia

K05.6

Choroba przyzębia, nieokreślona

K06

Inne choroby dziąseł i bezzębnego wyrostka zębodołowego
Nie obejmuje:

zanik bezzębnego wyrostka zębodołowego (K08.2)
zapalenie dziąsła:
• BNO (K05.1)
• ostre (K05.0)
• przewlekłe (K05.1)

K06.0

Zanik dziąseł
Zanik dziąseł (uogólniony) (miejscowy) (pozakaźny) (pozabiegowy)

K06.1

Przerost dziąseł
Zwłóknienie dziąseł

K06.2

Uszkodzenie dziąseł i bezzębnego wyrostka zębodołowego związane z urazem
Przerost z podrażnienia bezzębnego wyrostka [przerost wtórny do stosowania protezy]
Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny
zewnętrznej (rozdział XX).

K06.8

Inne określone zaburzenia dziąseł i bezzębnego wyrostka zębodołowego
Nadziąślak włóknisty
Wyrostek zwiotczały
Nadziąślak olbrzymiokomórkowy
Ziarniniak obwodowy olbrzymiokomórkowy
Ropny ziarniniak dziąsła

K06.9

Choroba dziąsła i bezzębnego wyrostka zębodołowego, nieokreślone

K07

Zaburzenia w zakresie zębów i twarzy [obejmujące nieprawidłowości zgryzu]
Nie obejmuje:

K07.0

zanik lub przerost połowiczy twarzy (Q67.4)
rozrost lub niedorozwój kłykciowy jednostronny (K10.8)

Znaczne nieprawidłowości wymiaru szczęk
Rozrost, niedorozwój:
• żuchwy
• szczęki
Makrognatyzm (żuchwowy) (szczękowy)
Mikrognatyzm (żuchwowy) (szczękowy)
Nie obejmuje:

akromegalia (E22.0)
zespół Robina (Q87.0)
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K07.1

Nieprawidłowości stosunku szczęk do podstawy czaszki
Asymetria szczęki
Prognatyzm (żuchwowy) (szczękowy)
Retrognatyzm (żuchwowy) (szczękowy)

K07.2

Nieprawidłowości stosunku łuków zębowych
Zgryz krzyżowy (przedni) (tylny)
Nadzgryz
Przodozgryz
Zaburzenie symetrii łuków zębowych
Zgryz otwarty (przedni) (tylny)
Zgryz nadmierny:
• głęboki
• pionowy
• poziomy
Nagryz poziomy
Dotylne językowe położenie zębów żuchwy

K07.3

Zaburzenia pozycji zębów
Stłoczenie
Diastema
Przemieszczenie
zęba lub zębów
Rotacja
Tremy
Przestawienie
Zęby wtopione lub zaklinowane z nieprawidłowym ustawieniem takich zębów, a także zębów przyległych
Nie obejmuje:

zęby wtopione lub zaklinowane bez nieprawidłowego ustawienia (K01.–)

K07.4

Wady zgryzu, nieokreślone

K07.5

Nieprawidłowości czynnościowe zębowo-twarzowe
Nieprawidłowe zwieranie szczęk i żuchwy
Wady zgryzu wtórne do:
• zaburzeń połykania
• oddychania przez usta
• nawyków języka, wargi lub ssania palca
Nie obejmuje: zgrzytanie zębami (F45.8)
zgrzytanie zębami BNO (F45.8)

K07.6

Zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego
Zespół Costena
Wady stawu skroniowo-żuchwowego
Przeskakiwanie żuchwy
Zespół bólowo-dysfunkcyjny stawu skroniowo-żuchwowego
Nie obejmuje:

ruchomy staw skroniowo-żuchwowy:
• przemieszczenie (S03.0)
• nadwyrężenie (S03.4)

K07.8

Inne nieprawidłowości zębowo-twarzowe

K07.9

Nieprawidłowości zębowo-twarzowe, nieokreślone

K08

Inne zaburzenia zębów i struktur podtrzymujących

K08.0

Eksfoliacja zębów w wyniku przyczyn układowych

K08.1

Utrata zębów z powodu wypadku, usunięcia lub miejscowych chorób przyzębia

K08.2

Zanik bezzębnego wyrostka zębodołowego

K08.3

Zatrzymany korzeń zęba

K08.8

Inne określone zaburzenia zębów i struktur podtrzymujących
Powiększenie wyrostka zębodołowego BNO
Nieregularny wyrostek zębodołowy
Ból zęba BNO

K08.9

Zaburzenia zębów i struktur podtrzymujących, nieokreślone
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K09

Torbiele okolicy jamy ustnej, niesklasyfikowane gdzie indziej
Obejmuje:
Nie obejmuje:

zmiany wykazujące cechy histologiczne zarówno torbieli tętniakowej jak i innych zmian
włóknisto-kostnych
torbiel korzeniowa (K04.8)

K09.0

Torbiele rozwojowe zębopochodne
Torbiel:
• zębinowa
• wyrzynającego się zęba
• pęcherzykowa
• dziąsłowa
• boczna przyzębna
• zawiązkowa
Torbiel rogowaciejąca

K09.1

Torbiele rozwojowe (niezębopochodne) okolicy jamy ustnej
Torbiel:
• gałeczkowo-szczękowa
• kanału przysiecznego
• środkowo-podniebienna
• nosowo-podniebienna
• brodawki podniebiennej

K09.2

Inne torbiele szczęk
Torbiel szczęki:
• BNO
• tętniakowa
• krwotoczna
• urazowa
Nie obejmuje:

utajona torbiel kostna szczęki (K10.0)
torbiel Stafne’a (K10.0)

K09.8

Inne torbiele okolicy jamy ustnej niesklasyfikowane gdzie indziej
Torbiel skórzasta
Torbiel naskórkowa
jamy ustnej
Torbiel limfatyczno-nabłonkowa
Perła Epsteina
Torbiel nosowo-zębodołowa
Torbiel nosowo-wargowa

K09.9

Torbiel okolicy jamy ustnej, nieokreślona

K10

Inne choroby szczęki i żuchwy

K10.0

Zaburzenia rozwojowe szczęki i żuchwy
Utajona torbiel kostna szczęki
Torbiel Stafne’a
Wał:
• żuchwowy
• podniebienny

K10.1

Ziarniniak olbrzymiokomórkowy, centralny
Ziarniniak olbrzymiokomórkowy BNO
Nie obejmuje: ziarniniak obwodowy olbrzymiokomórkowy (K06.8)

K10.2

Stany zapalne szczęki i żuchwy
Zapalenie kości
Zapalenie kości i szpiku (noworodkowe)
szczęk (ostre) (przewlekłe) (ropiejące)
Martwica popromienna kości
Zapalenie okostnej
Martwak kości szczęki
Jeżeli zaburzenie ma charakter popromienny i konieczne jest określenie promieniowania, wówczas należy
zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

K10.3

Zapalenie zębodołu szczęki i żuchwy
Zapalenie kości zębodołu
Suchy zębodół
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K10.8

Inne określone choroby szczęki i żuchwy
Cherubizm
Wyrośla kostne
szczęki lub żuchwy
Zwyrodnienie włókniste
Jednostronny:
• rozrost
wyrostka kłykciowego żuchwy
• niedorozwój

K10.9

Choroba szczęki lub żuchwy, nieokreślona

K11

Choroby gruczołów ślinowych

K11.0

Zanik gruczołu ślinowego

K11.1

Przerost gruczołu ślinowego

K11.2

Zapalenie gruczołu ślinowego
Nie obejmuje: nagminne zapalenie ślinianek przyusznych (B26.–)
zapalenie błony naczyniowej i przyusznicy [gorączka Heerfordta] (D86.8)

K11.3

Ropień gruczołu ślinowego

K11.4

Przetoka gruczołu ślinowego
Nie obejmuje: wrodzona przetoka gruczołu ślinowego (Q38.4)

K11.5

Kamica ślinianek
Kamień gruczołu lub przewodu ślinowego
Złóg w gruczole lub przewodzie ślinowym

K11.6

Torbiel śluzowa
Śluzowa torbiel:
• wynaczynieniowa
• zastoinowa
Żabka

gruczołu ślinowego

K11.7

Zaburzenia wydzielania śliny
Zmniejszone wydzielanie śliny
Zwiększone wydzielanie śliny
Brak wydzielania śliny
Nie obejmuje: suchość jamy ustnej BNO (R68.2)

K11.8

Inne choroby gruczołów ślinowych
Łagodna zmiana limfatyczno-nabłonkowa gruczołu ślinowego
Choroba Mikulicza
Martwicza metaplazja ślinianek
Rozstrzenie
Zwężenie
przewodu ślinowego
Zaciśnięcie
Nie obejmuje:

K11.9

K12

Choroby ślinianki, nieokreślone
Adenopatia ślinianki BNO

Zapalenie jamy ustnej i choroby pokrewne
Nie obejmuje:

K12.0
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zespół suchości [Sjögrena] (M35.0)

martwiczo-wrzodziejące zapalenie jamy ustnej (A69.0)
zapalenie czerwieni wargowej (K13.0)
zgorzelinowe zapalenie jamy ustnej (A69.0)
zapalenie dziąseł i jamy ustnej wywołane przez wirus opryszczki [herpes simplex]
(B00.2)
rak wodny policzka (A69.0)

Nawracające afty jamy ustnej
Aftowe zapalenie jamy ustnej
Afty Bednara
Nawracające martwicze zapalenie okołogruczołowe błony śluzowej
Afty przewlekłe nawrotowe
Opryszczkopodobne zapalenie jamy ustnej
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K12.1

Inne postacie zapalenia jamy ustnej
Zapalenie jamy ustnej:
• BNO
• związane z protezą
• wrzodziejące
• pęcherzykowe

K12.2

Zapalenie tkanki łącznej i ropień jamy ustnej
Zapalenie tkanki łącznej jamy ustnej (dna)
Ropień podżuchwowy
Nie obejmuje:

K13

ropień:
• okołowierzchołkowy (K04.6–K04.7)
• przyzębia (K05.2)
• okołomigdałkowy (J36)
• gruczołu ślinowego (K11.3)
• języka (K14.0)

Inne choroby śluzówki warg i jamy ustnej
Obejmuje:

nabłonkowe choroby języka

Nie obejmuje:

wybrane choroby dziąseł i bezzębnego wyrostka zębodołowego (K05–K06)
torbiele okolicy jamy ustnej (K09.–)
choroby języka (K14.–)
zapalenie jamy ustnej i choroby pokrewne (K12.–)

K13.0

Choroby warg
Zapalenie warg:
• BNO
• kątowe
• złuszczające
• gruczołowe
Przeczulica warg
Owrzodzenie kącików ust
Zapalenie kącików ust NGI
Nie obejmuje: niedobór ryboflawiny (E53.0)
popromienne zapalenie warg (L55–L59)
zapalenie kącików ust w przebiegu:
• kandydozy (B37.8)
• niedoboru ryboflawiny (E53.0)

K13.1

Nagryzanie policzka i wargi

K13.2

Rogowacenie białe i inne choroby nabłonka jamy ustnej, w tym języka
Rogowacenie czerwone
nabłonka jamy ustnej, z zajęciem języka
Obrzęk biały
Nikotynowe rogowacenie białe podniebienia
Podniebienie palacza

K13.3

Włochate rogowacenie białe

K13.4

Ziarniniak i ziarniniakopodobne choroby śluzówki jamy ustnej
Ziarniniak kwasochłonny
Ziarniniak ropotwórczy
śluzówki jamy ustnej
Żółtak brodawkowaty

K13.5

Zwłóknienie podśluzowe jamy ustnej
Zwłóknienie podśluzowe języka

K13.6

Rozrost z podrażnienia śluzówki jamy ustnej
Nie obejmuje: przerost z podrażnienia bezzębnego wyrostka [przerost wtórny do stosowania protezy]
(K06.2)

K13.7

Inne i nieokreślone choroby śluzówki jamy ustnej
Ogniskowe zwyrodnienie śluzowate śluzówki jamy ustnej

Nie obejmuje:

włochate rogowacenie białe (K13.3)
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K14

Choroby języka
Nie obejmuje:

K14.0

rogowacenie czerwone
ogniskowy rozrost nabłonka
języka (K13.2)
obrzęk biały
rogowacenie białe
włochate rogowacenie białe (K13.3)
język olbrzymi (wrodzony) (Q38.2)
zwłóknienie podśluzowe języka (K13.5)

Zapalenie języka
Ropień
Owrzodzenie (pourazowe)
Nie obejmuje:

języka

zanikowe zapalenie języka (K14.4)

K14.1

Język geograficzny
Łagodne wędrujące zapalenie języka
Złuszczające ograniczone zapalenie języka

K14.2

Zapalenie języka pośrodkowe romboidalne

K14.3

Przerost brodawek języka
Język czarny włochaty
Język obłożony
Przerost brodawek liściastych
Język kosmaty czarny

K14.4

Zanik brodawek języka
Zanikowe zapalenie języka

K14.5

Język pofałdowany
Język:
• szczelinowaty
• bruzdowaty
• mosznowy
Nie obejmuje: język szczelinowaty, wrodzony (Q38.3)

K14.6

Ból języka
Pieczenie języka
Język bolesny

K14.8

Inne choroby języka
Zanik języka
Język karbowany
Powiększenie języka
Przerost języka

K14.9

Choroba języka, nieokreślona
Glosopatia BNO

Choroby przełyku, żołądka i dwunastnicy
(K20–K31)
Nie obejmuje:

K20

przepuklina rozworu przełykowego (K44.–)

Zapalenie przełyku
Ropień przełyku
Zapalenie przełyku:
• BNO
• chemiczne
• trawienne
Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny
zewnętrznej (rozdział XX).
Nie obejmuje:
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nadżerka przełyku (K22.1)
refluksowe zapalenie przełyku (K21.0)
stany związane z chorobą refluksową żołądkowo-przełykową (K21.0)
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K21

Choroba refluksowa żołądkowo-przełykowa

K21.0

Refluks żołądkowo-przełykowy z zapaleniem przełyku
Refluksowe zapalenie przełyku

K21.9

Zarzucanie żołądkowo-przełykowe bez zapalenia przełyku
Refluks przełykowy BNO

K22

Inne choroby przełyku
Nie obejmuje:

żylaki przełyku (I85.–)

K22.0

Achalazja wpustu
Achalazja BNO
Kurcz wpustu

K22.1

Wrzód przełyku
Nadżerka przełyku
Owrzodzenie przełyku:
• BNO
• na skutek połknięcia:
• środków chemicznych
• leków i środków farmakologicznych
• grzybicze
• trawienne
Wrzodziejące zapalenie przełyku
Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny
zewnętrznej (rozdział XX).

K22.2

Niedrożność przełyku
Ucisk
Zaciśnięcie
przełyku
Stenoza
Zwężenie

Nie obejmuje:

Nie obejmuje:
K22.3

wrodzony kurcz wpustu (Q39.5)

wrodzone zwężenie lub zaciśnięcie przełyku (Q39.3)

Perforacja przełyku
Pęknięcie przełyku
Nie obejmuje:

urazowa perforacja przełyku (w odcinku piersiowym) (S27.8)

K22.4

Dyskineza przełyku
Przełyk korkociągowaty
Rozlany kurcz przełyku
Kurcz przełyku
Nie obejmuje: kurcz wpustu (K22.0)

K22.5

Uchyłek przełyku nabyty
Uchyłek przełyku, nabyty
Nie obejmuje: uchyłek przełyku (wrodzony) (Q39.6)

K22.6

Żołądkowo-przełykowe pęknięcie śluzówki z krwawieniem
Zespół Mallory’ego-Weissa

K22.7

Przełyk Barretta
Choroba
Barretta
Zespół
Nie obejmuje: wrzód Barretta (K22.1)

K22.8

Inne określone choroby przełyku
Krwawienie z przełyku BNO

K22.9

Choroba przełyku, nieokreślona

K23*

Zaburzenia przełyku w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

K23.0*

Gruźlicze zapalenie przełyku (A18.8†)

K23.1*

Przełyk olbrzymi w chorobie Chagasa (B57.3†)

K23.8*

Zaburzenia przełyku w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
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Dla kategorii K25–K28 wprowadzono następujące kategorie dodatkowe, kodowane w pozycji czwartego znaku:
.0

Ostry z krwotokiem

.1

Ostry z perforacją

.2

Ostry z krwotokiem i perforacją

.3

Ostry bez krwotoku i perforacji

.4

Przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem

.5

Przewlekły lub nieokreślony z perforacją

.6

Przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem i perforacją

.7

Przewlekły bez krwotoku i perforacji

.9

Nieokreślony co do przebiegu, bez krwotoku i perforacji

K25

Wrzód żołądka
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią K25.]
nadżerka (ostra) błony śluzowej żołądka
wrzód (trawienny):
• odźwiernika
• żołądka
Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować
dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
Obejmuje:

Nie obejmuje:

K26

ostre krwotoczne nadżerkowe zapalenie żołądka (K29.0)
wrzód trawienny BNO (K27.–)

Wrzód dwunastnicy
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią K25.]
Obejmuje:
nadżerka (ostra) dwunastnicy
wrzód (trawienny):
• dwunastnicy
• zaodźwiernikowy
Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować
dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
Nie obejmuje:

K27

wrzód trawienny BNO (K27.–)

Wrzód trawienny o nieokreślonej lokalizacji
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią K25.]

K28

Obejmuje:

wrzód żołądka i dwunastnicy BNO
wrzód trawienny BNO

Nie obejmuje:

wrzód trawienny u noworodka (P78.8)

Wrzód żołądka i jelita czczego
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią K25.]
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Obejmuje:

wrzód (trawienny) lub nadżerka:
• zespoleniowy
• żołądkowo-okrężniczy
• żołądkowo-jelitowy
• żołądkowo-czczy
• jelita czczego
• brzeżny
• w stomii

Nie obejmuje:

wrzód pierwotny jelita cienkiego (K63.3)
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K29

Zapalenie żołądka i dwunastnicy
Nie obejmuje:

K29.0

eozynofilowe zapalenie żołądka lub nieżyt żołądkowo-jelitowy (K52.8)
zespół Zollingera-Ellisona (E16.4)

Ostre krwotoczne zapalenie żołądka
Ostre (nadżerkowe) zapalenie żołądka z krwawieniem
Nie obejmuje:

nadżerka (ostra) błony śluzowej żołądka (K25.–)

K29.1

Inne ostre zapalenie żołądka

K29.2

Alkoholowe zapalenie żołądka

K29.3

Przewlekłe powierzchowne zapalenie żołądka

K29.4

Przewlekłe zanikowe zapalenie żołądka
Zanik błony śluzowej żołądka

K29.5

Przewlekłe zapalenie żołądka, nieokreślone
Przewlekłe zapalenie żołądka:
• wpustu
• dna

K29.6

Inne zapalenia żołądka
Olbrzymiofałdowy przerost błony śluzowej żołądka
Ziarniniakowe zapalenie żołądka
Choroba Ménétriera

K29.7

Zapalenie żołądka, nieokreślone

K29.8

Zapalenie dwunastnicy

K29.9

Zapalenie żołądka i dwunastnicy, nieokreślone

K30

Dyspepsja
Niestrawność
Nie obejmuje:

K31

dyspepsja:
• nerwowa (F45.3)
• nerwicowa (F45.3)
• psychogenna (F45.3)
zgaga (R12)

Inne choroby żołądka i dwunastnicy
Obejmuje:

czynnościowe zaburzenia żołądka

Nie obejmuje:

uchyłek dwunastnicy (K57.0–K57.1)
krwotok z przewodu pokarmowego (K92.0–K92.2)

K31.0

Ostra rozstrzeń żołądka
Ostre rozdęcie żołądka

K31.1

Zwężenie przerostowe odźwiernika dorosłych
Zwężenie odźwiernika BNO
Nie obejmuje:

wrodzone lub niemowlęce zwężenie odźwiernika (Q40.0)

K31.2

Przewężenie klepsydrowate lub zwężenie żołądka
Nie obejmuje: wrodzony żołądek klepsydrowaty (Q40.2)
klepsydrowaty skurcz żołądka (K31.8)

K31.3

Skurcz odźwiernika niesklasyfikowany gdzie indziej
Nie obejmuje: skurcz odźwiernika:
• wrodzony lub niemowlęcy (Q40.0)
• nerwicowy (F45.3)
• psychogenny (F45.3)

K31.4

Uchyłek żołądka
Nie obejmuje: wrodzony uchyłek żołądka (Q40.2)
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K31.5

Niedrożność dwunastnicy
Ucisk
Zwężenie
dwunastnicy
Zaciśnięcie
Niedrożność (przewlekła)
Nie obejmuje:

wrodzone zwężenie dwunastnicy (Q41.0)

K31.6

Przetoka żołądka lub dwunastnicy
Przetoka żołądkowo-okrężnicza
Przetoka żołądkowo-czczo-okrężnicza

K31.7

Polip żołądka i dwunastnicy
Nie obejmuje: polip gruczolakowaty żołądka (D13.1)

K31.8

Inne określone choroby żołądka i dwunastnicy
Achlorhydria
Gastroptoza
Klepsydrowaty kurcz żołądka

K31.9

Choroba żołądka i dwunastnicy, nieokreślona

Choroby wyrostka robaczkowego
(K35–K38)
K35

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego

K35.0

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego z rozlanym zapaleniem otrzewnej
Zapalenie wyrostka robaczkowego (ostre) z:
• perforacją
• zapaleniem otrzewnej (uogólnionym) (ogniskowym) po pęknięciu lub perforacji
• pęknięciem

K35.1

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego z ropniem otrzewnej
Ropień wyrostka robaczkowego

K35.9

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, nieokreślone
Ostre zapalenie żołądka z zapaleniem otrzewnej, ograniczone lub BNO
Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego bez:
• uogólnionego zapalenia otrzewnej
• perforacji
• ropnia otrzewnej
• pęknięcia

K36

Inne postacie zapalenia wyrostka robaczkowego
Zapalenie wyrostka robaczkowego:
• przewlekłe
• nawracające

K37

Zapalenie wyrostka robaczkowego, nieokreślone

K38

Inne choroby wyrostka robaczkowego

K38.0

Rozrost wyrostka robaczkowego

K38.1

Kamienie wyrostkowe
Kamień kałowy wyrostka robaczkowego
Koprolit

K38.2

Uchyłek wyrostka robaczkowego

K38.3

Przetoka wyrostka robaczkowego

K38.8

Inne określone choroby wyrostka robaczkowego
Wgłobienie wyrostka robaczkowego

K38.9

Choroba wyrostka robaczkowego, nieokreślona
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Przepuklina
(K40–K46)
Uwaga:
Obejmuje:

K40

Przepuklina ze zgorzelą i niedrożnością klasyfikowana jest jako przepuklina ze zgorzelą.
przepuklina:
• nabyta
• wrodzona [poza przepukliną przeponową lub rozworu przełykowego]
• nawracająca

Przepuklina pachwinowa
Obejmuje:

przepuklina pachwinowa:
• BNO
• prosta
• obustronna
• pośrednia
• skośna
przepuklina mosznowa

K40.0

Obustronna przepuklina pachwinowa, z niedrożnością, bez zgorzeli

K40.1

Obustronna przepuklina pachwinowa, ze zgorzelą

K40.2

Obustronna przepuklina pachwinowa, bez niedrożności lub zgorzeli
Obustronna przepuklina pachwinowa BNO

K40.3

Jednostronna lub nieokreślona przepuklina pachwinowa z niedrożnością bez zgorzeli
Przepuklina pachwinowa (jednostronna):
• z niedrożnością
• uwięźnięta
bez zgorzeli
• nieodprowadzalna
• zadzierzgnięta

K40.4

Jednostronna lub nieokreślona przepuklina pachwinowa ze zgorzelą
Przepuklina pachwinowa BNO ze zgorzelą

K40.9

Jednostronna lub nieokreślona przepuklina pachwinowa bez niedrożności lub zgorzeli
Przepuklina pachwinowa (jednostronna) BNO

K41

Przepuklina udowa

K41.0

Obustronna przepuklina udowa z niedrożnością, bez zgorzeli

K41.1

Obustronna przepuklina udowa ze zgorzelą

K41.2

Obustronna przepuklina udowa bez niedrożności lub zgorzeli
Obustronna przepuklina udowa BNO

K41.3

Jednostronna lub nieokreślona przepuklina udowa, z niedrożnością bez zgorzeli
Przepuklina udowa (jednostronna):
• z niedrożnością
• uwięźnięta
bez zgorzeli
• nieodprowadzalna
• zadzierzgnięta

K41.4

Jednostronna lub nieokreślona przepuklina udowa ze zgorzelą

K41.9

Jednostronna lub nieokreślona przepuklina udowa bez niedrożności lub zgorzeli
Przepuklina udowa (jednostronna) BNO
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K42

Przepuklina pępkowa
Obejmuje:

przepuklina okołopępkowa

Nie obejmuje:

przepuklina pępkowa noworodków (Q79.2)

K42.0

Przepuklina pępkowa, z niedrożnością, bez zgorzeli
Przepuklina pępkowa:
• z niedrożnością
• uwięźnięta
bez zgorzeli
• nieodprowadzalna
• zadzierzgnięta

K42.1

Przepuklina pępkowa ze zgorzelą
Zgorzelinowa przepuklina pępkowa

K42.9

Przepuklina pępkowa bez niedrożności lub zgorzeli
Przepuklina pępkowa BNO

K43

Przepuklina brzuszna
Obejmuje:

przepuklina:
• nadbrzuszna
• pooperacyjna

K43.0

Przepuklina brzuszna z niedrożnością bez zgorzeli
Przepuklina brzuszna:
• z niedrożnością
• uwięźnięta
bez zgorzeli
• nieodprowadzalna
• zadzierzgnięta

K43.1

Przepuklina brzuszna ze zgorzelą
Zgorzelinowa przepuklina brzuszna

K43.9

Przepuklina brzuszna bez niedrożności lub zgorzeli
Przepuklina brzuszna BNO

K44

Przepuklina przeponowa
Obejmuje:

przepuklina rozworu (przełykowego) (wślizgowa)
przepuklina okołoprzełykowa

Nie obejmuje:

przepuklina wrodzona:
• przeponowa (Q79.0)
• rozworu przełykowego (Q40.1)

K44.0

Przepuklina przeponowa z niedrożnością bez zgorzeli
Przepuklina przeponowa:
• z niedrożnością
• uwięźnięta
bez zgorzeli
• nieodprowadzalna
• zadzierzgnięta

K44.1

Przepuklina przeponowa ze zgorzelą
Zgorzelinowa przepuklina przeponowa

K44.9

Przepuklina przeponowa bez niedrożności lub zgorzeli
Przepuklina przeponowa BNO
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K45

Inne przepukliny brzuszne
Obejmuje:

przepuklina:
• brzuszna, o określonej lokalizacji NGI
• lędźwiowa
• zasłonowa
• sromowa
• zaotrzewnowa
• kulszowa

K45.0

Inna określona przepuklina brzuszna z niedrożnością, bez zgorzeli
Dowolny stan wymieniony w K45:
• z niedrożnością
• uwięźnięty
bez zgorzeli
• nieodprowadzalny
• zadzierzgnięty

K45.1

Inna określona przepuklina brzuszna ze zgorzelą
Dowolny stan wymieniony w K45 określony jako zgorzelinowy

K45.8

Inna określona przepuklina brzuszna bez niedrożności lub zgorzeli

K46

Nieokreślona przepuklina brzuszna
Obejmuje:

przepuklina jelitowa
przepuklina:
• sieciowa
• BNO
• śródmiąższowa
• jelitowa
• śródbrzuszna

Nie obejmuje:

pochwowa przepuklina jelitowa (N81.5)

K46.0

Nieokreślona przepuklina brzuszna z niedrożnością, bez zgorzeli
Dowolny stan wymieniony w K46:
• z niedrożnością
• uwięźnięty
bez zgorzeli
• nieodprowadzalny
• zadzierzgnięty

K46.1

Nieokreślona przepuklina brzuszna ze zgorzelą
Dowolny stan wymieniony w K46 określony jako zgorzelinowy

K46.9

Nieokreślona przepuklina brzuszna bez niedrożności lub zgorzeli
Przepuklina brzuszna BNO
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Niezakaźne zapalenie jelita cienkiego i grubego
(K50–K52)
Obejmuje:

niezakaźna choroba zapalna jelit

Nie obejmuje:

zespół jelita drażliwego (K58.–)
okrężnica olbrzymia (K59.3)

K50

Choroba Leśniowskiego-Crohna [odcinkowe zapalenie jelita]
Obejmuje:
Nie obejmuje:

ziarniniakowe zapalenie jelita
wrzodziejące zapalenie jelita grubego (K51.–)

K50.0

Choroba Leśniowskiego-Crohna jelita cienkiego
Choroba Leśniowskiego-Crohna [odcinkowe zapalenie jelita]:
• dwunastnicy
• jelita krętego
• jelita czczego
Zapalenie jelita krętego:
• odcinkowe
• fragmentu końcowego
Nie obejmuje: z chorobą Leśniowskiego-Crohna jelita grubego (K50.8)

K50.1

Choroba Leśniowskiego-Crohna jelita grubego
Zapalenie okrężnicy:
• ziarniniakowe
• odcinkowe
Choroba Leśniowskiego-Crohna [odcinkowe zapalenie jelita]:
• okrężnicy
• jelita grubego
• odbytnicy
Nie obejmuje: z chorobą Leśniowskiego-Crohna jelita cienkiego (K50.8)

K50.8

Inne postacie choroby Leśniowskiego-Crohna
Choroba Leśniowskiego-Crohna zarówno jelita cienkiego jak i grubego

K50.9

Choroba Leśniowskiego-Crohna, nieokreślona
Odcinkowe zapalenie jelita BNO

K51

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

K51.0

Wrzodziejące (przewlekłe) zapalenie jelita cienkiego i grubego

K51.1

Wrzodziejące (przewlekłe) zapalenie jelita krętego i grubego

K51.2

Wrzodziejące (przewlekłe) zapalenie prostnicy

K51.3

Wrzodziejące (przewlekłe) zapalenie prostnicy i esicy

K51.4

Rzekoma polipowatość jelita grubego

K51.5

Śluzowe zapalenie prostnicy i okrężnicy

K51.8

Inne postacie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

K51.9

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego, nieokreślone
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego BNO

K52

Inne niezakaźne nieżyty żołądkowo-jelitowe i zapalenia okrężnicy

K52.0

Zapalenie żołądka, jelita cienkiego i okrężnicy spowodowane promieniowaniem

K52.1

Toksyczne zapalenie żołądka, jelita cienkiego i okrężnicy
Jeżeli konieczne jest określenie czynnika toksycznego, wówczas należy zastosować dodatkowy kod
przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

K52.2

Alergiczne pokarmowe zapalenie żołądka, jelita cienkiego i okrężnicy
Nieżyt żołądkowo jelitowy lub zapalenie okrężnicy wtórne do nadwrażliwości pokarmowej

K52.8

Inne określone niezakaźne zapalenia żołądka, jelita cienkiego i okrężnicy
Eozynofilowe zapalenie żołądka lub nieżyt żołądkowo-jelitowy
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K52.9

Niezakaźne zapalenie żołądka, jelita cienkiego i okrężnicy, nieokreślone
Biegunka
Zapalenie jelita
określone jako niezakaźne lub BNO w krajach gdzie etiologię można uznać
Zapalenie jelita krętego
za niezakaźną
Zapalenie jelita czczego
Zapalenie esicy
Nie obejmuje:

zapalenie okrężnicy, biegunka, zapalenie jelita, nieżyt żołądkowo-jelitowy:
• zakaźne (A09)
• nieokreślone, w krajach gdzie etiologia może być zakaźna (A09)
biegunka czynnościowa (K59.1)
biegunka noworodkowa (niezakaźna) (P78.3)
biegunka psychogenna (F45.3)

Inne choroby jelit
(K55–K63)
K55

Naczyniowe choroby jelit
Nie obejmuje:

martwicze zapalenie jelit płodu i noworodka (P77)

K55.0

Ostre naczyniowe zaburzenia jelit
Piorunujące niedokrwienne zapalenie okrężnicy
Ostry zawał jelita
Ostre niedokrwienie jelita cienkiego
Zator
Zawał
(tętnicy) (żyły) krezkowej
Zakrzepica
Podostre niedokrwienne zapalenie okrężnicy

K55.1

Przewlekłe naczyniowe zaburzenia jelit
Przewlekłe niedokrwienne:
• zapalenie okrężnicy
• zapalenie jelita
• zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy
Niedokrwienne zwężenie jelita
Miażdżyca
krezki
Niewydolność naczyniowa

K55.2

Angiodysplazja jelita grubego

K55.8

Inne naczyniowe zaburzenia jelit

K55.9

Naczyniowe zaburzenia jelit, nieokreślone
Niedokrwienne:
• zapalenie okrężnicy
• zapalenie jelit
BNO
• zapalenie jelit i okrężnicy
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K56

Niedrożność porażenna i niedrożność jelit bez przepukliny
Nie obejmuje:

K56.0

Niedrożność porażenna jelit
Porażenie:
• jelita
• okrężnicy
• jelita cienkiego
Nie obejmuje:

K56.1

niedrożność spowodowana przez kamień żółciowy (K56.3)
niedrożność BNO (K56.7)
niedrożność obstrukcyjna BNO (K56.6)

Wgłobienie
Wgłobienie:
• jelita
• okrężnicy
• jelita cienkiego
• odbytnicy
Nie obejmuje:

K56.2

wrodzone zwężenie jelita (Q41–Q42)
niedokrwienne zwężenie jelita (K55.1)
niedrożność smółkowa (E84.1)
niedrożność dwunastnicy (K31.5)
pooperacyjna niedrożność jelitowa (K91.3)
zwężenie odbytu i odbytnicy (K62.4)
stany z przepukliną (K40–K46)

Skręt jelita
Zadzierzgnięcie
Skręt
Skręcenie

wgłobienie wyrostka robaczkowego (K38.8)

okrężnicy lub jelita cienkiego

K56.3

Niedrożność spowodowana przez kamień żółciowy
Niedrożność jelit spowodowana przez kamień żółciowy

K56.4

Inne postacie niedrożności jelitowej
Kamień jelitowy
Zablokowanie:
• okrężnicy
• masą kałową

K56.5

Zrosty jelitowe z niedrożnością
Zrosty otrzewnowe z niedrożnością jelitową

K56.6

Inne i nieokreślone postacie niedrożności jelitowej
Zwężenie jelita cienkiego
Niedrożność obstrukcyjna BNO
Zablokowanie
Zwężenie
okrężnicy i jelita cienkiego
Zaciśnięcie
Nie obejmuje:

K56.7

K57

Niedrożność jelitowa, nieokreślona

Choroba uchyłkowa jelita
Obejmuje:

Nie obejmuje:

K57.0
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inne i nieokreślone niedrożności jelit noworodków sklasyfikowane w kategoriach P76.8,
P76.9

zapalenie uchyłka
uchyłkowatość
uchyłek

jelita (cienkiego) (grubego)

wrodzony uchyłek jelita (Q43.8)
uchyłek wyrostka robaczkowego (K38.2)
uchyłek Meckela (Q43.0)

Choroba uchyłkowa jelita cienkiego z perforacją i ropniem
Choroba uchyłkowa jelita cienkiego z zapaleniem otrzewnej
Nie obejmuje: choroba uchyłkowa jelita cienkiego i grubego z perforacją i ropniem (K57.4)
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K57.1

Choroba uchyłkowa jelita cienkiego bez perforacji i ropnia
Choroba uchyłkowa jelita cienkiego BNO
Nie obejmuje:

K57.2

Choroba uchyłkowa jelita grubego z perforacją i ropniem
Choroba uchyłkowa okrężnicy z zapaleniem otrzewnej
Nie obejmuje:

K57.3

choroba uchyłkowa jelita cienkiego i grubego bez perforacji i ropnia (K57.5)

choroba uchyłkowa jelita cienkiego i grubego z perforacją i ropniem (K57.4)

Choroba uchyłkowa jelita grubego bez perforacji i ropnia
Choroba uchyłkowa okrężnicy BNO
Nie obejmuje:

choroba uchyłkowa jelita cienkiego i grubego bez perforacji i ropnia (K57.5)

K57.4

Choroba uchyłkowa jelita cienkiego i grubego z perforacją i ropniem
Choroba uchyłkowa jelita cienkiego i grubego z zapaleniem otrzewnej

K57.5

Choroba uchyłkowa jelita cienkiego i grubego bez perforacji i ropnia
Choroba uchyłkowa jelita cienkiego i grubego BNO

K57.8

Choroba uchyłkowa nieokreślonego odcinka jelita z perforacją i ropniem
Choroba uchyłkowa jelita BNO z zapaleniem otrzewnej

K57.9

Choroba uchyłkowa nieokreślonego odcinka jelita bez perforacji i ropnia
Choroba uchyłkowa jelita BNO

K58

Zespół jelita drażliwego
Obejmuje:

drażliwe jelito grube

K58.0

Zespół jelita drażliwego z biegunką

K58.9

Zespół jelita drażliwego bez biegunki
Zespół jelita drażliwego BNO

K59

Inne czynnościowe zaburzenia jelitowe
Nie obejmuje:

zmiana rytmu wypróżnień BNO (R19.4)
czynnościowe zaburzenia żołądka (K31.–)
zaburzenia wchłaniania jelitowego (K90.–)
psychogenne zaburzenia jelitowe (F45.3)

K59.0

Zaparcie

K59.1

Biegunka czynnościowa

K59.2

Jelito neurogenne, niesklasyfikowane gdzie indziej

K59.3

Okrężnica olbrzymia, niesklasyfikowana gdzie indziej
Rozszerzenie okrężnicy
Toksyczne porażenie okrężnicy [megacolon toxicum]
Jeżeli konieczne jest określenie czynnika toksycznego, wówczas należy zastosować dodatkowy kod
przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
Nie obejmuje:

okrężnica olbrzymia:
• w przebiegu choroby Chagasa (B57.3)
• wrodzona (bezzwojowa) (Q43.1)
• w przebiegu choroby Hirschsprunga (Q43.1)

K59.4

Kurcz odbytu
Przemijający ból odbytu

K59.8

Inne określone czynnościowe zaburzenia jelit
Atonia okrężnicy

K59.9

Czynnościowe zaburzenia jelit, nieokreślone

K60

Szczelina i przetoka odbytnicy i okolicy odbytu
Nie obejmuje:

stany z ropniem lub zapaleniem tkanki łącznej (K61.–)

K60.0

Ostra szczelina odbytu

K60.1

Przewlekła szczelina odbytu

K60.2

Szczelina odbytu, nieokreślona

K60.3

Przetoka odbytu
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K60.4

Przetoka odbytnicza
Przetoka skórna odbytnicy
Nie obejmuje:

K60.5

K61

Przetoka odbytowo-odbytnicza

Ropień okolicy odbytu i odbytnicy
Obejmuje:

K61.0

ropień
zapalenie tkanki łącznej

ropień wewnątrzzwieraczowy (K61.4)

Ropień odbytniczy
Ropień okołoodbytniczy
Nie obejmuje:

ropień kulszowo-odbytniczy (K61.3)

K61.2

Ropień odbytniczo-odbytowy

K61.3

Ropień kulszowo-odbytniczy
Ropień dołu kulszowo-odbytniczego

K61.4

Ropień wewnątrzzwieraczowy

K62

okolicy odbytu i odbytnicy z przetoką lub bez przetoki

Ropień odbytu
Ropień okołoodbytowy
Nie obejmuje:

K61.1

przetoka:
• odbytniczo-pochwowa (N82.3)
• pęcherzowo-odbytnicza (N32.1)

Inne choroby odbytu i odbytnicy
Obejmuje:
Nie obejmuje:

kanał odbytu
nieprawidłowa czynność kolostomii i enterostomii (K91.4)
nietrzymanie kału (R15)
hemoroidy (I84.–)
wrzodziejące zapalenie odbytnicy (K51.2)

K62.0

Polip odbytu

K62.1

Polip odbytnicy
Nie obejmuje: polip gruczolakowaty (D12.8)

K62.2

Wypadnięcie odbytu
Wypadanie kanału odbytu

K62.3

Wypadnięcie odbytnicy
Wypadanie śluzówki odbytnicy

K62.4

Zwężenie odbytu i odbytnicy
Zaciśnięcie odbytu (zwieracza)

K62.5

Krwawienie z odbytu i odbytnicy
Nie obejmuje: krwotok z odbytnicy u noworodka (P54.2)

K62.6

Wrzód odbytu i odbytnicy
Wrzód:
• pojedynczy
• kałowy
Nie obejmuje: szczelina i przetoka odbytnicy i okolicy odbytu (K60.–)
stany z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (K51.–)

K62.7

Popromienne zapalenie prostnicy

K62.8

Inne określone choroby odbytu i odbytnicy
Zapalenie odbytnicy BNO

K62.9

Choroba odbytu i odbytnicy, nieokreślona

K63
K63.0
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Inne choroby jelit
Ropień jelita
Nie obejmuje:

ropień:
• okolicy odbytu i odbytnicy (K61.–)
• wyrostka robaczkowego (K35.1)
stany z chorobą uchyłkową (K57.–)
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K63.1

Perforacja jelita (nieurazowa)
Nie obejmuje: perforacja (nieurazowa):
• wyrostka robaczkowego (K35.0)
• dwunastnicy (K26.–)
stany z chorobą uchyłkową (K57.–)

K63.2

Przetoka jelitowa
Nie obejmuje: przetoka:
• okolicy odbytu i odbytnicy (K60.–)
• wyrostka robaczkowego (K38.3)
• dwunastnicy (K31.6)
• jelitowo-genitalna u kobiet (N82.2–N82.4)
• pęcherzowo-jelitowa (N32.1)

K63.3

Wrzód jelita
Wrzód pierwotny jelita cienkiego
Nie obejmuje:

wrzód:
• odbytu i odbytnicy (K62.6)
• dwunastnicy (K26.–)
• żołądkowo-jelitowy (K28.–)
• żołądkowo-czczy (K28.–)
• jelita czczego (K28.–)
• trawienny o nieokreślonej lokalizacji (K27.–)
wrzodziejące zapalenie jelita grubego (K51.–)

K63.4

Opadnięcie trzewi

K63.5

Polip okrężnicy
Nie obejmuje: polip gruczolakowaty okrężnicy (D12.6)
polipowatość okrężnicy (D12.6)

K63.8

Inne określone choroby jelit

K63.9

Choroba jelita, nieokreślona
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Choroby otrzewnej
(K65–K67)
K65

Zapalenie otrzewnej
Nie obejmuje:

zapalenie otrzewnej:
• aseptyczne (T81.6)
• łagodne napadowe (E85.0)
• chemiczne (T81.6)
• wywołane przez talk lub inne substancje obcego pochodzenia (T81.6)
• noworodkowe (P78.0–P78.1)
• miednicy u kobiet (N73.3–N73.5)
• okresowe rodzinne (E85.0)
• połogowe (O85)
• w przebiegu lub wtórne do:
• poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej (O00–O07, O08.0)
• zapalenia wyrostka robaczkowego (K35.–)
• choroby uchyłkowej jelita (K57.–)

K65.0

Ostre zapalenie otrzewnej
Ropień:
• brzuszno-miedniczny
• krezkowy
• sieci
• otrzewnej
• zakątniczy
• zaotrzewnowy
• podprzeponowy
• podwątrobowy
Zapalenie otrzewnej (ostre):
• uogólnione
• miednicy u mężczyzn
• podprzeponowe
• ropne
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

K65.8

Inne zapalenie otrzewnej
Przewlekłe rozrostowe zapalenie otrzewnej
Martwica tłuszczowa
krezki
Zmydlenie
Zapalenie otrzewnej wywołane przez:
• żółć
• mocz

K65.9

Zapalenie otrzewnej, nieokreślone

K66

Inne choroby otrzewnej
Nie obejmuje:

K66.0

Zrosty otrzewnowe
Zrosty:
• brzuszne (ściany)
• przeponowe
• jelitowe
• miednicy u mężczyzn
• krezkowe
• sieciowe
• żołądkowe
Taśmy zrostowe
Nie obejmuje:

K66.1

384

wodobrzusze (R18)

zrosty:
• w obrębie miednicy u kobiet (N73.6)
• z niedrożnością jelit (K56.5)

Krwiak otrzewnej
Nie obejmuje: urazowy krwiak otrzewnej (S36.8)
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K66.8

Inne określone zaburzenia otrzewnej

K66.9

Choroby otrzewnej, nieokreślone

K67*

Zaburzenia otrzewnej w przebiegu chorób zakaźnych sklasyfikowanych gdzie
indziej

K67.0*

Zapalenie otrzewnej wywołane przez Chlamydia (A74.8†)

K67.1*

Rzeżączkowe zapalenie otrzewnej (A54.8†)

K67.2*

Kiłowe zapalenie otrzewnej (A52.7†)

K67.3*

Gruźlicze zapalenie otrzewnej (A18.3†)

K67.8*

Inne zaburzenia otrzewnej w przebiegu chorób zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby wątroby
(K70–K77)
Nie obejmuje:

K70

hemochromatoza (E83.1)
żółtaczka BNO (R17)
Zespół Reye’a (G93.7)
wirusowe zapalenie wątroby (B15–B19)
choroba Wilsona (E83.0)

Alkoholowa choroba wątroby

K70.0

Alkoholowe stłuszczenie wątroby

K70.1

Alkoholowe zapalenie wątroby

K70.2

Alkoholowe zwłóknienie i stwardnienie wątroby

K70.3

Alkoholowa marskość wątroby
Marskość alkoholowa BNO

K70.4

Alkoholowa niewydolność wątroby
Alkoholowa niewydolność wątroby:
• BNO
• ostra
• przewlekła
• podostra
• ze śpiączką wątrobową lub bez śpiączki

K70.9

Alkoholowa choroba wątroby, nieokreślona

K71

Toksyczne uszkodzenie wątroby
Obejmuje:

polekowe uszkodzenie wątroby:
• idiosynkratyczne (nieprzewidywalne)
• toksyczne (przewidywalne)
Jeżeli konieczne jest określenie czynnika toksycznego, wówczas należy zastosować dodatkowy kod
przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
Nie obejmuje:

alkoholowa choroba wątroby (K70.–)
zespół Budda-Chiariego (I82.0)

K71.0

Toksyczna choroba wątroby z zastojem żółci
Zastój żółci z uszkodzeniem hepatocytów
Czysty zastój żółci

K71.1

Toksyczna choroba wątroby z martwicą wątroby
Niewydolność wątroby (ostra) (przewlekła) polekowa

K71.2

Toksyczna choroba wątroby z ostrym zapaleniem wątroby

K71.3

Toksyczna choroba wątroby z przewlekłym przetrwałym zapaleniem wątroby

K71.4

Toksyczna choroba wątroby z przewlekłym zrazikowym zapaleniem wątroby

K71.5

Toksyczna choroba wątroby z przewlekłym aktywnym zapaleniem wątroby
Toksyczne uszkodzenie wątroby z toczniopodobnym zapaleniem wątroby
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K71.6

Toksyczna choroba wątroby z zapaleniem wątroby niesklasyfikowanym gdzie indziej

K71.7

Toksyczna choroba wątroby ze zwłóknieniem i marskością wątroby

K71.8

Toksyczna choroba wątroby z innymi zaburzeniami wątroby
Toksyczne uszkodzenie wątroby z:
• ogniskowym rozrostem guzowatym
• ziarniniakami wątrobowymi
• plamicą wątroby
• zamknięciem naczyń

K71.9

Toksyczna choroba wątroby, nieokreślona

K72

Niewydolność wątroby, niesklasyfikowana gdzie indziej
Obejmuje:

Nie obejmuje:

wątrobowa:
• śpiączka BNO
• encefalopatia BNO
zapalenie wątroby:
• ostre
• piorunujące
NGI, z niewydolnością wątroby
• złośliwe
martwica hepatocytów z niewydolnością wątroby
zanik żółty lub dystrofia wątroby
alkoholowa niewydolność wątroby (K70.4)
niewydolność wątroby jako powikłanie:
• poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej (O00–O07, O08.8)
• ciąży, porodu i w okresie połogu (O26.6)
żółtaczka płodu lub noworodka (P55–P59)
wirusowe zapalenie wątroby (B15–B19)
stany z toksycznym uszkodzeniem wątroby (K71.1)

K72.0

Ostra i podostra niewydolność wątroby

K72.1

Przewlekła niewydolność wątroby

K72.9

Niewydolność wątroby, nieokreślona

K73

Przewlekłe zapalenie wątroby, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:

zapalenie wątroby (przewlekłe):
• alkoholowe (K70.1)
• polekowe (K71.–)
• ziarniniakowe NGI (K75.3)
• odczynowe, nieswoiste (K75.2)
• wirusowe (B15–B19)

K73.0

Przewlekłe przetrwałe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej

K73.1

Przewlekłe zrazikowe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej

K73.2

Przewlekłe aktywne zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej
Toczniowe zapalenie wątroby NGI

K73.8

Inne przewlekłe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej

K73.9

Przewlekłe zapalenie wątroby, nieokreślone

K74

Zwłóknienie i marskość wątroby
Nie obejmuje:

alkoholowe zwłóknienie wątroby (K70.2)
krążeniowe stwardnienie wątroby (K76.1)
marskość (wątroby):
• alkoholowa (K70.3)
• wrodzona (P78.8)
stany z toksycznym uszkodzeniem wątroby (K71.7)

K74.0

Zwłóknienie wątroby

K74.1

Stwardnienie wątroby

K74.2

Zwłóknienie wątroby ze stwardnieniem wątroby

K74.3

Pierwotna marskość żółciowa
Przewlekłe nieropiejące uszkadzające zapalenie dróg żółciowych
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K74.4

Wtórna marskość żółciowa

K74.5

Marskość żółciowa, nieokreślona

K74.6

Inna i nieokreślona marskość wątroby
Marskość (wątroby):
• BNO
• kryptogenna
• wielkoguzkowa
• drobnoguzkowa
• mieszana
• wrotna
• pomartwicza

K75

Inne choroby zapalne wątroby
Nie obejmuje:

K75.0

przewlekłe zapalenie wątroby NGI (K73.–)
zapalenie wątroby:
• ostre lub podostre (K72.0)
• wirusowe (B15–B19)
toksyczne uszkodzenie wątroby (K71.–)

Ropień wątroby
Ropień wątroby:
• BNO
• w przebiegu zapalenia dróg żółciowych
• krwiopochodny
• limfopochodny
• w przebiegu zapalenia żyły wrotnej
Nie obejmuje:

pełzakowy ropień wątroby (A06.4)
zapalenie dróg żółciowych bez ropnia wątroby (K83.0)
zapalenie żyły wrotnej bez ropnia wątroby (K75.1)

K75.1

Zapalenie żyły wrotnej
Zapalenie żyły wrotnej

K75.2

Nieswoiste odczynowe zapalenie wątroby

K75.3

Ziarniniakowe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej

K75.4

Autoimmunologiczne zapalenie wątroby

K75.8

Inne określone choroby zapalne wątroby

K75.9

Choroba zapalna wątroby, nieokreślona
Zapalenie wątroby BNO

Nie obejmuje:

K76

ropień wątroby z zapaleniem żyły wrotnej (K75.0)

Inne choroby wątroby
Nie obejmuje:

alkoholowa choroba wątroby (K70.–)
skrobiawicze zwyrodnienie wątroby (E85.–)
torbielowatość wątroby (wrodzona) (Q44.6)
zakrzepica żył wątrobowych (I82.0)
hepatomegalia BNO (R16.0)
zakrzepica żyły wrotnej (I81)
toksyczne uszkodzenie wątroby (K71.–)

K76.0

Stłuszczenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej

K76.1

Przewlekłe przekrwienie bierne wątroby
Marskość (tak zwana) wątroby sercowa w niewydolności krążenia
Stwardnienie wątroby sercowe w niewydolności krążenia

K76.2

Centralna krwotoczna martwica wątroby
Nie obejmuje: martwica wątroby z niewydolnością wątroby (K72.–)

K76.3

Zawał wątroby

K76.4

Plamica wątroby
Naczyniakowatość wątrobowa

K76.5

Choroba wątroby z zamknięciem naczyń żylnych
Nie obejmuje: zespół Budda-Chiariego (I82.0)
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K76.6

Nadciśnienie wrotne

K76.7

Zespół wątrobowo-nerkowy
Nie obejmuje: po porodzie (O90.4)

K76.8

Inne określone choroby wątroby
Ogniskowy rozrost guzkowy wątroby
Opadnięcie wątroby

K76.9

Choroba wątroby, nieokreślona

K77*

Zaburzenia wątroby w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

K77.0*

Zaburzenia wątroby w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych
gdzie indziej
Zapalenie wątroby:
• cytomegalowirusowe (B25.1†)
• opryszczkowe [herpes simplex] (B00.8†)
• toksoplazmozowe (B58.1†)
Schistosomatoza wątrobowo-śledzionowa (B65.–†)
Nadciśnienie wrotne w przebiegu schistosomatozy (B65.–†)
Kiłowa choroba wątroby (A52.7†)

K77.8*

Zaburzenia wątroby w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Ziarniniaki wątrobowe w przebiegu:
• berylozy (J63.2†)
• sarkoidozy (D86.8†)

Choroby pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i trzustki
(K80–K87)
K80

Kamica żółciowa

K80.0

Kamica pęcherzyka żółciowego z ostrym zapaleniem pęcherzyka żółciowego
Dowolny stan z kategorii K80.2 z ostrym zapaleniem pęcherzyka żółciowego

K80.1

Kamica pęcherzyka żółciowego z innym zapaleniem pęcherzyka żółciowego
Dowolny stan z kategorii K80.2 z zapaleniem pęcherzyka żółciowego (przewlekłym)
Zapalenie pęcherzyka żółciowego z kamicą żółciową BNO

K80.2

Kamica pęcherzyka żółciowego bez zapalenia pęcherzyka żółciowego
Kamica pęcherzyka żółciowego
Kamica żółciowa
Kolka (nawracająca) żółciowa
nieokreślona lub bez zapalenia pęcherzyka
Kamica z kamieniem żółciowym (uwięźniętym):
żółciowego
• przewodu pęcherzykowego
• pęcherzyka żółciowego

K80.3

Kamica przewodu żółciowego z zapaleniem dróg żółciowych
Dowolny stan z kategorii K80.5 z zapaleniem dróg żółciowych

K80.4

Kamica przewodu żółciowego z zapaleniem pęcherzyka żółciowego
Dowolny stan z kategorii K80.5 z zapaleniem pęcherzyka żółciowego (z zapaleniem dróg żółciowych)

K80.5

Kamica przewodu żółciowego bez zapalenia pęcherzyka żółciowego lub dróg żółciowych
Kamica przewodu żółciowego wspólnego
Kamica z kamieniem żółciowym (uwięźniętym):
• przewodu żółciowego BNO
• przewodu żółciowego wspólnego
nieokreślona lub bez zapalenia pęcherzyka
• przewodu wątrobowego
żółciowego bądź dróg żółciowych
Wątrobowa:
• kamica
• kolka (nawracająca)

K80.8

Inne postacie kamicy żółciowej
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K81

Zapalenie pęcherzyka żółciowego
Nie obejmuje:

K81.0

stany z kamicą żółciową (K80.–)

Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego
Ropień pęcherzyka żółciowego
Zapalenie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych
Zapalenie pęcherzyka żółciowego:
• rozedmowe (ostre)
• zgorzelinowe
• ropne
Ropniak pęcherzyka żółciowego
Zgorzel pęcherzyka żółciowego

K81.1

Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego

K81.8

Inne zapalenie pęcherzyka żółciowego

K81.9

Zapalenie pęcherzyka żółciowego, nieokreślone

K82

bez kamicy

Inne choroby pęcherzyka żółciowego
Nie obejmuje:

nieuwidocznienie pęcherzyka żółciowego (R93.2)
zespół po cholecystektomii (K91.5)

K82.0

Niedrożność pęcherzyka żółciowego
Zatkanie
Zwężenie
przewodu pęcherzykowego lub pęcherzyka żółciowego bez kamicy
Zaciśnięcie
Nie obejmuje: stany z kamicą żółciową (K80.–)

K82.1

Wodniak pęcherzyka żółciowego
Torbiel śluzowa pęcherzyka żółciowego

K82.2

Perforacja pęcherzyka żółciowego
Pęknięcie przewodu pęcherzykowego lub pęcherzyka żółciowego

K82.3

Przetoka pęcherzyka żółciowego
Przetoka:
• pęcherzykowo-okrężnicza
• pęcherzykowo-dwunastnicza

K82.4

Zwyrodnienie cholesterolowe pęcherzyka żółciowego
Pęcherzyk żółciowy poziomkowy

K82.8

Inne określone choroby pęcherzyka żółciowego
Zrosty
Zanik
Torbiel
Dyskinezja
przewodu pęcherzykowego lub pęcherzyka żółciowego
Przerost
Zanik funkcji
Wrzód

K82.9

Choroba pęcherzyka żółciowego, nieokreślona
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K83

Inne choroby dróg żółciowych
Nie obejmuje:

wymienione stany obejmujące:
• przewód pęcherzykowy (K81–K82)
• pęcherzyk żółciowy (K81–K82)
zespół po cholecystektomii (K91.5)

K83.0

Zapalenie dróg żółciowych
Zapalenie dróg żółciowych:
• BNO
• wstępujące
• pierwotne
• nawracające
• stwardniające
• wtórne
• zwężające
• ropiejące
Nie obejmuje: ropień wątroby wtórny do zapalenia dróg żółciowych (K75.0)
zapalenie dróg żółciowych z kamicą przewodu żółciowego wspólnego (K80.3–K80.4)
przewlekłe nieropiejące uszkadzające zapalenie dróg żółciowych (K74.3)

K83.1

Niedrożność przewodów żółciowych
Zatkanie
Zwężenie
przewodu żółciowego bez kamicy
Zaciśnięcie
Nie obejmuje:

stany z kamicą żółciową (K80.–)

K83.2

Perforacja przewodów żółciowych
Pęknięcie przewodu żółciowego

K83.3

Przetoka przewodów żółciowych
Przetoka między przewodem żółciowym wspólnym a dwunastnicą

K83.4

Kurcz zwieracza Oddiego

K83.5

Torbiel żółciowa

K83.8

Inne określone choroby przewodów żółciowych
Zrosty
Zanik
przewodów żółciowych
Przerost
Wrzód

K83.9

Choroba przewodów żółciowych, nieokreślona

K85

Ostre zapalenie trzustki
Ropień trzustki
Martwica trzustki:
• ostra
• zakaźna
Zapalenie trzustki:
• BNO
• ostre (nawracające)
• krwotoczne
• podostre
• ropne

K85.0

Idiopatyczne ostre zapalenie trzustki

K85.1

Żółciowe ostre zapalenie trzustki
Kamicze zapalenie trzustki

K85.2

Alkoholowe ostre zapalenie trzustki

K85.3

Polekowe ostre zapalenie trzustki
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej
(rozdział XX).

K85.8

Inne postacie ostrego zapalenia trzustki

K85.9

Ostre zapalenie trzustki, nieokreślone

390

CHOROBY UKŁADU POKARMOWEGO

K86

Inne choroby trzustki
Nie obejmuje:

zwłóknienie wielotorbielowate trzustki (E84.–)
nowotwór wysp (trzustki) (D13.7)
trzustkopochodna biegunka tłuszczowa (K90.3)

K86.0

Alkoholowe przewlekłe zapalenie trzustki

K86.1

Inne postacie przewlekłego zapalenia trzustki
Przewlekłe zapalenie trzustki:
• BNO
• zakaźne
• nawracające
• nawrotowe

K86.2

Torbiel trzustki

K86.3

Torbiel rzekoma trzustki

K86.8

Inne określone choroby trzustki
Zanik
Kamica
trzustki
Marskość
Zwłóknienie
Niedorozwój trzustkowy
Martwica:
• BNO
trzustki
• aseptyczna
• tłuszczowa

K86.9

Choroba trzustki, nieokreślona

K87*

Zaburzenia pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i trzustki w przebiegu chorób
sklasyfikowanych gdzie indziej

K87.0*

Zaburzenia pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych w przebiegu chorób
sklasyfikowanych gdzie indziej

K87.1*

Zaburzenia trzustki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie trzustki wywołane przez wirus cytomegalii (B25.2†)
Zapalenie trzustki wywołane przez wirus świnki (B26.3†)

Inne choroby układu pokarmowego
(K90–K93)
K90

Zaburzenia wchłaniania jelitowego
Nie obejmuje:

po zabiegach na przewodzie pokarmowym (K91.2)

K90.0

Choroba trzewna
Enteropatia glutenowa
Biegunka tłuszczowa idiopatyczna
Sprue nietropikalne

K90.1

Sprue tropikalne
Sprue BNO
Biegunka tłuszczowa tropikalna

K90.2

Zespół ślepej pętli niesklasyfikowany gdzie indziej
Zespół ślepej pętli BNO
Nie obejmuje:

K90.3

zespół ślepej pętli:
• wrodzony (Q43.8)
• pozabiegowy (K91.2)

Trzustkopochodna biegunka tłuszczowa
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K90.4

Nieprawidłowe wchłanianie w wyniku nietolerancji, niesklasyfikowane gdzie indziej
Zaburzenia wchłaniania w wyniku nietolerancji:
• wodorowęglanów
• tłuszczów
• białek
• skrobi
Nie obejmuje:

enteropatia glutenowa (K90.0)
nietolerancja laktozy (E73.–)

K90.8

Inne zaburzenia wchłaniania jelitowego
choroba Whipple’a† (M14.8*)

K90.9

Zaburzenia wchłaniania jelitowego, nieokreślone

K91

Pooperacyjne zaburzenia przewodu pokarmowego, niesklasyfikowane gdzie
indziej
Nie obejmuje:

wrzód żołądkowo-jelitowy (K28.–)
popromienne:
• zapalenie okrężnicy (K52.0)
• zapalenie żołądka i jelit (K52.0)
• zapalenie prostnicy (K62.7)

K91.0

Wymioty po zabiegach na przewodzie pokarmowym

K91.1

Zespoły po zabiegach chirurgicznych żołądka
Zespół:
• poposiłkowy
• po usunięciu żołądka
• po wagotomii

K91.2

Nieprawidłowe wchłanianie po zabiegach chirurgicznych niesklasyfikowane gdzie indziej
Pooperacyjny zespół ślepej pętli
Nie obejmuje:

wtórna do zaburzeń wchłaniania:
• osteomalacja u osób dorosłych (M83.2)
• osteoporoza, pozabiegowa (M81.3)

K91.3

Pooperacyjna niedrożność jelitowa

K91.4

Nieprawidłowa czynność kolostomii i enterostomii

K91.5

Zespół po cholecystektomii

K91.8

Inne pooperacyjne zaburzenia przewodu pokarmowego, niesklasyfikowane gdzie indziej

K91.9

Pooperacyjne zaburzenia przewodu pokarmowego, nieokreślone

K92

Inne choroby układu pokarmowego
Nie obejmuje:

krwawienie z przewodu pokarmowego u noworodków (P54.0–P54.3)

K92.0

Wymioty krwawe

K92.1

Stolce smołowate
Nie obejmuje: krew utajona w kale (R19.5)

K92.2

Krwotok z przewodu pokarmowego, nieokreślony
Krwawienie:
• z żołądka BNO
• z jelita BNO
Nie obejmuje: ostre krwotoczne zapalenie żołądka (K29.0)
krwawienie z odbytu i odbytnicy (K62.5)
stany z wrzodem trawiennym (K25–K28)

K92.8

Inne określone choroby układu pokarmowego

K92.9

Choroba przewodu pokarmowego, nieokreślona

K93*
K93.0*
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Zaburzenia innych narządów przewodu pokarmowego w przebiegu chorób
sklasyfikowanych gdzie indziej
Gruźlicze zaburzenia jelit, otrzewnej i węzłów chłonnych krezkowych (A18.3†)
Nie obejmuje: gruźlicze zapalenie otrzewnej (K67.3*)

CHOROBY UKŁADU POKARMOWEGO

K93.1*

Okrężnica olbrzymia w przebiegu choroby Chagasa (B57.3†)

K93.8*

Zaburzenia innych określonych narządów przewodu pokarmowego w przebiegu chorób
sklasyfikowanych gdzie indziej
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ROZDZIAŁ XII
Choroby skóry i tkanki podskórnej
(L00–L99)
Nie obejmuje:

wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00–P96)
wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00–B99)
powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00–O99)
wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00–Q99)
zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00–E90)
urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00–T98)
siatkowica z zaburzeniami barwnikowymi i gospodarki tłuszczowej (I89.8)
nowotwory (C00–D48)
objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych,
niesklasyfikowane gdzie indziej (R00–R99)
układowe choroby tkanki łącznej (M30–M36)

Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:
L00–L08
L10–L14
L20–L30
L40–L45
L50–L54
L55–L59
L60–L75
L80–L99

Zakażenia skóry i tkanki podskórnej
Choroby pęcherzowe
Zapalenie skóry i wyprysk
Choroby grudkowo-złuszczające
Pokrzywka i rumień
Choroby skóry i tkanki podskórnej związane z promieniowaniem
Choroby przydatków skóry
Inne choroby skóry i tkanki podskórnej

W rozdziale tym oznaczono „*” następujące kategorie:
L14*
L45*
L54*
L62*
L86*
L99*

Zaburzenia pęcherzowe w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zaburzenia grudkowo-złuszczające w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Rumień w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zaburzenia paznokci w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Keratodermia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Inne zaburzenia skóry i tkanki podskórnej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
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Zakażenia skóry i tkanki podskórnej
(L00–L08)
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.
Nie obejmuje:

L00

jęczmień (H00.0)
zakaźne zapalenie skóry (L30.3)
miejscowe zakażenia skóry sklasyfikowane w rozdziale I, takie jak:
• róża (A46)
• różyca (A26.–)
• zakażenie wywołane przez wirus opryszczki [herpes simplex] pozagenitalne (B00.–)
• okolicy narządów płciowych i odbytu (A60.–)
• mięczak zakaźny (B08.1)
• grzybice (B35–B49)
• wszawica, glistnica i inne infestacje (B85–B89)
• brodawki wirusowe (B07)
zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej:
• BNO (M79.3)
• toczniowe (L93.2)
• szyi i pleców (M54.0)
• nawrotowe [Webera-Christiana] (M35.6)
zapalenie kącików ust:
• BNO (K13.0)
• w przebiegu:
• kandydozy (B37.–)
• w przebiegu niedoboru ryboflawiny (E53.0)
ziarniniak ropotwórczy (L98.0)
półpasiec (B02.–)

Gronkowcowy zespół oparzeniowy skóry
Liszajec pęcherzowy noworodków
Choroba Rittera
Nie obejmuje:

L01

toksyczna nekroliza naskórka [zespół Lyella] (L51.2)

Liszajec
Nie obejmuje:

liszajec opryszczkowaty (L40.1)
liszajec pęcherzowy noworodków (L00)

L01.0

Liszajec [o dowolnej etiologii bakteryjnej] [dowolnej okolicy]
Liszajec Bockharta

L01.1

Zliszajowacenie innych zmian skórnych

L02

Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny
Obejmuje:
Nie obejmuje:

czyrak
czyraczność
okolice odbytu i odbytnicy (K61.–)
narządy płciowe (zewnętrzne):
• żeńskie (N76.4)
• męskie (N48.2, N49.–)

L02.0

Ropień skóry, czyrak i czyrak gromadny twarzy
Nie obejmuje: ucho, zewnętrzne (H60.0)
powieka (H00.0)
głowa [dowolna okolica, z wyjątkiem twarzy] (L02.8)
gruczoł łzowy (H04.0)
przewody łzowe (H04.3)
jama ustna (K12.2)
nos (J34.0)
oczodół (H05.0)
podżuchwowy (K12.2)

L02.1

Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny szyi
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L02.2

Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny tułowia
Ściana jamy brzusznej
Plecy [dowolna okolica, z wyjątkiem pośladków]
Ściana klatki piersiowej
Pachwina
Krocze
Pępek
Nie obejmuje: pierś (N61)
biodro (L02.4)
zapalenie pępowiny u noworodków (P38)

L02.3

Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny pośladka
Okolica pośladkowa
Nie obejmuje:

torbiel pilonidalna z ropniem (L05.0)

L02.4

Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny kończyny
Dół pachowy
Biodro
Bark

L02.8

Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny o innej lokalizacji
Głowa [dowolna okolica, z wyjątkiem twarzy]
Skóra owłosiona głowy

L02.9

Ropień skóry, czyrak i czyrak gromadny, nieokreślony
Czyraczność BNO

L03

Zapalenie tkanki łącznej
Obejmuje:

ostre zapalenie naczyń chłonnych

Nie obejmuje:

zapalenie tkanki łącznej:
• okolicy odbytu i odbytnicy (K61.–)
• przewodu słuchowego zewnętrznego (H60.1)
• zewnętrznych narządów płciowych:
• żeńskich (N76.4)
• męskich (N48.2, N49.–)
• powieki (H00.0)
• aparatu łzowego (H04.3)
• jamy ustnej (K12.2)
• nosa (J34.0)
eozynofilowe zapalenie tkanki łącznej [choroba Wellsa] (L98.3)
gorączkowa dermatoza neutrofilowa [zespół Sweeta] (L98.2)
zapalenie naczyń limfatycznych (przewlekłe) (podostre) (I89.1)

L03.0

Zapalenie tkanki podskórnej palca ręki i stopy
Zakażenie paznokcia
Zapalenie wału paznokciowego
Zapalenie łożyska paznokcia
Zanokcica okołopaznokciowa

L03.1

Zapalenie tkanki łącznej innych części kończyny
Dół pachowy
Biodro
Bark

L03.2

Zapalenie tkanki łącznej twarzy

L03.3

Zapalenie tkanki łącznej tułowia
Ściana jamy brzusznej
Plecy [dowolna okolica]
Ściana klatki piersiowej
Pachwina
Krocze
Pępek
Nie obejmuje:

L03.8

zapalenie pępowiny u noworodków (P38)

Zapalenie tkanki łącznej o innym umiejscowieniu
Głowa [dowolna okolica, z wyjątkiem twarzy]
Skóra owłosiona głowy
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L03.9

L04

L04.0

Zapalenie tkanki łącznej, nieokreślone

Ostre zapalenie węzłów chłonnych
Obejmuje:

ropień (ostry)
zapalenie węzłów chłonnych, ostre

dowolnego węzła chłonnego, z wyjątkiem
krezkowych

Nie obejmuje:

powiększenie węzłów chłonnych (R59.–)
choroba wywołana przez ludzki wirus niedoboru odporności [HIV] przebiegająca
z uogólnioną limfadenopatią (B23.1)
zapalenie węzłów chłonnych:
• BNO (I88.9)
• przewlekłe lub podostre, z wyjątkiem węzłów krezki (I88.1)
• krezki, nieswoiste (I88.0)

Ostre zapalenie węzłów chłonnych twarzy, głowy i szyi

L04.1

Ostre zapalenie węzłów chłonnych tułowia

L04.2

Ostre zapalenie węzłów chłonnych kończyny górnej
Dół pachowy
Bark

L04.3

Ostre zapalenie węzłów chłonnych kończyny dolnej
Biodro

L04.8

Ostre zapalenie węzłów chłonnych o innym umiejscowieniu

L04.9

Ostre zapalenie węzłów chłonnych, nieokreślone

L05

Torbiel pilonidalna
Obejmuje:

przetoka
zatoka

okolicy guzicznej lub pilonidalna

L05.0

Torbiel pilonidalna z ropniem

L05.9

Torbiel pilonidalna bez ropnia
Torbiel pilonidalna BNO

L08
L08.0

Inne miejscowe zakażenia skóry i tkanki podskórnej
Ropne zapalenie skóry
Zapalenie skóry:
• ropne
• septyczne
• ropiejące
Nie obejmuje:

ropne zgorzelinowe zapalenie skóry (L88)

L08.1

Łupież rumieniowy

L08.8

Inne określone miejscowe zakażenia skóry i tkanki podskórnej

L08.9

Miejscowe zakażenia skóry i tkanki podskórnej, nieokreślone

Choroby pęcherzowe
(L10–L14)
Nie obejmuje:

L10

łagodna rodzinna pęcherzyca [choroba Haileya-Haileya] (Q82.8)
gronkowcowy zespół oparzeniowy skóry (L00)
toksyczna nekroliza naskórka [zespół Lyella] (L51.2)

Pęcherzyca
Nie obejmuje:

liszajec pęcherzowy noworodków (L00)

L10.0

Pęcherzyca zwykła

L10.1

Pęcherzyca bujająca

L10.2

Pęcherzyca liściasta

L10.3

Pęcherzyca brazylijska [fogo selvagem]
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L10.4

Pęcherzyca rumieniowata
Zespół Seneara-Ushera

L10.5

Pęcherzyca polekowa
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej
(rozdział XX).

L10.8

Inne postacie pęcherzycy

L10.9

Pęcherzyca, nieokreślona

L11

Inne choroby przebiegające z akantolizą

L11.0

Nabyte rogowacenie mieszkowe
Nie obejmuje: rogowacenie mieszkowe (wrodzone) [choroba Dariera-White’a] (Q82.8)

L11.1

Przemijająca dermatoza z akantolizą [choroba Grovera]

L11.8

Inne określone choroby skóry z akantolizą

L11.9

Choroby przebiegające z akantolizą, nieokreślone

L12

Pemfigoid
Nie obejmuje:

opryszczka ciężarnych (O26.4)
liszajec opryszczkowaty (L40.1)

L12.0

Pemfigoid pęcherzowy

L12.1

Pemfigoid bliznowaciejący
Łagodny pemfigoid błon śluzowych

L12.2

Przewlekła choroba pęcherzowa dzieci
Młodzieńcze opryszczkowate zapalenie skóry

L12.3

Nabyte pęcherzowe oddzielanie się naskórka
Nie obejmuje: pęcherzowe oddzielanie się naskórka (wrodzone) (Q81.–)

L12.8

Inne postacie pemfigoidu

L12.9

Pemfigoid, nieokreślony

L13

Inne choroby pęcherzowe

L13.0

Zapalenie skóry opryszczkowate
Choroba Duhringa

L13.1

Dermatitis subcornealis pustulosa
Choroba Sneddona-Wilkinsona

L13.8

Inne określone choroby pęcherzowe

L13.9

Choroba pęcherzowa, nieokreślona

L14*

Zaburzenia pęcherzowe w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
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Zapalenie skóry i wyprysk
(L20–L30)
Uwaga:

W tej części pojęcia „zapalenie skóry” i „wyprysk” stosowane są wymiennie jako synonimy.

Nie obejmuje:

L20

przewlekła (dziecięca) choroba ziarniniakowa (D71)
zapalenie skóry:
• z suchością skóry (L85.3)
• wywołane (L98.1)
• zgorzelinowe (L88)
• opryszczkowate (L13.0)
• okołoustne (L71.0)
• z zastoju (I83.1–I83.2)
choroby skóry i tkanki podskórnej związane z promieniowaniem (L55–L59)

Atopowe zapalenie skóry
Nie obejmuje:

neurodermit ograniczony (L28.0)

L20.0

Świerzbiączka skazowa Besniera

L20.8

Inne postacie atopowego zapalenia skóry
Wyprysk:
• zgięciowy NGI
• niemowlęcy (ostry) (przewlekły)
• endogenny (alergiczny)
Neurodermit:
• atopowy
• rozsiany

L20.9

Atopowe zapalenie skóry, nieokreślone

L21

Łojotokowe zapalenie skóry
Nie obejmuje:

zakaźne zapalenie skóry (L30.3)

L21.0

Łojotok głowy
Ciemieniucha

L21.1

Dziecięce łojotokowe zapalenie skóry

L21.8

Inne postacie łojotokowego zapalenia skóry

L21.9

Łojotokowe zapalenie skóry, nieokreślone

L22

Pieluszkowe [serwetkowe] zapalenie skóry
Rumień pieluszkowy
Wysypka pieluszkowa
Łuszczycopodobna osutka pieluszkowa

L23

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry
Obejmuje:

alergiczny wyprysk kontaktowy

Nie obejmuje:

alergia BNO (T78.4)
zapalenie skóry:
• BNO (L30.9)
• kontaktowe BNO (L25.9)
• pieluszkowe [serwetkowe] (L22)
• wywołane przez substancje wprowadzone do ustroju (L27.–)
• powieki (H01.1)
• kontaktowe z podrażnienia (L24.–)
• okołoustne (L71.0)
wyprysk w okolicy ucha zewnętrznego (H60.5)
choroby skóry i tkanki podskórnej związane z promieniowaniem (L55–L59)

L23.0

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez kontakt z metalami
Chrom
Nikiel

L23.1

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez substancje klejące
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L23.2

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez kosmetyki

L23.3

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez kontakt leków ze skórą
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej
(rozdział XX).
Nie obejmuje: alergiczna reakcja na leki BNO (T88.7)
zapalenie skóry wywołane przez przyjęte leki i środki farmakologiczne (L27.0–L27.1)

L23.4

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez barwniki

L23.5

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez inne środki chemiczne
Cement
Środki owadobójcze
Tworzywa sztuczne
Guma

L23.6

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez kontakt pokarmów ze skórą
Nie obejmuje: zapalenie skóry wywołane przez spożyte pokarmy (L27.2)

L23.7

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez rośliny, z wyjątkiem żywności

L23.8

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez inne czynniki

L23.9

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry o nieokreślonej przyczynie
Alergiczny wyprysk kontaktowy BNO

L24

Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia
Obejmuje:
Nie obejmuje:

wyprysk kontaktowy z podrażnienia
alergia BNO (T78.4)
zapalenie skóry:
• BNO (L30.9)
• kontaktowe alergiczne (L23.–)
• kontaktowe BNO (L25.9)
• pieluszkowe (L22)
• wywołane przez substancje wprowadzone do ustroju (L27.–)
• powieki (H01.1)
• okołoustne (L71.0)
wyprysk w okolicy ucha zewnętrznego (H60.5)
choroby skóry i tkanki podskórnej związane z promieniowaniem (L55–L59)

L24.0

Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez kontakt z detergentami

L24.1

Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez kontakt z olejami i smarami

L24.2

Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez rozpuszczalniki
Rozpuszczalniki z grupy:
• związków chloru
• pochodnych cykloheksanu
• estrów
• glikoli
• węglowodorów
• ketonów

L24.3

Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez kosmetyki

L24.4

Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez kontakt leków ze skórą
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej
(rozdział XX).
Nie obejmuje:

alergiczna reakcja na leki BNO (T88.7)
zapalenie skóry wywołane przez przyjęte leki i środki farmakologiczne (L27.0–L27.1)

L24.5

Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez inne środki chemiczne
Cement
Środki owadobójcze

L24.6

Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez kontakt produktów
spożywczych ze skórą
Nie obejmuje: zapalenie skóry wywołane przez spożyte pokarmy (L27.2)

L24.7

Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez rośliny, z wyjątkiem żywności
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L24.8

Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez inne czynniki
Barwniki

L24.9

Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia o nieokreślonej przyczynie
Wyprysk kontaktowy z podrażnienia BNO

L25

Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry
Obejmuje:
Nie obejmuje:

nieokreślony wyprysk kontaktowy
alergia BNO (T78.4)
zapalenie skóry:
• BNO (L30.9)
• kontaktowe alergiczne (L23.–)
• wywołane przez substancje wprowadzone do ustroju (L27.–)
• powieki (H01.1)
• kontaktowe z podrażnienia (L24.–)
• okołoustne (L71.0)
wyprysk w okolicy ucha zewnętrznego (H60.5)
choroby skóry i tkanki podskórnej związane z promieniowaniem (L55–L59)

L25.0

Nieokreślone zapalenie skóry wywołane przez kosmetyki

L25.1

Nieokreślone zapalenie skóry wywołane przez kontakt leków ze skórą
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej
(rozdział XX).
Nie obejmuje:

alergiczna reakcja na leki BNO (T88.7)
zapalenie skóry wywołane przez przyjęte leki i środki farmakologiczne (L27.0–L27.1)

L25.2

Nieokreślone zapalenie skóry wywołane przez barwniki

L25.3

Nieokreślone zapalenie skóry wywołane przez inne środki chemiczne
Cement
Środki owadobójcze

L25.4

Nieokreślone zapalenie skóry wywołane przez kontakt produktów spożywczych ze skórą
Nie obejmuje: zapalenie skóry wywołane przez spożyte pokarmy (L27.2)

L25.5

Nieokreślone zapalenie skóry wywołane przez rośliny, z wyjątkiem żywności

L25.8

Nieokreślone zapalenie skóry wywołane przez inne czynniki

L25.9

Nieokreślone zapalenie skóry o nieokreślonej przyczynie
Kontaktowe zapalenie skóry (zawodowe) BNO
Kontaktowy wyprysk (zawodowy) BNO

L26

Złuszczające zapalenie skóry
Łupież czerwony Hebry
Nie obejmuje:

L27

choroba Rittera (L00)

Zapalenie skóry wywołane przez substancje wprowadzone do ustroju
Nie obejmuje:

działanie niepożądane leków BNO (T88.7)
niepożądana reakcja na pokarm, z wyjątkiem zapalenia skóry (T78.0–T78.1)
alergia BNO (T78.4)
kontaktowe zapalenie skóry (L23–L25)
polekowa:
• reakcja fotouczuleniowa (L56.1)
• reakcja fototoksyczna (L56.0)
pokrzywka (L50.–)

L27.0

Uogólniona osutka skórna spowodowana przez leki i inne środki farmakologiczne
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej
(rozdział XX).

L27.1

Ograniczona osutka skórna spowodowana przez leki i inne środki farmakologiczne
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej
(rozdział XX).

L27.2

Zapalenie skóry wywołane przez spożyte pokarmy
Nie obejmuje: zapalenie skóry wywołane przez kontakt produktów spożywczych ze skórą (L23.6, L24.6,
L25.4)
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L27.8

Zapalenie skóry wywołane przez inne substancje wprowadzone do ustroju

L27.9

Zapalenie skóry wywołane przez nieokreślone substancje wprowadzone do ustroju

L28

Przewlekły liszaj pospolity i świerzbiączka

L28.0

Przewlekły liszaj pospolity
Neurodermit ograniczony
Liszaj BNO

L28.1

Świerzbiączka guzkowa

L28.2

Inne postacie świerzbiączki
Świerzbiączka:
• BNO
• Hebry
• łagodna
Pokrzywka grudkowa

L29

Świąd
Nie obejmuje:

przeczosy psychogenne (L98.1)
świąd psychogenny (F45.8)

L29.0

Świąd odbytu

L29.1

Świąd moszny

L29.2

Świąd pochwy

L29.3

Świąd okolic odbytu i narządów płciowych, nieokreślony

L29.8

Inny świąd

L29.9

Świąd, nieokreślony
Świąd BNO

L30

Inne postacie zapalenia skóry
Nie obejmuje:

zapalenie skóry:
• kontaktowe (L23–L25)
• z suchością skóry (L85.3)
przyłuszczyca plackowata drobnoogniskowa (L41.3)
zapalenie skóry z zastoju (I83.1–I83.2)

L30.0

Wyprysk pieniążkowaty

L30.1

Potnica [pompholyx]

L30.2

Autoalergizacja skórna
Candidid [levurid]
Dermatophytid
Eczematid

L30.3

Zakaźne zapalenie skóry
Zakaźne wypryskowe zapalenie skóry

L30.4

Wyprzenie

L30.5

Łupież biały

L30.8

Inne określone postacie zapalenia skóry

L30.9

Zapalenie skóry, nieokreślone
Wyprysk BNO
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Choroby grudkowo-złuszczające
(L40–L45)
L40

Łuszczyca

L40.0

Łuszczyca pospolita
Łuszczyca pieniążkowata
Łuszczyca plackowata

L40.1

Łuszczyca krostkowa uogólniona
Liszajec opryszczkowaty
Choroba von Zumbuscha

L40.2

Zapalenie ciągłe krostkowe kończyn

L40.3

Łuszczyca krostkowa dłoni i podeszew

L40.4

Łuszczyca grudkowa

L40.5†

Łuszczyca stawowa (M07.0–M07.3*, M09.0*)

L40.8

Inne postacie łuszczycy
Łuszczyca zgięciowa

L40.9

Łuszczyca, nieokreślona

L41

Przyłuszczyca
Nie obejmuje:

zanik pstry naczyniasty skóry (L94.5)

L41.0

Przyłuszczyca ostra
Choroba Muchy-Habermanna

L41.1

Przyłuszczyca przewlekła

L41.2

Lymphomatoid papulosis

L41.3

Przyłuszczyca plackowata drobnoogniskowa

L41.4

Przyłuszczyca plackowata wielkoogniskowa

L41.5

Przyłuszczyca siatkowata

L41.8

Inne postacie przyłuszczycy

L41.9

Przyłuszczyca, nieokreślona

L42
L43

Łupież różowy Giberta
Liszaj płaski
Nie obejmuje:

liszaj płaski mieszkowy (L66.1)

L43.0

Liszaj płaski przerostowy

L43.1

Liszaj płaski pęcherzowy

L43.2

Liszajowa reakcja polekowa
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej
(rozdział XX).

L43.3

Podostry (aktywny) liszaj płaski
Liszaj płaski tropikalny

L43.8

Inne postacie liszaja płaskiego

L43.9

Liszaj płaski, nieokreślony

L44

Inne choroby grudkowo-złuszczające

L44.0

Łupież czerwony mieszkowy

L44.1

Liszaj lśniący

L44.2

Liszaj pasmowaty

L44.3

Liszaj czerwony paciorkowaty

L44.4

Dziecięce grudkowe zapalenie ciągłe skóry kończyn [choroba Gianottiego-Crostiego]
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L44.8

Inne określone choroby grudkowo-złuszczające

L44.9

Choroby grudkowo-złuszczające, nieokreślone

L45*

Zaburzenia grudkowo-złuszczające w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie
indziej

Pokrzywka i rumień
(L50–L54)
Nie obejmuje:

L50

choroba z Lyme (A69.2)
trądzik różowaty (L71.–)

Pokrzywka
Nie obejmuje:

alergiczne kontaktowe zapalenie skóry (L23.–)
obrzęk naczynioruchowy (T78.3)
obrzęk naczynioruchowy dziedziczny (E84.1)
obrzęk Quinckego (T78.3)
pokrzywka:
• olbrzymia (T78.3)
• noworodkowa (P83.8)
• grudkowa (L28.2)
• barwnikowa (Q82.2)
• posurowicza (T80.6)
• słoneczna (L56.3)

L50.0

Pokrzywka alergiczna

L50.1

Pokrzywka idiopatyczna

L50.2

Pokrzywka spowodowana zimnem i ciepłem

L50.3

Pokrzywka dermograficzna

L50.4

Pokrzywka wibracyjna

L50.5

Pokrzywka cholinergiczna

L50.6

Pokrzywka kontaktowa

L50.8

Inne postacie pokrzywki
Pokrzywka:
• przewlekła
• nawracająca okresowo

L50.9

Pokrzywka, nieokreślona

L51

Rumień wielopostaciowy

L51.0

Niepęcherzowy rumień wielopostaciowy

L51.1

Pęcherzowy rumień wielopostaciowy
Zespół Stevensa-Johnsona

L51.2

Toksyczna nekroliza naskórka [zespół Lyella]

L51.8

Inne postacie rumienia wielopostaciowego

L51.9

Rumień wielopostaciowy, nieokreślony

L52

Rumień guzowaty
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L53

Inne choroby rumieniowe
Nie obejmuje:

L53.0

rumień:
• oparzeniowy (L59.0)
• w wyniku kontaktu skóry z czynnikami zewnętrznymi (L23–L25)
• wyprzeniowy (L30.4)

Rumień toksyczny
Jeżeli konieczne jest określenie czynnika zewnętrznego, wówczas należy zastosować dodatkowy kod
przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
Nie obejmuje:

rumień toksyczny noworodków (P83.1)

L53.1

Rumień obrączkowaty odśrodkowy

L53.2

Rumień brzeżny

L53.3

Inny przewlekły rumień girlandowaty

L53.8

Inne określone stany rumieniowe

L53.9

Stany rumieniowe, nieokreślone
Rumień BNO
Erytrodermia BNO

L54*

Rumień w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

L54.0*

Rumień obrączkowaty w przebiegu ostrej gorączki reumatycznej (I00†)

L54.8*

Rumień w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby skóry i tkanki podskórnej związane z promieniowaniem
(L55–L59)
L55

Oparzenie słoneczne

L55.0

Oparzenie słoneczne pierwszego stopnia

L55.1

Oparzenie słoneczne drugiego stopnia

L55.2

Oparzenie słoneczne trzeciego stopnia

L55.8

Inne postacie oparzenia słonecznego

L55.9

Oparzenie słoneczne, nieokreślone

L56

Inne ostre zmiany skórne spowodowane przez promieniowanie ultrafioletowe

L56.0

Polekowa reakcja fototoksyczna
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej
(rozdział XX).

L56.1

Polekowa reakcja fotouczuleniowa
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej
(rozdział XX).

L56.2

Fotokontaktowe zapalenie skóry [berloque dermatitis]

L56.3

Pokrzywka słoneczna

L56.4

Polimorficzna osutka świetlna

L56.8

Inne określone ostre zmiany skórne spowodowane przez promieniowanie ultrafioletowe

L56.9

Ostre zmiany skórne spowodowane przez promieniowanie ultrafioletowe, nieokreślone

L57

Zmiany skórne spowodowane przez przewlekłą ekspozycję na promieniowanie
niejonizujące

L57.0
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L57.1

Actinic reticuloid

L57.2

Skóra bruzdowata karku romboidalna

L57.3

Zanik pstry naczyniasty

L57.4

Zwiotczenie sprężyste skóry
Zwyrodnienie starcze skóry

L57.5

Actinic granuloma

L57.8

Inne zmiany skórne spowodowane przez przewlekłą ekspozycję na promieniowanie
niejonizujące
Skóra rolnika
Skóra żeglarza
Słoneczne zapalenie skóry

L57.9

Zmiany skórne spowodowane przez przewlekłą ekspozycję na promieniowanie
niejonizujące, nieokreślone

L58

Popromienne zapalenie skóry

L58.0

Wczesny odczyn propromienny

L58.1

Późny odczyn popromienny

L58.9

Popromienne uszkodzenie skóry, nieokreślone

L59

Inne choroby skóry i tkanki podskórnej związane z napromieniowaniem

L59.0

Rumień oparzeniowy [dermatitis ab igne]

L59.8

Inne określone choroby skóry i tkanki podskórnej związane z napromieniowaniem

L59.9

Choroby skóry i tkanki podskórnej związane z napromieniowaniem, nieokreślone

Choroby przydatków skóry
(L60–L75)
Nie obejmuje:

L60

wrodzone wady rozwojowe skóry i jej przydatków (Q84.–)

Choroby paznokci
Nie obejmuje:

paznokcie pałeczkowate (R68.3)
zanokcica (L03.0)

L60.0

Wrastający paznokieć

L60.1

Oddzielenie się płytki paznokciowej

L60.2

Szponowatość paznokci

L60.3

Dystrofia paznokcia

L60.4

Linie Beau [bruzdowanie]

L60.5

Zespół żółtych paznokci

L60.8

Inne choroby paznokci

L60.9

Choroby paznokci, nieokreślone

L62*

Zaburzenia paznokci w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

L62.0*

Przerost skóry i kośćca z paznokciami pałeczkowatymi (M89.4†)

L62.8*

Zaburzenia paznokci w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

L63

Łysienie plackowate

L63.0

Łysienie (głowy) całkowite

L63.1

Łysienie uogólnione

L63.2

Wyłysienie pasmowate

L63.8

Inne postacie łysienia plackowatego
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L63.9

L64

Łysienie plackowate, nieokreślone

Łysienie androgenowe
Obejmuje:

łysienie typu męskiego

L64.0

Łysienie androgenowe polekowe
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej
(rozdział XX).

L64.8

Inne postacie łysienia androgenowego

L64.9

Łysienie androgenowe, nieokreślone

L65

Inna niebliznowaciejąca utrata włosów
Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować
dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
Nie obejmuje:

trichotillomania (F63.3)

L65.0

Telogenowe wypadanie włosów

L65.1

Anagenowe wypadanie włosów

L65.2

Mucynoza mieszkowa

L65.8

Inna określona niebliznowaciejąca utrata włosów

L65.9

Niebliznowaciejąca utrata włosów, nieokreślona
Łysienie BNO

L66

Łysienie bliznowaciejące

L66.0

Łysienie rzekomoplackowate

L66.1

Liszaj płaski mieszkowy
Mieszkowy liszaj płaski

L66.2

Wyłysiające zapalenie mieszków włosowych

L66.3

Zapalenie okołomieszkowe głowy ropowicze

L66.4

Folliculitis ulerythematosa reticulata

L66.8

Inne łysienie bliznowaciejące

L66.9

Łysienie bliznowaciejące, nieokreślone

L67

Nieprawidłowości koloru i budowy włosów
Nie obejmuje:

włosy paciorkowate (Q84.1)
włosy obrączkowate (Q84.1)
telogenowe wypadanie włosów (L65.0)

L67.0

Łamliwość włosów węzłowa

L67.1

Zmiana zabarwienia włosów
Posiwienie włosów
Siwienie włosów (przedwczesne)
Różnobarwność włosów
Utrata włosów:
• BNO
• ograniczona, nabyta

L67.8

Inne nieprawidłowości zabarwienia i budowy włosów
Łamliwość włosów

L67.9

Nieprawidłowości zabarwienia i budowy włosów, nieokreślone

L68

L68.0
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Nadmierne owłosienie
Obejmuje:

nadmiar włosów

Nie obejmuje:

nadmierne owłosienie wrodzone (Q84.2)
przetrwały meszek płodowy (Q84.2)

Hirsutyzm
Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować
dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
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L68.1

Nabyte nadmierne owłosienie typu płodowego
Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować
dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

L68.2

Ograniczone nadmierne owłosienie

L68.3

Nadmierne owłosienie [politrichia]

L68.8

Inne nadmierne owłosienie

L68.9

Nadmierne owłosienie, nieokreślone

L70

Trądzik
Nie obejmuje:

L70.0

trądzik bliznowcowy (L73.0)

Trądzik pospolity

L70.1

Trądzik skupiony

L70.2

Trądzik ospowaty
Trądzik martwiczy prosówkowy

L70.3

Trądzik tropikalny

L70.4

Trądzik dziecięcy

L70.5

Trądzik z rozdrapania

L70.8

Inne postacie trądziku

L70.9

Trądzik, nieokreślony

L71

Trądzik różowaty

L71.0

Okołoustne zapalenie skóry
Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować
dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

L71.1

Odmiana przerostowa trądziku różowatego

L71.8

Inne postacie trądziku różowatego

L71.9

Trądzik różowaty, nieokreślony

L72

Torbiele mieszkowe skóry i tkanki podskórnej

L72.0

Torbiel epidermalna

L72.1

Torbiel osłonki włosa
Torbiel mieszkowa
Torbiel łojowa

L72.2

Mnogie torbiele łojowe

L72.8

Inne torbiele mieszkowe skóry i tkanki podskórne

L72.9

Torbiele mieszkowe skóry i tkanki podskórnej, nieokreślone

L73

Inne choroby mieszka włosowego

L73.0

Trądzik bliznowcowy

L73.1

Rzekome ropne zapalenie mieszków włosowych brody

L73.2

Ropnie mnogie gruczołów apokrynowych pachy

L73.8

Inne określone choroby mieszków włosowych
Figówka brody

L73.9

Choroba mieszka włosowego, nieokreślona

L74

Choroby gruczołów potowych
Nie obejmuje:

nadmierna potliwość (R61.–)

L74.0

Potówka czerwona

L74.1

Potówka zwykła

L74.2

Potówka głęboka
Potówka tropikalna
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L74.3

Potówka, nieokreślona

L74.4

Brak potu
Potliwość zmniejszona

L74.8

Inne choroby gruczołów potowych

L74.9

Choroby gruczołów potowych, nieokreślone
Choroba gruczołu potowego BNO

L75

Choroby gruczołów apokrynowych
Nie obejmuje:

potnica [pompholyx] (L30.1)
hidradenitis suppurativa (L73.2)

L75.0

Poty złowonne

L75.1

Poty barwne

L75.2

Apocrine miliaria
Choroba Foxa-Fordyce’a

L75.8

Inne choroby gruczołów apokrynowych

L75.9

Choroby gruczołów apokrynowych, nieokreślone

Inne choroby skóry i tkanki podskórnej
(L80–L99)
L80
L81

Bielactwo
Inne zaburzenia pigmentacji
Nie obejmuje:

znamię wrodzone BNO (Q82.5)
znamię – patrz indeks alfabetyczny
zespół Peutza-Jeghersa (Q85.8)

L81.0

Nadmierna pigmentacja poinfekcyjna

L81.1

Ostudy

L81.2

Piegi

L81.3

Plamy koloru kawy z mlekiem

L81.4

Inne postacie nadmiernego gromadzenia melaniny
Plama soczewicowata

L81.5

Odbarwienie skóry, niesklasyfikowane gdzie indziej

L81.6

Inne choroby ze zmniejszonym tworzeniem melaniny

L81.7

Barwnikowe naczyniowe zmiany skórne
Naczyniak pełzający

L81.8

Inne określone zaburzenia pigmentacji
Zabarwienie żelazowe
Tatuaż

L81.9

Zaburzenia pigmentacji, nieokreślone

L82

Brodawka łojotokowa
Ciemne grudkowe zapalenie skóry
Choroba Lesera-Trélata

L83

Rogowacenie ciemne
Brodawkowatość zlewna i siatkowata

L84

Nagniotki i modzele
Modzel
Nagniotek
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L85

Inne formy zgrubienia naskórka
Nie obejmuje:

przerostowe choroby skóry (L91.–)

L85.0

Rybia łuska nabyta
Nie obejmuje: rybia łuska wrodzona (Q80.–)

L85.1

Nabyte rogowacenie [keratodermia] dłoni i podeszew
Nie obejmuje: dziedziczne nadmierne rogowacenie dłoni i podeszew (Q82.8)

L85.2

Rogowacenie punktowe (dłoni i stóp)

L85.3

Suchość skóry
Kserodermia

L85.8

Inne określone formy zgrubienia naskórka
Róg skórny

L85.9

Zgrubienie naskórka, nieokreślone

L86*

Keratodermia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Hiperkeratoza przymieszkowa
Kserodermia

L87

wtórna do niedoboru witaminy A (E50.8†)

Zaburzenia eliminacji przeznaskórkowej
Nie obejmuje:

ziarniniak obrączkowaty (perforujący) (L92.0)

L87.0

Rogowacenie mieszkowe i okołomieszkowe wnikające do skóry [choroba Kyrle’a]
Nadmierne rogowacenie mieszkowe wnikające do skóry

L87.1

Odczynowa kolagenoza perforująca

L87.2

Elastosis perforans serpingiosa

L87.8

Inne zaburzenia eliminacji przeznaskórkowej

L87.9

Zaburzenia eliminacji przeznaskórkowej, nieokreślone

L88

Ropne zgorzelinowe zapalenie skóry
Zgorzelinowe zapalenie skóry
Ropne wrzodziejące zapalenie skóry

L89

Owrzodzenie odleżynowe
Odleżyna
Owrzodzenie po gipsie
Owrzodzenie z ucisku
Nie obejmuje:

L90

owrzodzenie odleżynowe (troficzne) szyjki (macicy) (N86)

Zanikowe choroby skóry

L90.0

Liszaj twardzinowy i zanikowy
Nie obejmuje: liszaj twardzinowy zewnętrznych narządów płciowych:
• żeńskich (N90.4)
• męskich (N48.0)

L90.1

Zanik skórny plackowaty Schweningera-Buzziego

L90.2

Zanik skórny plackowaty Jadassohna-Pellizzariego

L90.3

Zanik skóry Pasiniego i Pieriniego

L90.4

Przewlekłe zanikowe zapalenie skóry kończyn

L90.5

Stany bliznowacenia i włóknienia skóry
Blizna przyrośnięta (skóry)
Blizna
Zniekształcenia spowodowane przez bliznę
Blizna BNO
Nie obejmuje: blizna przerostowa (L91.0)
blizna keloidowa (L91.0)

L90.6

Rozstępy skórne

L90.8

Inne zanikowe choroby skóry
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L90.9

L91
L91.0

Zanikowe choroby skóry, nieokreślone

Przerostowe choroby skóry
Blizna keloidowa
Blizna przerostowa
Bliznowiec
Nie obejmuje:

trądzik bliznowcowy (L73.0)
blizna BNO (L90.5)

L91.8

Inne przerostowe choroby skóry

L91.9

Przerostowe choroby skóry, nieokreślone

L92

Ziarniniakowe choroby skóry i tkanki podskórnej
Nie obejmuje:

actinic granuloma (L57.5)

L92.0

Ziarniniak obrączkowaty
Perforujący ziarniniak obrączkowaty

L92.1

Obumieranie tłuszczowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje: w przebiegu cukrzycy (E10–E14)

L92.2

Ziarniniak twarzy [ziarniniak eozynofilowy]

L92.3

Ziarniniak skóry i tkanki podskórnej spowodowany przez ciało obce

L92.8

Inne ziarniniakowe choroby skóry i tkanki podskórnej

L92.9

Ziarniniakowe choroby skóry i tkanki podskórnej, nieokreślone

L93

Toczeń rumieniowaty
Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować
dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
Nie obejmuje: toczeń:
• wrzodziejący (A18.4)
• pospolity (A18.4)
twardzina układowa (M34.–)
toczeń rumieniowaty układowy (M32.–)

L93.0

Toczeń rumieniowaty krążkowy
Toczeń rumieniowaty BNO

L93.1

Podostry toczeń rumieniowaty skórny

L93.2

Inne miejscowe postacie tocznia rumieniowatego
Toczeń:
• rumieniowaty głęboki
• z zapaleniem podskórnej tkanki tłuszczowej

L94

Inne ograniczone choroby tkanki łącznej
Nie obejmuje:

układowe choroby tkanki łącznej (M30–M36)

L94.0

Twardzina ograniczona [morphea]
Sklerodermia ograniczona

L94.1

Twardzina linijna
Zmiana na głowie podobna do blizny po cięciu szablą

L94.2

Złogi wapniowe w skórze

L94.3

Stwardnienie palców

L94.4

Grudki Gottrona

L94.5

Zanik pstry naczyniasty skóry

L94.6

Ainhum

L94.8

Inne określone ograniczone choroby tkanki łącznej

L94.9

Ograniczone choroby tkanki łącznej, nieokreślone
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L95

Zapalenie naczyń ograniczone do skóry, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:

naczyniak pełzający (L81.7)
plamica Henocha(-Schönleina) (D69.0)
alergiczne zapalenie naczyń (M31.0)
zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej:
• BNO (M79.3)
• toczniowe (L93.2)
• szyi i pleców (M54.0)
• nawrotowe [Webera-Christiana] (M35.6)
guzkowe zapalenie tętnic (M30.0)
reumatoidalne zapalenie naczyń (M05.2)
choroba posurowicza (T80.6)
pokrzywka (L50.–)
ziarniniakowatość Wegenera (M31.3)

L95.0

Livedo-vasculitis
Zanik biały plackowaty

L95.1

Rumień wyniosły i długotrwały

L95.8

Inne postacie zapalenia naczyń ograniczonego do skóry

L95.9

Zapalenie naczyń ograniczone do skóry, nieokreślone

L97

Owrzodzenie kończyny dolnej, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:

L98

owrzodzenie odleżynowe (L89)
zgorzel (R02)
zakażenia skóry (L00–L08)
określone zakażenia sklasyfikowane w kategoriach A00–B99
owrzodzenie żylakowe (I83.0, I83.2)

Inne choroby skóry i tkanki podskórnej, niesklasyfikowane gdzie indziej

L98.0

Ziarniniak ropny

L98.1

Zapalenie skóry wywołane
Przeczosy psychogenne

L98.2

Gorączkowa dermatoza neutrofilowa [zespół Sweeta]

L98.3

Eozynofilowe zapalenie tkanki łącznej [choroba Wellsa]

L98.4

Przewlekły wrzód skóry, niesklasyfikowany gdzie indziej
Przewlekłe owrzodzenie skóry BNO
Wrzód tropikalny BNO
Wrzód skóry BNO
Nie obejmuje:

L98.5

owrzodzenie odleżynowe (L89)
zgorzel (R02)
zakażenia skóry (L00–L08)
określone zakażenia sklasyfikowane w kategoriach A00–B99
owrzodzenie kończyny dolnej NGI (L97)
owrzodzenie żylakowe (I83.0, I83.2)

Mucynoza skóry
Mucynoza ogniskowa
Lichen myxoedematosus
Nie obejmuje:

ogniskowe zwyrodnienie śluzowate śluzówki jamy ustnej (K13.7)
obrzęk śluzowaty (E03.9)

L98.6

Inne naciekowe choroby skóry i tkanki podskórnej
Nie obejmuje: hialinoza skóry i śluzówek (E78.8)

L98.8

Inne określone choroby skóry i tkanki podskórnej

L98.9

Choroby skóry i tkanki podskórnej, nieokreślone
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L99*

Inne zaburzenia skóry i tkanki podskórnej w przebiegu chorób sklasyfikowanych
gdzie indziej

L99.0*

Amyloidoza [skrobiawica] skóry (E85.–†)
Liszaj amyloidowy
Amyloidoza plamkowata

L99.8*

Inne określone zaburzenia skóry i tkanki podskórnej w przebiegu chorób
sklasyfikowanych gdzie indziej
Łysienie kiłowe (A51.3†)
Bielactwo kiłowe (A51.3†, A52.7†)
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ROZDZIAŁ XIII
Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki
łącznej
(M00–M99)
Nie obejmuje:

wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00–P96)
wybrane zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych (K07.6)
wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00–B99)
zespół ciasnoty przedziałów powięziowych (T79.6)
powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00–O99)
wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00–Q99)
zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00–E90)
urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00–T98)
nowotwory (C00–D48)
objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych,
niesklasyfikowane gdzie indziej (R00–R99)

Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:
M00–M25 Artropatie
M00–M03 Artropatie związane z zakażeniami
M05–M14 Artropatie wielostawowe zapalne
M15–M19 Choroby zwyrodnieniowe stawów
M20–M25 Inne choroby stawów
M30–M36 Układowe choroby tkanki łącznej
M40–M54 Choroby grzbietu
M40–M43 Zniekształcające choroby grzbietu
M45–M49 Choroby kręgosłupa
M50–M54 Inne choroby grzbietu
M60–M79 Choroby tkanek miękkich
M60–M63 Choroby mięśni
M65–M68 Choroby maziówki i ścięgien
M70–M79 Inne choroby tkanek miękkich
M80–M94 Choroby tkanki kostnej i chrzęstnej
M80–M85 Zaburzenia mineralizacji i struktury kości
M86–M90 Inne choroby kości
M91–M94 Choroby tkanki chrzęstnej
M95–M99 Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej
W rozdziale tym oznaczono „*” następujące kategorie:
M01*
M03*
M07*
M09*
M14*
M36*
M49*
M63*
M68*
M73*
M82*

Bezpośrednie zajęcie stawu w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie
indziej
Artropatie pozakaźne i odczynowe w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit
Młodzieńcze zapalenie stawów w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Artropatie w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Układowe zaburzenia tkanki łącznej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Spondylopatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zaburzenia mięśni w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zaburzenia błony maziowej i ścięgien w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zaburzenia tkanek miękkich w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Osteoporoza w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
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M90*

Osteopatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Umiejscowienie zmian w układzie mięśniowo-szkieletowym
Poniższą klasyfikację wskazującą umiejscowienie zmian wprowadzono w celu opcjonalnego stosowania
z odpowiednimi kategoriami rozdziału XIII. W związku z tym, że rozszerzenia oraz oznakowanie działów mogą różnić
się liczbą użytych znaków kodu, dodatkową podklasyfikację należy umieścić w oddzielnej pozycji (np. w dodatkowej
kolumnie). Dodatkowe podklasyfikacje przeznaczone do zastosowania w przypadku uszkodzenia stawu kolanowego,
chorób grzbietu i uszkodzeń biomechanicznych niesklasyfikowanych gdzie indziej są podane odpowiednio w kategorii
M23, przed M40 i M99.
0

Umiejscowienie mnogie

1

Okolica barku
obojczyk
łopatka
staw:
• barkowo-obojczykowy
• ramienny
• mostkowo-obojczykowy

2

Ramię
kość ramienna
staw łokciowy

3

Przedramię
kość promieniowa
kość łokciowa
staw promieniowo-nadgarstkowy

4

Ręka
nadgarstek
paliczki
śródręcze
stawy pomiędzy tymi kośćmi

5

Okolica miednicy i uda
pośladek
kość udowa
miednica
staw biodrowy (biodro)
staw krzyżowo-biodrowy

6

Podudzie
strzałka
staw kolanowy
piszczel

7

Kostka i stopa
śródstopie
stęp
palce stopy
staw skokowy
inne stawy stopy

8

Inne
głowa
szyja
żebra
czaszka
tułów
kręgosłup

9

Nieokreślone umiejscowienie
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Artropatie
(M00–M25)
Choroby dotyczące głównie stawów obwodowych (kończyn)

Artropatie związane z zakażeniami
(M00–M03)
Uwaga:

W tej części opisano artropatie będące wynikiem działania drobnoustrojów.
Wyróżniono następujące rodzaje związków etiologicznych:
a) bezpośrednie zakażenie stawu, w przypadku którego mikroorganizmy wnikają do struktur stawu i ich
antygeny są w nim wykrywalne;
b) zakażenie pośrednie, które może przebiegać w dwojakiej postaci: artropatia odczynowa, w przebiegu
której dochodzi do ustalenia się zakażenia, ale ani patogeny, ani ich antygeny nie są wykrywalne
w obrębie stawu, a także artropatia pozakaźna, w przebiegu której mikroorganizmy są obecne, ale ich
wykrywalność bywa zmienna i brak jest dowodów na miejscowy wzrost.

M00

Ropne zapalenie stawów
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

M00.0

Gronkowcowe zapalenie jedno- lub wielostawowe

M00.1

Pneumokokowe zapalenie jedno- lub wielostawowe

M00.2

Inne paciorkowcowe zapalenie jedno- lub wielostawowe

M00.8

Zapalenie jedno- lub wielostawowe wywołane przez inne określone czynniki bakteryjne
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B96) w celu określenia czynnika bakteryjnego.

M00.9

Ropne zapalenie stawów, nieokreślone
Zakaźne zapalenie stawów BNO

M01*

Bezpośrednie zajęcie stawu w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych
sklasyfikowanych gdzie indziej
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]
Nie obejmuje:

artropatia sarkoidozowa (M14.8*)
artropatia pozakaźna lub odczynowa (M03.–*)

M01.0*

Meningokokowe zapalenie stawów (A39.8†)
Nie obejmuje: pomeningokokowe zapalenie stawów (M03.0*)

M01.1*

Gruźlicze zapalenie stawów (A18.0†)
Nie obejmuje: kręgosłupa (M49.0*)

M01.2*

Zapalenie stawów w przebiegu choroby z Lyme (A69.2†)

M01.3*

Zapalenie stawów w przebiegu innych chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie stawu w przebiegu:
• trądu [choroby Hansena] (A30.–†)
• ogniskowego zakażenia salmonellozowego (A02.2†)
• duru brzusznego lub duru rzekomego (A01.–†)
Rzeżączkowe zapalenie stawu (A54.4†)

M01.4*

Zapalenie stawów w przebiegu różyczki (B06.8†)

M01.5*

Zapalenie stawów w przebiegu innych chorób wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie stawów w przebiegu:
• świnki (B26.8†)
• gorączki o’nyong-nyong (A92.1†)

M01.6*

Grzybicze zapalenie stawów (B35–B49†)

M01.8*

Zapalenie stawów w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych
sklasyfikowanych gdzie indziej
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M02

Artropatie odczynowe
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]
Nie obejmuje:

choroba Behçeta (M35.2)
gorączka reumatyczna (I00)

M02.0

Artropatia po dokonaniu omijających połączeń [bypassów] jelitowych

M02.1

Poczerwonkowe zapalenie stawów

M02.2

Poszczepienne zapalenie stawów

M02.3

Choroba Reitera

M02.8

Inne artropatie odczynowe

M02.9

Artropatia odczynowa, nieokreślona

M03*

Artropatie pozakaźne i odczynowe w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie
indziej
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]
Nie obejmuje:

bezpośrednie zajęcie stawu w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych
sklasyfikowanych gdzie indziej (M01.–*)

M03.0*

Pomeningokokowe zapalenie stawów (A39.8†)
Nie obejmuje: meningokokowe zapalenie stawów (M01.0*)

M03.1*

Poinfekcyjna artropatia w przebiegu kiły
Stawy Cluttona (A50.5†)
Nie obejmuje: staw Charcota lub artropatia tabetyczna (M14.6*)

M03.2*

Inne artropatie pozakaźne w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Artropatia pozakaźna w przebiegu:
• zapalenia jelit wywołanego przez Yersinia enterocolitica (A04.6†)
• wirusowego zapalenia wątroby (B15–B19†)
Nie obejmuje:

M03.6*

artropatie wirusowe (M01.4–M01.5*)

Artropatie odczynowe w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Artropatia w przebiegu zakaźnego zapalenia wsierdzia (I33.0†)

Artropatie wielostawowe zapalne
(M05–M14)
M05

Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]
Nie obejmuje:

gorączka reumatyczna (I00)
reumatoidalne zapalenie stawów:
• młodzieńcze (M08.–)
• kręgosłupa (M45)

M05.0

Zespół Felty’ego
Reumatoidalne zapalenie stawów przebiegające z powiększeniem śledziony i węzłów chłonnych oraz
leukopenią

M05.1†

Reumatoidalna choroba płuc (J99.0*)

M05.2

Reumatoidalne zapalenie naczyń

M05.3†

Reumatoidalne zapalenie stawów z zajęciem innych narządów i układów
Reumatoidalne:
• zapalenie serca (I52.8*)
• zapalenie wsierdzia (I39.–*)
• zapalenie mięśnia sercowego (I41.8*)
• miopatia (G73.7*)
• zapalenie osierdzia (I32.8*)
• polineuropatia (G63.6*)

M05.8

Inne serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów
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M05.9

M06

Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów, nieokreślone

Inne reumatoidalne zapalenia stawów
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

M06.0

Seroujemne reumatoidalne zapalenie stawów

M06.1

Choroba Stilla u osoby dorosłej
Nie obejmuje: choroba Stilla BNO (M08.2)

M06.2

Reumatoidalne zapalenie kaletki maziowej

M06.3

Guzek reumatoidalny

M06.4

Zapalenie wielu stawów
Nie obejmuje: zapalenie wielostawowe BNO (M13.0)

M06.8

Inne określone reumatoidalne zapalenie stawów

M06.9

Reumatoidalne zapalenie stawów, nieokreślone

M07*

Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]
Nie obejmuje:

młodzieńcze artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit (M09.–*)

M07.0*

Łuszczycowa artropatia z dominującymi zmianami w stawach międzypaliczkowych
dalszych (L40.5†)

M07.1*

Okaleczające zapalenie stawów (L40.5†)

M07.2*

Łuszczycowa spondyloartropatia (L40.5†)

M07.3*

Inne artropatie łuszczycowe (L40.5†)

M07.4*

Artropatia towarzysząca chorobie Leśniowskiego-Crohna [odcinkowemu zapaleniu jelita]
(K50.–†)

M07.5*

Artropatia w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (K51.–†)

M07.6*

Inne artropatie towarzyszące chorobom jelit

M08

Młodzieńcze zapalenie stawów
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]
Obejmuje:

zapalenie stawów u dzieci, rozpoczynające się przed 16. rokiem życia i trwające dłużej
niż 3 miesiące

Nie obejmuje:

zespół Felty’ego (M05.0)
młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe (M33.0)

M08.0

Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów
Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów z czynnikiem reumatoidalnym lub bez tego czynnika

M08.1

Młodzieńcze zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
Nie obejmuje: zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa dorosłych (M45)

M08.2

Młodzieńcze zapalenie stawów o początku uogólnionym
Choroba Stilla BNO
Nie obejmuje: choroba Stilla u osoby dorosłej (M06.1)

M08.3

Młodzieńcze zapalenie wielu stawów (seroujemne)
Młodzieńcze przewlekłe zapalenie wielostawowe

M08.4

Młodzieńcze zapalenie stawów o początku skąpostawowym

M08.8

Inne postacie młodzieńczego zapalenia stawów

M08.9

Młodzieńcze zapalenie stawów, nieokreślone

M09*

Młodzieńcze zapalenie stawów w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]
Nie obejmuje:

artropatia w przebiegu choroby Whipple’a (M14.8*)

M09.0*

Młodzieńcze zapalenie stawów w łuszczycy (L40.5†)

M09.1*

Młodzieńcze zapalenie stawów w chorobie Leśniowskiego-Crohna [odcinkowym zapaleniu
jelita] (K50.–†)
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M09.2*

Młodzieńcze zapalenie stawów w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
(K51.–†)

M09.8*

Młodzieńcze zapalenie stawów w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

M10

Dna moczanowa
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

M10.0

Idiopatyczna dna moczanowa
Dnawe zapalenie kaletek stawowych
Dna moczanowa pierwotna
Guzek dnawy w sercu† (I43.8*)

M10.1

Dna indukowana ołowiem

M10.2

Dna polekowa
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej
(rozdział XX).

M10.3

Dna spowodowana niewydolnością nerek

M10.4

Inne wtórne przyczyny dny

M10.9

Dna, nieokreślona

M11

Inne artropatie spowodowane odkładaniem się kryształów
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

M11.0

Choroba spowodowana odkładaniem się hydroksyapatytów

M11.1

Rodzinna chondrokalcynoza

M11.2

Inne chondrokalcynozy
Chondrokalcynoza BNO

M11.8

Inne określone artropatie spowodowane odkładaniem się kryształów

M11.9

Artropatia spowodowane odkładaniem się kryształów, nieokreślona

M12

Inne określone artropatie
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]
Nie obejmuje:

artropatia BNO (M13.9)
zwyrodnienie stawu (M15–M19)
artropatia pierścieniowo-nalewkowa (J38.7)

M12.0

Przewlekła poreumatyczna artropatia [zespół Jaccouda]

M12.1

Choroba Kaschina-Becka

M12.2

Zapalenie błony maziowej kosmkowo-guzkowe (barwnikowe)

M12.3

Reumatyzm palindromiczny

M12.4

Okresowy wysięk w stawie

M12.5

Artropatia pourazowa
Nie obejmuje: pourazowe zmiany zwyrodnieniowe:
• BNO (M19.1)
• pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego (M18.2–M18.3)
• stawu biodrowego (M16.4–M16.5)
• stawu kolanowego (M17.2–M17.3)
• innych pojedynczych stawów (M19.1)

M12.8

Inne określone artropatie niesklasyfikowane gdzie indziej
Artropatia przemijająca

M13

Inne postacie zapalenia stawów
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]
Nie obejmuje:

zwyrodnienie stawu (M15–M19)

M13.0

Nieokreślone zapalenie wielostawowe

M13.1

Zapalenie jednego stawu niesklasyfikowane gdzie indziej
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M13.8

Inne określone zapalenie stawu
Alergiczne zapalenie stawu

M13.9

Zapalenie stawu, nieokreślone
Artropatia BNO

M14*

Artropatie w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Nie obejmuje:

artropatia w przebiegu:
• chorób hematologicznych (M36.2–M36.3*)
• reakcji nadwrażliwości (M36.4*)
• chorób nowotworowych (M36.1*)
spondylopatia neuropatyczna (M49.4*)
artropatie łuszczycowe i w przebiegu chorób jelit (M07.–*)
• młodzieńcze (M09.–*)

M14.0*

Artropatia dnawa związana z defektami enzymatycznymi i innymi dziedzicznymi
zaburzeniami
Artropatia dnawa w przebiegu:
• zespołu Lescha-Nyhana (E79.1†)
• sierpowatokrwinkowości (D57.–†)

M14.1*

Artropatia związana z obecnością kryształów w przebiegu innych chorób metabolicznych
Artropatia związana z odkładaniem kryształów w przebiegu nadczynności przytarczyc (E21.–†)

M14.2*

Artropatia cukrzycowa (E10–E14† ze wspólnym czwartym znakiem kodu .6)
Nie obejmuje: cukrzycowa artropatia neuropatyczna (M14.6*)

M14.3*

Lipidowe zapalenie skórno-stawowe (E78.8†)

M14.4*

Artropatia w przebiegu amyloidozy (E85.–†)

M14.5*

Artropatia towarzysząca innym zaburzeniom endokrynologicznym, odżywiania i chorobom
metabolicznym
Artropatia w przebiegu:
• akromegalii i gigantyzmu przysadkowego (E22.0†)
• hemochromatozy (E83.1†)
• niedoczynności tarczycy (E00–E03†)
• nadczynności tarczycy [tyreotoksykozy] (E05.–†)

M14.6*

Artropatia związana z chorobami neurologicznymi
Staw Charcota lub artropatia tabetyczna (A52.1†)
Cukrzycowa artropatia neuropatyczna (E10–E14† ze wspólnym czwartym znakiem kodu .6)

M14.8*

Artropatia towarzysząca innym określonym chorobom sklasyfikowanym gdzie indziej
Artropatia w przebiegu:
• rumienia:
• wielopostaciowego (L51.–†)
• guzowatego (L52†)
• sarkoidozy (D86.8†)
• choroby Whipple’a (K90.8†)

Choroby zwyrodnieniowe stawów
(M15–M19)
Uwaga:

W tej części zwrot „zapalenie stawów” stosowany jest wymiennie z określeniami „artroza” lub
„osteoartroza”. Pojęcie „pierwotny” stosowane jest w klasycznym znaczeniu klinicznym i oznacza
patologię bez uchwytnej przyczyny.

Nie obejmuje:

M15

choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa (M47.–)

Zwyrodnienie wielostawowe
Obejmuje:
Nie obejmuje:

zwyrodnienie stawu z informacją o więcej niż jednej lokalizacji
obustronne zajęcie pojedynczego stawu (M16–M19)

M15.0

Pierwotnie uogólniona choroba zwyrodnieniowa stawów

M15.1

Guzki Heberdena (z artropatią)
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M15.2

Guzki Boucharda (z artropatią)

M15.3

Wtórna wielostawowa choroba zwyrodnieniowa stawów
Pourazowe zwyrodnienie wielostawowe

M15.4

Nadżerkowa postać choroby zwyrodnieniowej stawów

M15.8

Inne choroby zwyrodnieniowe wielostawowe

M15.9

Choroba zwyrodnieniowa wielostawowa, nieokreślona
Uogólnione zwyrodnienie stawów BNO

M16

Koksartroza [choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego]

M16.0

Pierwotna, obustronna koksartroza

M16.1

Inne pierwotne koksartrozy
Pierwotna koksartroza:
• BNO
• jednostronna

M16.2

Obustronna koksartroza będąca wynikiem dysplazji

M16.3

Inne dysplastyczne koksartrozy
Koksartroza dysplastyczna:
• BNO
• jednostronna

M16.4

Obustronna pourazowa koksartroza

M16.5

Inne pourazowe koksartrozy
Koksartroza pourazowa:
• BNO
• jednostronna

M16.6

Inna wtórna obustronna koksartroza

M16.7

Inna wtórna koksartroza
Koksartroza wtórna:
• BNO
• jednostronna

M16.9

Koksartroza, nieokreślona

M17

Gonartroza [choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego]

M17.0

Pierwotna, obustronna gonartroza

M17.1

Inne pierwotne gonartrozy
Pierwotna gonartroza:
• BNO
• jednostronna

M17.2

Obustronna pourazowa gonartroza

M17.3

Inne pourazowe gonartrozy
Gonartroza pourazowa:
• BNO
• jednostronna

M17.4

Inna wtórna obustronna gonartroza

M17.5

Inna wtórna gonartroza
Gonartroza wtórna:
• BNO
• jednostronna

M17.9

Gonartroza, nieokreślona

M18
M18.0
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M18.1

Inne pierwotne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
Zwyrodnienie pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego:
• BNO
• jednostronne

M18.2

Pourazowa obustronna choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowośródręcznego

M18.3

Inne pourazowe choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
Pourazowe zwyrodnienie pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego:
• BNO
• jednostronne

M18.4

Inne wtórne obustronne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego

M18.5

Inne wtórne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
Wtórne zwyrodnienie pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego:
• BNO
• jednostronne

M18.9

Choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego, nieokreślona

M19

Inne zwyrodnienia stawów
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]
Nie obejmuje:

choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa (M47.–)
paluch sztywny (M20.2)
zwyrodnienie wielostawowe (M15.–)

M19.0

Pierwotna choroba zwyrodnieniowa innych stawów
Pierwotne zwyrodnienie stawu BNO

M19.1

Pourazowa choroba zwyrodnieniowa innych stawów
Pourazowe zwyrodnienie stawu BNO

M19.2

Inne wtórne choroby zwyrodnieniowe stawów
Wtórne zwyrodnienie stawu BNO

M19.8

Inne określone choroby zwyrodnieniowe stawów

M19.9

Choroba zwyrodnieniowa stawów, nieokreślona

Inne choroby stawów
(M20–M25)
Nie obejmuje:

M20

stawy kręgosłupa (M40–M54)

Nabyte deformacje palców rąk i stóp
Nie obejmuje:

M20.0

nabyty brak palców rąk i stóp (Z89.–)
wrodzony brak palców rąk i stóp (Q71.3, Q72.3)
wrodzone zaburzenia rozwojowe i zniekształcenia palców rąk i stóp (Q66.–, Q68–Q70,
Q74.–)

Zniekształcenie palca (palców)
Zniekształcenia butonierkowate i typu „szyi łabędziej”
Nie obejmuje:

pałeczkowatość palców (R68.3)
przykurcz rozcięgna dłoniowego [przykurcz Dupuytrena] (M72.0)
palec zatrzaskujący (M65.3)

M20.1

Paluch koślawy (nabyty)
Zapalenie kaletki stawu śródstopno-paliczkowego pierwszego

M20.2

Paluch sztywny

M20.3

Inne zniekształcenia palucha (nabyte)
Paluch szpotawy

M20.4

Młotkowatość innych palców (nabyta)

M20.5

Inne zniekształcenia palców stóp (nabyte)
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M20.6

M21

Nabyte zniekształcenia palców stóp, nieokreślone

Inne nabyte deformacje kończyn
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]
Nie obejmuje: nabyty brak kończyny (Z89.–)
nabyte deformacje palców rąk i stóp (M20.–)
wrodzony brak kończyny (Q71–Q73)
wrodzone zaburzenia rozwojowe i zniekształcenia kończyn (Q65–Q66, Q68–Q74)
miednica płaska (M91.2)

M21.0

Zniekształcenie koślawe niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje: koślawość śródstopia (Q66.6)
stopa wydrążona (Q66.4)

M21.1

Zniekształcenie szpotawe niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje: szpotawość śródstopia (Q66.2)
szpotawość piszczeli (M92.5)

M21.2

Zniekształcenia zgięciowe

M21.3

Opadanie nadgarstka lub stopy (nabyte)

M21.4

Płaskostopie [pes planus] (nabyte)
Nie obejmuje: wrodzona stopa płaska (Q66.5)

M21.5

Nabyta szpotawość rąk, koślawość rąk, stopa szpotawa, stopa koślawa
Nie obejmuje: stopa szpotawa, nieokreślona jako nabyta (Q66.8)

M21.6

Inne nabyte zniekształcenia stawu skokowego i stopy
Nie obejmuje: deformacje palców stopy (nabyte) (M20.1–M20.6)

M21.7

Nierówna długość kończyn (nabyta)

M21.8

Inne określone nabyte zniekształcenia kończyn

M21.9

Nabyte zniekształcenia kończyn, nieokreślone

M22

Choroby rzepki
Nie obejmuje:

przemieszczenie rzepki (S83.0)

M22.0

Nawracające przemieszczenie rzepki

M22.1

Nawracające podwichnięcie rzepki

M22.2

Konflikt rzepkowo-udowy

M22.3

Inne uszkodzenia rzepki

M22.4

Rozmiękanie chrząstki rzepki

M22.8

Inne choroby rzepki

M22.9

Choroby rzepki, nieokreślone

M23

Wewnętrzne uszkodzenie stawu kolanowego
Poniższa dodatkowa klasyfikacja została wprowadzona w celu umożliwienia opcjonalnego wskazania
miejsca uszkodzenia podczas stosowania odpowiednich podkategorii M23.–; patrz też uwaga na początku
niniejszego rozdziału.
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0

Umiejscowienie mnogie

1

Więzadło krzyżowe przednie lub przedni róg łąkotki przyśrodkowej

2

Więzadło krzyżowe tylne lub tylny róg łąkotki przyśrodkowej

3

Więzadło poboczne piszczelowe lub inne nieokreślone umiejscowienie na łąkotce przyśrodkowej

4

Więzadło poboczne strzałkowe lub przedni róg łąkotki bocznej

5

Tylny róg łąkotki bocznej

6

Inne i nieokreślone umiejscowienie na łąkotce bocznej

7

Więzadła torebkowe

9

Nieokreślone więzadła lub łąkotki
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Nie obejmuje:

zesztywnienie (M24.6)
w przebiegu świeżego urazu – patrz: urazy kolana i kończyny dolnej (S80–S89)
zniekształcenie kolana (M21.–)
choroby rzepki (M22.–)
osteochondroza rozwarstwiająca (M93.2)
nawracające przemieszczenie lub podwichnięcie (M24.4)
• rzepki (M22.0–M22.1)

M23.0

Łąkotka cystowata

M23.1

Łąkotka dyskowata (wrodzona)

M23.2

Zastarzałe uszkodzenie łąkotki w wyniku przebytego urazu lub oderwania
Zastarzałe rozerwanie typu „rączki wiadra”

M23.3

Inne uszkodzenia łąkotki
Zwyrodnienie łąkotki
Oderwanie łąkotki
Łąkotka pierścieniowata

M23.4

Wolne ciało w jamie stawu kolanowego

M23.5

Przewlekła niestabilność kolana

M23.6

Inne spontaniczne zerwanie więzadeł kolana

M23.8

Inne wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego
Rozluźnienie więzadeł stawu kolanowego
Kolano przeskakujące

M23.9

Wewnętrzne uszkodzenie stawu kolanowego, nieokreślone

M24

Inne określone uszkodzenia stawu
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]
Nie obejmuje:

w przebiegu świeżego urazu – patrz urazy naczyń w zależności od umiejscowienia
ganglion (M67.4)
kolano przeskakujące (M23.8)
zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego (K07.6)

M24.0

Wolne ciało w jamie stawowej
Nie obejmuje: wolne ciało w jamie stawu kolanowego (M23.4)

M24.1

Inne choroby chrząstek stawowych
Nie obejmuje: chondrokalcynoza (M11.1–M11.2)
wewnętrzne uszkodzenie stawu kolanowego (M23.–)
zwapnienia przerzutów (E83.5)
ochronoza (E70.2)

M24.2

Choroby więzadeł
Niestabilność wtórna do starego urazu więzadła
Wiotkość więzadeł BNO
Nie obejmuje: rodzinna wiotkość więzadeł (M35.7)
kolana (M23.5–M23.8)

M24.3

Patologiczne przemieszczenie i podwichnięcie stawu niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje: przemieszczenie i podwichnięcie stawu:
• wrodzone – patrz wrodzone wady rozwojowe i zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego (Q65–Q79)
• w wyniku świeżego urazu – patrz urazy stawów i więzadeł w zależności od
umiejscowienia
• nawracające (M24.4)

M24.4

Nawracające przemieszczenia i podwichnięcia stawu
Nie obejmuje: rzepka (M22.0–M22.1)
podwichnięcie kręgu (M43.3–M43.5)

M24.5

Przykurcz stawu
Nie obejmuje: nabyte zniekształcenia kończyn (M20–M21)
przykurcz ścięgna (pochewki) bez przykurczu stawu (M67.1)
przykurcz Dupuytrena (M72.0)
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M24.6

Zesztywnienie stawu
Nie obejmuje: kręgosłup (M43.2)
sztywność stawu bez zesztywnienia (M25.6)

M24.7

Wgłębienie panewki

M24.8

Inne określone uszkodzenia stawu niesklasyfikowane gdzie indziej
Biodro wrażliwe
Nie obejmuje:

M24.9

M25

z zespołem pasma biodrowo-piszczelowego (M76.3)

Uszkodzenie stawu, nieokreślone

Inne choroby stawów, niesklasyfikowane gdzie indziej
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]
Nie obejmuje: zaburzenia chodu i poruszania się (R26.–)
zwapnienie:
• kaletki (M71.4)
• barku (stawu ramiennego) (M75.3)
• ścięgna (M65.2)
zniekształcenia sklasyfikowane w kategoriach M20–M21
trudności w chodzeniu (R26.2)

M25.0

Krwiak śródstawowy
Nie obejmuje: w przebiegu świeżego urazu – patrz urazy naczyń w zależności od umiejscowienia

M25.1

Przetoka stawu

M25.2

Staw cepowaty

M25.3

Inna postać niestabilności stawu
Nie obejmuje: niestabilność stawu wtórna do:
• starego urazu więzadła (M24.2)
• usunięcia protezy stawu (M96.8)

M25.4

Wysięk w stawie
Nie obejmuje: wodniak stawu w przebiegu malinicy (A66.6)

M25.5

Ból stawu

M25.6

Sztywność stawu niesklasyfikowana gdzie indziej

M25.7

Osteofit

M25.8

Inne określone choroby stawów

M25.9

Choroba stawów, nieokreślona

Układowe choroby tkanki łącznej
(M30–M36)
Obejmuje:

choroby autoimmunologiczne:
• BNO
• układowe
choroby kolagenowe (naczyniowe):
• BNO
• układowe

Nie obejmuje:

choroby autoimmunologiczne, pojedynczy narząd lub pojedynczy rodzaj komórek (kod zależny od
kategorii schorzenia)

M30

Guzkowe zapalenie tętnic i choroby pokrewne

M30.0

Guzkowe zapalenie tętnic

M30.1

Guzkowe zapalenie tętnic z zajęciem płuc [zespół Churga-Strauss]
Alergiczne ziarniniakowe zapalenie naczyń

M30.2

Młodzieńcze zapalenie wielotętnicze

M30.3

Zespół śluzówkowo-skórno-węzłowy [choroba Kawasaki]
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M30.8

M31

Inne choroby związane z guzkowym zapaleniem tętnic
Zapalenie wielonaczyniowe, zespół nakładania

Inne martwicze choroby naczyń

M31.0

Autoimmunologiczne zapalenie naczyń
Zespół Goodpasture’a

M31.1

Zakrzepowa mikroangiopatia
Zakrzepowa plamica małopłytkowa

M31.2

Ziarniniak linii pośrodkowej

M31.3

Ziarniniakowatość Wegenera
Martwicza ziarniniakowatość układu oddechowego

M31.4

Zespół łuku aorty [zespół Takayasu]

M31.5

Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic ze współistnieniem polimialgii reumatycznej

M31.6

Inne olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic

M31.7

Mikroskopowe zapalenie wielonaczyniowe
Mikroskopowe zapalenie wielotętnicze

M31.8

Inne określone martwicze choroby naczyń krwionośnych
Zapalenie naczyń z niedoborem dopełniacza

M31.9

Martwicze choroby naczyń krwionośnych, nieokreślone

Nie obejmuje:

M32

guzkowe zapalenie tętnic (M30.0)

Toczeń rumieniowaty układowy
Nie obejmuje:

toczeń rumieniowaty (krążkowy) (BNO) (L93.0)

M32.0

Toczeń rumieniowaty układowy polekowy
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej
(rozdział XX).

M32.1†

Toczeń rumieniowaty układowy z zajęciem narządów lub układów
Choroba Libmana-Sacksa (I39.–*)
Toczniowe zapalenie osierdzia (I32.8*)
Toczeń rumieniowaty układowy z zajęciem:
• nerek (N08.5*, N16.4*)
• płuc (J99.1*)

M32.8

Inne postacie tocznia rumieniowatego układowego

M32.9

Toczeń rumieniowaty układowy, nieokreślony

M33

Zapalenie skórno-wielomięśniowe

M33.0

Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe

M33.1

Inne zapalenia skórno-mięśniowe

M33.2

Zapalenie wielomięśniowe

M33.9

Zapalenie skórno-wielomięśniowe, nieokreślone

M34

Twardzina układowa
Obejmuje:
Nie obejmuje:

twardzina
twardzina:
• ograniczona (L94.0)
• noworodkowa (P83.8)

M34.0

Postępująca twardzina uogólniona

M34.1

Zespół CR(E)ST
Współistnienie wapnicy, objawu Raynauda, zaburzeń przełyku, sklerodaktylii i teleangiektazji.

M34.2

Twardzina układowa indukowana lekami i środkami chemicznymi
Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny
zewnętrznej (rozdział XX).
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M34.8

Inne postacie twardziny układowej
Twardzina układowa ze zmianami płucnymi† (J99.1*)
Twardzina układowa z miopatią† (G73.7*)

M34.9

Twardzina układowa, nieokreślona

M35

Inne układowe choroby tkanki łącznej
Nie obejmuje:

odczynowa kolagenoza perforująca (L87.1)

M35.0

zespół suchości [Sjögrena]
Zespół Sjögrena z:
• zapaleniem rogówki i spojówek† (H19.3*)
• zajęciem płuc† (J99.1*)
• miopatią† (G73.7*)
• zaburzeniami cewkowo-śródmiąższowymi nerek† (N16.4*)

M35.1

Inne zespoły nakładające się
Mieszana choroba tkanki łącznej
Nie obejmuje:

zapalenie wielonaczyniowe, zespół nakładania (M30.8)

M35.2

Choroba Behçeta

M35.3

Polimialgia reumatyczna
Nie obejmuje: polimialgia reumatyczna z olbrzymiokomórkowym zapaleniem naczyń (M31.5)

M35.4

Rozlane (eozynofilowe) zapalenie powięzi

M35.5

Wieloogniskowe zwłóknienie powięzi

M35.6

Nawrotowe zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej [Webera-Christiana]
Nie obejmuje: zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej:
• BNO (M79.3)
• toczniowe (L93.2)

M35.7

Zespół nadmiernej ruchomości
Rodzinna wiotkość więzadeł
Nie obejmuje: zespół Ehlersa-Danlosa (Q79.6)
wiotkość więzadeł BNO (M24.2)

M35.8

Inne określone układowe choroby tkanki łącznej

M35.9

Układowe choroby tkanki łącznej, nieokreślone
Kolagenoza (układowa) BNO
Choroby kolagenowe (naczyniowe) BNO

M36*

Układowe zaburzenia tkanki łącznej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie
indziej
Nie obejmuje:

artropatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej (M14.–*)

M36.0*

Zapalenie skórno-(wielo)mięśniowe w przebiegu chorób nowotworowych (C00–D48†)

M36.1*

Artropatia w przebiegu chorób nowotworowych (C00–D48†)
Artropatia w przebiegu:
• białaczki (C91–C95†)
• histiocytozy złośliwej (C96.1†)
• szpiczaka mnogiego (C90.0†)

M36.2*

Artropatia w przebiegu hemofilii (D66–D68†)

M36.3*

Artropatia w przebiegu innych chorób hematologicznych (D50–D76†)
Nie obejmuje: artropatia w przebiegu plamicy Henocha(-Schönleina) (M36.4*)

M36.4*

Artropatia w przebiegu reakcji nadwrażliwości sklasyfikowanych gdzie indziej
Artropatia w przebiegu plamicy Henocha(-Schönleina) (D69.0†)

M36.8*

Układowe zaburzenia tkanki łącznej w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie
indziej
Układowe choroby tkanki łącznej w przebiegu:
• hipogammaglobulinemii (D80.–†)
• ochronozy (E70.2†)

428

CHOROBY UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO I TKANKI ŁĄCZNEJ

Choroby grzbietu
(M40–M54)
Poniższa dodatkowa klasyfikacja została wprowadzona w celu umożliwienia opcjonalnego wskazania miejsca
uszkodzenia podczas stosowania odpowiednich kategorii z bloku dotyczącego chorób grzbietu, z wyjątkiem kategorii
M50 i M51; patrz też uwaga na początku niniejszego rozdziału.
0

Umiejscowienie mnogie w kręgosłupie

1

Okolica potyliczno-szczytowo-obrotowa

2

Okolica szyi

3

Okolica szyjno-piersiowa

4

Okolica piersiowa

5

Okolica piersiowo-lędźwiowa

6

Okolica lędźwiowa

7

Okolica lędźwiowo-krzyżowa

8

Okolica krzyżowa i krzyżowo-guziczna

9

Nieokreślone umiejscowienie

Zniekształcające choroby grzbietu
(M40–M43)
M40

Kifoza i lordoza
[Patrz kod lokalizacji przed M40.]
Nie obejmuje:

kifoskolioza (M41.–)
kifoza i lordoza:
• wrodzona (Q76.4)
• pozabiegowa (M96.–)

M40.0

Kifoza zależna od wadliwej postawy
Nie obejmuje: osteochondroza kręgosłupa (M42.–)

M40.1

Inna wtórna kifoza

M40.2

Inna i nieokreślona kifoza

M40.3

Zespół prostych pleców

M40.4

Inna lordoza
Lordoza:
• nabyta
• zależna od wad postawy

M40.5

Lordoza, nieokreślona

M41

Skolioza
[Patrz kod lokalizacji przed M40.]
Obejmuje:
Nie obejmuje:

kifoskolioza
skolioza wrodzona:
• BNO (Q67.5)
• spowodowane wadą rozwojową kości (Q76.3)
• związana z postawą (Q67.5)
choroba serca w przebiegu kifoskoliozy (I27.1)
pooperacyjna (M96.–)

M41.0

Idiopatyczna skolioza dziecięca

M41.1

Idiopatyczna skolioza młodzieńcza
Skolioza okresu dorastania

M41.2

Inne postacie skoliozy idiopatycznej
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M41.3

Skolioza wynikająca z budowy klatki piersiowej

M41.4

Skolioza nerwowo-mięśniowa
Skolioza będąca wynikiem mózgowego porażenia dziecięcego, ataksji Friedreicha, poliomyelitis i innych
chorób nerwowo-mięśniowych.

M41.5

Inne postacie skoliozy wtórnej

M41.8

Inne postacie skoliozy

M41.9

Skolioza, nieokreślona

M42

Osteochondroza kręgosłupa
[Patrz kod lokalizacji przed M40.]
Nie obejmuje:

M42.0

kifoza zależna od wadliwej postawy (M40.0)

Młodzieńcza osteochondroza kręgosłupa
Choroba Calvégo
Choroba Scheuermanna
Nie obejmuje: kifoza zależna od wadliwej postawy (M40.0)

M42.1

Osteochondroza kręgosłupa dorosłych

M42.9

Osteochondroza kręgosłupa, nieokreślona

M43

Inne zniekształcające choroby grzbietu
[Patrz kod lokalizacji przed M40.]
Nie obejmuje:

wrodzona kręgoszczelina i kręgozmyk (Q76.2)
półkręg (Q76.3–Q76.4)
zespół Klippela-Feila (Q76.1)
lumbalizacja i sakralizacja (Q76.4)
kręgoszczelina (Q76.4)
utajony rozszczep kręgosłupa (Q76.0)
skrzywienie kręgosłupa w przebiegu:
• osteroporozy (M80–M81)
• choroby Pageta [osteitis deformans] (M88.–)

M43.0

Kręgoszczelina

M43.1

Kręgozmyk

M43.2

Inne rodzaje zesztywnień kręgosłupa
Zesztywnienie stawu kręgosłupa
Nie obejmuje: zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (M45)
zastosowanie operacyjnego unieruchomienia stawów [artrodezy] (Z98.1)
pseudozwyrodnienie po zespoleniu lub artrodezie (M96.0)

M43.3

Nawykowe podwichnięcie w stawie szczytowo-obrotowym z uszkodzeniem rdzenia
kręgowego

M43.4

Inne nawykowe podwichnięcia w stawie szczytowo-obrotowym

M43.5

Inne nawracające podwichnięcia kręgów
Nie obejmuje: uszkodzenia biomechaniczne NGI (M99.–)

M43.6

Kręcz szyi
Nie obejmuje:

kręcz szyi:
• wrodzony (mostkowo-sutkowaty) (Q68.0)
• w przebiegu świeżego urazu – patrz część dotycząca urazów kręgosłupa z podziałem
na okolice
• wtórny do urazu okołoporodowego (P15.2)
• psychogenny (F45.8)
• kurczowy (G24.3)

M43.8

Inne określone zniekształcające choroby grzbietu
Nie obejmuje: kifoza i lordoza (M40.–)
skolioza (M41.–)

M43.9

Zniekształcające choroby grzbietu, nieokreślone
Skrzywienie kręgosłupa BNO
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Choroby kręgosłupa
(M45–M49)
M45

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
[Patrz kod lokalizacji przed M40.]
Reumatoidalne zapalenie stawów kręgosłupa
Nie obejmuje:

M46

artropatia w przebiegu choroby Reitera (M02.3)
Choroba Behçeta (M35.2)
młodzieńcze (zesztywniające) zapalenie stawów kręgosłupa (M08.1)

Inne zapalne choroby kręgosłupa
[Patrz kod lokalizacji przed M40.]

M46.0

Entezopatia kręgosłupa
Choroba więzadeł lub przyczepów ścięgnistych mięśni kręgosłupa

M46.1

Zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych niesklasyfikowane gdzie indziej

M46.2

Zapalenie kości i jamy szpikowej kręgu

M46.3

Zakażenie krążka międzykręgowego (ropne)
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

M46.4

Zapalenie krążka międzykręgowego, nieokreślone

M46.5

Inne zakaźne choroby kręgosłupa

M46.8

Inne określone zapalne choroby kręgosłupa

M46.9

Zapalna choroba kręgosłupa, nieokreślona

M47

Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
[Patrz kod lokalizacji przed M40.]
Obejmuje:

choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa lub zwyrodnienie stawów międzykręgowych
zwyrodnienie stawów kręgosłupa

M47.0†

Zespół ucisku tętnicy kręgowej i rdzeniowej przedniej (G99.2*)

M47.1

Inne spondylozy z uszkodzeniem rdzenia kręgowego
Ucisk rdzenia spowodowany zmianami w kręgach† (G99.2*)

M47.2

Inne zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowych

M47.8

Inne zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
Spondyloza szyjna
Spondyloza lędźwiowo-krzyżowa
bez uszkodzenia rdzenia i korzeni nerwowych
Spondyloza piersiowa

M47.9

Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, nieokreślone

Nie obejmuje:

M48

podwichnięcie kręgu (M43.3–M43.5)

Inne choroby kręgosłupa
[Patrz kod lokalizacji przed M40.]

M48.0

Zespół wąskiego kanału kręgowego
Zespół wąskiego kanału ogona końskiego

M48.1

Zesztywniająca hiperostoza [choroba Forestiera]
Uogólniona samoistna hiperostoza szkieletu [DISH]

M48.2

Choroba Baastrupa

M48.3

Pourazowa spondylopatia

M48.4

Zmęczeniowe złamanie kręgu
Zmiażdżeniowe złamanie kręgu
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M48.5

Zapadnięcie kręgu niesklasyfikowane gdzie indziej
Zapadnięcie kręgu BNO
Kręg klinowy BNO
Nie obejmuje:

zapadnięcie kręgu w przebiegu osteoporozy (M80.–)
w przebiegu świeżego urazu – patrz urazy kręgosłupa w zależności od objętej okolicy

M48.8

Inne określone spondylopatie
Kostnienie więzadła podłużnego tylnego

M48.9

Spondylopatia, nieokreślona

M49*

Spondylopatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
[Patrz kod lokalizacji przed M40.]
Nie obejmuje:

M49.0*

artropatie łuszczycowe i w przebiegu chorób jelit (M07.–*, M09.–*)

Gruźlica kręgosłupa (A18.0†)
Garb Potta

M49.1*

Zapalenie stawów kręgosłupa w przebiegu brucelozy (A23.–†)

M49.2*

Zapalenie stawów kręgosłupa w przebiegu infekcji bakteriami jelitowymi (A01–A04†)

M49.3*

Spondylopatia w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych
gdzie indziej
Nie obejmuje: spondylopatia neuropatyczna w przebiegu wiądu rdzenia (M49.4*)

M49.4*

Spondylopatia neuropatyczna
Spondylopatia neuropatyczna w przebiegu:
• jamistości rdzenia kręgowego i jamistości opuszki (G95.0†)
• wiądu rdzenia (A52.1†)

M49.5*

Zapadnięcie kręgu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Przerzutowe złamanie kręgu (C79.5†)

M49.8*

Spondylopatia w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Inne choroby grzbietu
(M50–M54)
Nie obejmuje:

M50

w przebiegu świeżego urazu – patrz urazy kręgosłupa w zależności od objętej okolicy
zapalenie krążka międzykręgowego BNO (M46.4)

Choroby krążków międzykręgowych szyjnych
Obejmuje:

choroba krążków międzykręgowych szyjnych z bólem szyi
choroby krążków międzykręgowych odcinka szyjno-piersiowego

M50.0†

Choroba krążka międzykręgowego szyjnego z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (G99.2*)

M50.1

Choroba krążka międzykręgowego szyjnego z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowych
Nie obejmuje: zapalenie splotu ramiennego BNO (M54.1)

M50.2

Inne przemieszczenia krążka międzykręgowego szyjnego

M50.3

Inne zwyrodnienia krążka międzykręgowego szyjnego

M50.8

Inne choroby krążka międzykręgowego szyjnego

M50.9

Choroba krążka międzykręgowego szyjnego, nieokreślona

M51

Inne choroby krążka międzykręgowego
Obejmuje:

choroby krążków międzykręgowych w odcinkach piersiowym, piersiowo-lędźwiowym
i lędźwiowo-krzyżowym

M51.0†

Choroby krążków międzykręgowych lędźwiowych i innych z uszkodzeniem rdzenia
kręgowego (G99.2*)

M51.1†

Choroby krążków międzykręgowych lędźwiowych i innych z uszkodzeniem korzeni
nerwów rdzeniowych (G55.1*)
Rwa kulszowa związana z patologią krążka międzykręgowego
Nie obejmuje:
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M51.2

Inne określone przemieszczenia krążków międzykręgowych
Bóle lędźwiowo-krzyżowe spowodowane przemieszczeniem krążka międzykręgowego

M51.3

Inne określone zwyrodnienia krążków międzykręgowych

M51.4

Guzki Schmorla

M51.8

Inne określone choroby krążków międzykręgowych

M51.9

Choroba krążków międzykręgowych, nieokreślona

M53

Inne choroby grzbietu, niesklasyfikowane gdzie indziej
[Patrz kod lokalizacji przed M40.]

M53.0

Zespół szyjno-czaszkowy
Tylny współczulny zespół szyjny

M53.1

Zespół szyjno-barkowy
Nie obejmuje: choroba krążka międzykręgowego szyjnego (M50.–)
zespół górnego otworu klatki piersiowej (G54.0)

M53.2

Niestabilność kręgosłupa

M53.3

Choroby kości krzyżowej i guzicznej niesklasyfikowane gdzie indziej
Ból kości ogonowej

M53.8

Inne określone choroby grzbietu

M53.9

Choroby grzbietu, nieokreślone

M54

Bóle grzbietu
[Patrz kod lokalizacji przed M40.]
Nie obejmuje: psychogenny ból grzbietu (F45.4)

M54.0

Zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej okolicy karku i pleców
Nie obejmuje: zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej:
• BNO (M79.3)
• toczniowe (L93.2)
• nawrotowe [Webera-Christiana] (M35.6)

M54.1

Choroby korzeni nerwów rdzeniowych
Zapalenie nerwów lub korzeni nerwów rdzeniowych:
• barkowych BNO
• lędźwiowych BNO
• lędźwiowo-krzyżowych BNO
• piersiowych BNO
Zapalenie korzeni nerwów rdzeniowych BNO
Nie obejmuje:

nerwoból lub zapalenie nerwu BNO (M79.2)
radikulopatia w przebiegu:
• patologii krążków międzykręgowych szyjnych (M50.1)
• patologii krążków międzykręgowych lędźwiowych i innych (M51.1)
• spondylozy (M47.2)

M54.2

Bóle karku
Nie obejmuje:

M54.3

Rwa kulszowa
Nie obejmuje: uszkodzenie nerwu kulszowego (G57.0)
rwa kulszowa:
• związana z patologią krążka międzykręgowego (M51.1)
• z lumbago (M54.4)

M54.4

Rwa kulszowa z bólem lędźwiowo-krzyżowym
Nie obejmuje: związana z patologią krążka międzykręgowego (M51.1)

M54.5

Ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej
Ból w okolicy lędźwiowej
Przeciążenie w odcinku lędźwiowym
Lumbago BNO
Nie obejmuje: lumbago:
• związane z przemieszczeniem krążka międzykręgowego (M51.2)
• z rwą kulszową (M54.4)

bóle karku wtórne do patologii krążków międzykręgowych szyjnych (M50.–)
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M54.6

Ból kręgosłupa piersiowego
Nie obejmuje: ból związany z patologią krążka międzykręgowego (M51.–)

M54.8

Inne bóle grzbietu

M54.9

Ból grzbietu, nieokreślony
Ból pleców BNO

Choroby tkanek miękkich
(M60–M79)

Choroby mięśni
(M60–M63)
Nie obejmuje:

M60

zapalenie skórno-wielomięśniowe (M33.–)
dystrofie mięśniowe i miopatie (G71–G72)
miopatia w przebiegu:
• amyloidozy (E85.–)
• guzkowego zapalenia tętnic (M30.0)
• reumatoidalnego zapalenia stawów (M05.3)
• twardziny (M34.–)
• zespołu Sjögrena (M35.0)
• tocznia rumieniowatego układowego (M32.–)

Zapalenie mięśni
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

M60.0

Zakaźne zapalenie mięśni
Tropikalne ropne zapalenie mięśni
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

M60.1

Zapalenie mięśni śródmiąższowe

M60.2

Ziarniniak tkanek miękkich spowodowany przez ciało obce, niesklasyfikowany gdzie
indziej
Nie obejmuje: ziarniniak skóry i tkanki podskórnej spowodowany przez ciało obce (L92.3)

M60.8

Inne zapalenie mięśni

M60.9

Zapalenie mięśni, nieokreślone

M61

Zwapnienie i skostnienie mięśni
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

M61.0

Pourazowe kostniejące zapalenie mięśni

M61.1

Postępujące kostniejące zapalenie mięśni
Postępująca fibrodysplazja kostniejąca

M61.2

Porażeniowe zwapnienie i skostnienie mięśni
Kostniejące zapalenie mięśni związane z porażeniem czterech lub dwóch kończyn

M61.3

Zwapnienie i skostnienie mięśni wtórne do oparzenia
Myositis ossificans i skostnienie mięśni wtórne do oparzenia

M61.4

Inne postacie zwapnienia mięśni
Nie obejmuje: wapniejące zapalenie ścięgien (M65.2)
• barku (M75.3)

M61.5

Inne postacie skostnienia mięśni

M61.9

Zwapnienie i skostnienie mięśni, nieokreślone
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M62

Inne choroby mięśni
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]
Nie obejmuje:

kurcz i przykurcz (R25.2)
bóle mięśni (M79.1)
miopatia:
• alkoholowa (G72.1)
• polekowa (G72.0)
zespół sztywności (G25.8)

M62.0

Rozerwanie mięśni

M62.1

Inne przyczyny rozerwania mięśni (nieurazowe)
Nie obejmuje: przerwanie ścięgna (M66.–)
pourazowe rozerwanie mięśnia – patrz urazy mięśni w zależności od objętej okolicy

M62.2

Zawał niedokrwienny mięśnia
Zespół ciasnoty przedziałów powięziowych, nieurazowy
Nie obejmuje:

zespół ciasnoty przedziałów powięziowych, pourazowy (T79.6)
pourazowe niedokrwienie mięśnia (T79.6)
przykurcz niedokrwienny Volkmanna (T79.6)

M62.3

Zespół unieruchomienia (porażenny)

M62.4

Przykurcz mięśni
Nie obejmuje: przykurcz stawu (M24.5)

M62.5

Ubytek i zaniki masy mięśniowej niesklasyfikowane gdzie indziej
Zanik mięśni z nieczynności NGI

M62.6

Zmęczenie mięśni
Nie obejmuje: w przebiegu świeżego urazu – patrz urazy mięśni w zależności od objętej okolicy

M62.8

Inne określone choroby mięśni
Przepuklina mięśniowa (pochewki)

M62.9

Choroba mięśni, nieokreślona

M63*

Zaburzenia mięśni w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Nie obejmuje:

miopatia w przebiegu:
• zaburzeń endokrynologicznych (G73.5*)
• chorób metabolicznych (G73.6*)

M63.0*

Zapalenie mięśni w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie mięśni w przebiegu:
• trądu [choroby Hansena] (A30.–†)
• kiły (A51.4†, A52.7†)

M63.1*

Zapalenie mięśni w przebiegu chorób pierwotniakowych i pasożytniczych
sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie mięśni w przebiegu:
• wągrzycy (B69.8†)
• schistosomatozy [bilharcjozy] (B65.–†)
• toksoplazmozy (B58.8†)
• włośnicy (B75†)

M63.2*

Zapalenie mięśni w przebiegu innych chorób zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie mięśni w przebiegu grzybicy (B35–B49†)

M63.3*

Zapalenie mięśni w przebiegu sarkoidozy (D86.8†)

M63.8*

Inne zaburzenia mięśni w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
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Choroby maziówki i ścięgien
(M65–M68)
M65

Zapalenie błony maziowej i pochewki ścięgnistej
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]
Nie obejmuje:

przewlekłe trzeszczące zapalenie błony maziowej ręki i nadgarstka (M70.0)
w przebiegu świeżego urazu – patrz urazy więzadeł lub ścięgien w zależności od
umiejscowienia
choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przemęczeniem i przeciążeniem
(M70.–)

M65.0

Ropień pochewki ścięgna
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B96) w celu określenia czynnika bakteryjnego.

M65.1

Inne zakaźne zapalenia błony maziowej i ścięgien

M65.2

Wapniejące zapalenie ścięgna
Nie obejmuje: barku (M75.3)
określone zapalenie ścięgna (M75–M77)

M65.3

Palec „zatrzaskujący”
Guzkowa choroba ścięgien

M65.4

Zapalenie błony maziowej i ścięgien wyrostka rylcowatego kości promieniowej [choroba
de Quervaina]

M65.8

Inne zapalenia błony maziowej i pochewki ścięgnistej

M65.9

Zapalenie błony maziowej i pochewki ścięgnistej, nieokreślone

M66

Samoistne pęknięcie błony maziowej i ścięgna
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]
Obejmuje:

pęknięcie, które jest wynikiem działania normalnej siły na osłabione ścięgno

Nie obejmuje:

zespół czepca ścięgnisto-mięśniowego (M75.1)
pęknięcie ścięgna w wyniku działania nadmiernej siły na prawidłową tkankę – patrz
urazy ścięgien w zależności od umiejscowienia

M66.0

Pęknięcie torbieli podkolanowej

M66.1

Pęknięcie błony maziowej
Pęknięcie torbieli maziówkowej

M66.2

Samoistne pęknięcie ścięgna prostowników

M66.3

Samoistne pęknięcie ścięgna zginaczy

M66.4

Samoistne pęknięcie innych ścięgien

M66.5

Samoistne pęknięcie nieokreślonego ścięgna
Pęknięcie połączenia mięśniowo-ścięgnistego, nieurazowe

Nie obejmuje:

M67

pęknięcie torbieli podkolanowej (M66.0)

Inne choroby błony maziowej i ścięgien
Nie obejmuje:

przykurcz rozcięgna dłoniowego [przykurcz Dupuytrena] (M72.0)
zapaleniem ścięgna BNO (M77.9)
ksantomatoza ścięgien (E78.2)

M67.0

Krótkie ścięgno Achillesa (nabyte)

M67.1

Inne postacie przykurczu ścięgna (pochewki)
Nie obejmuje: z przykurczem stawu (M24.5)

M67.2

Przerost błony maziowej niesklasyfikowany gdzie indziej
Nie obejmuje: kosmkowo-guzkowe zapalenie błony maziowej (barwnikowe) (M12.2)

M67.3

Przemijające zapalenie błony maziowej
Toksyczne zapalenie błony maziowej
Nie obejmuje: reumatyzm palindromiczny (M12.3)
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M67.4

Ganglion
Ganglion stawu lub ścięgna (pochewki)
Nie obejmuje:

torbiel:
• kaletki maziowej (M71.2–M71.3)
• błony maziowej (M71.2–M71.3)
ganglion w przebiegu malinicy (A66.6)

M67.8

Inne określone choroby błony maziowej i ścięgien

M67.9

Choroba błony maziowej i ścięgien, nieokreślona

M68*

Zaburzenia błony maziowej i ścięgien w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie
indziej

M68.0*

Zapalenie błony maziowej i pochewki ścięgna w przebiegu chorób bakteryjnych
sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie błony maziowej lub pochewki ścięgna w przebiegu:
• rzeżączki (A54.4†)
• kiły (A52.7†)
• gruźlicy (A18.0†)

M68.8*

Inne choroby błony maziowej i ścięgien w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie
indziej

Inne choroby tkanek miękkich
(M70–M79)
M70

Choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przemęczeniem
i przeciążeniem
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]
Obejmuje:
choroby tkanek miękkich związane z pracą zawodową
Nie obejmuje:

zapalenie kaletki maziowej:
• BNO (M71.9)
• barku (M75.5)
entezopatie (M76–M77)

M70.0

Przewlekłe trzeszczące zapalenie błony maziowej ręki i nadgarstka

M70.1

Zapalenie kaletki maziowej ręki

M70.2

Zapalenie kaletki maziowej wyrostka łokciowego

M70.3

Zapalenie innych kaletek maziowych stawu łokciowego

M70.4

Zapalenie kaletki maziowej przedrzepkowej

M70.5

Zapalenie innych kaletek maziowych stawu kolanowego

M70.6

Zapalenie kaletki maziowej krętarza
Krętarzowe zapalenie ścięgna

M70.7

Zapalenie innych kaletek maziowych miednicy
Zapalenie kaletki kulszowej

M70.8

Inne choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przemęczeniem i przeciążeniem

M70.9

Nieokreślone choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przemęczeniem
i przeciążeniem

M71

Inne patologie kaletek
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]
Nie obejmuje: zapalenie kaletki stawu śródstopno-paliczkowego pierwszego (M20.1)
zapalenie kaletki związane z jej używaniem, przemęczeniem i przeciążeniem (M70.–)
entezopatie (M76–M77)

M71.0

Ropień kaletki maziowej

M71.1

Inne infekcyjne zapalenia kaletki maziowej
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M71.2

Torbiel podkolanowa [torbiel Bakera]
Nie obejmuje: z pęknięciem (M66.0)

M71.3

Inne torbiele kaletek maziowych
Torbiel maziówkowa BNO
Nie obejmuje: torbiel maziówkowa z pęknięciem (M66.1)

M71.4

Złogi wapniowe w kaletce maziowej
Nie obejmuje: barku (M75.3)

M71.5

Inne zapalenia kaletek maziowych niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje: zapalenie kaletki maziowej:
• BNO (M71.9)
• barku (M75.5)
• pobocznej piszczelowej [choroba Pellegriniego-Stiedy] (M76.4)

M71.8

Inne określone choroby kaletki maziowej

M71.9

Choroba kaletki maziowej, nieokreślona
Zapalenie kaletki maziowej BNO

M72

Choroby fibroblastyczne
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]
Nie obejmuje:

włókniakowatość zaotrzewnowa (D48.3)

M72.0

Przykurcz rozcięgna dłoniowego [przykurcz Dupuytrena]

M72.1

Guzki na knykciach palców ręki

M72.2

Włókniakowatość rozcięgna podeszwowego
Zapalenie rozcięgna podeszwowego

M72.4

Włókniakowatość rzekomomięsakowa
Guzkowe zapalenie rozcięgna

M72.6

Martwicze zapalenie powięzi
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia czynnika zakaźnego.

M72.8

Inne choroby powięzi
Ropień powięzi
Nie obejmuje:

M72.9

M73*

zapalenie powięzi:
• rozlane (eozynofilowe) (M35.4)
• martwicze (M72.6)
• guzkowe (M72.4)
• okołonerkowe:
• BNO (N13.5)
• z zakażeniem (N13.6)
• podeszwy (M72.2)

Zaburzenia rozrostowe tkanki fibroblastycznej, nieokreślone
Zapalenie powięzi BNO
Włókniakowatość BNO

Zaburzenia tkanek miękkich w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

M73.0*

Rzeżączkowe zapalenie kaletki maziowej (A54.4†)

M73.1*

Kiłowe zapalenie kaletki maziowej (A52.7†)

M73.8*

Inne zaburzenia tkanek miękkich w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

M75

Uszkodzenia barku
Nie obejmuje:

M75.0
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zespół bark-ręka (M89.0)

Zapalenie zarostowe torebki stawu ramiennego
Zespół zamrożonego barku
Zapalenie okołostawowe barku
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M75.1

Zespół czepca ścięgnisto-mięśniowego
Rozerwanie lub pęknięcie czepca ścięgnisto-mięśniowego lub mięśnia nadgrzebieniowego (całkowite)
(niecałkowite), nieokreślone jako urazowe
Zespół mięśnia nadgrzebieniowego

M75.2

Zapalenie ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia

M75.3

Wapniejące zapalenie ścięgien barku
Zwapnienie kaletki maziowej stawu ramiennego

M75.4

Zespół wybitego barku

M75.5

Zapalenie kaletki maziowej barku

M75.8

Inne uszkodzenia barku

M75.9

Uszkodzenie barku, nieokreślone

M76

Entezopatie kończyny dolnej, z wyłączeniem stopy
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]
Uwaga:

Określenia „zapalenie kaletki”, „zapalenie pochewki ścięgnistej”, „zapalenie torebki
stawu” zazwyczaj stosuje się równorzędnie dla różnych schorzeń obwodowych
przyczepów więzadeł i mięśni; większość z tych stanów została objęta wspólną nazwą
entezopatii, która jest szerokim określeniem opisującym uszkodzenia o takiej lokalizacji.

Nie obejmuje:

zapalenie kaletki związane z jej używaniem, przemęczeniem i przeciążeniem (M70.–)

M76.0

Zapalenie przyczepów mięśni pośladkowych

M76.1

Zapalenie przyczepu mięśnia lędźwiowego

M76.2

Ostroga grzebienia biodrowego

M76.3

Zespół pasma biodrowo-piszczelowego

M76.4

Zapalenie kaletki maziowej pobocznej piszczelowej [choroba Pellegriniego-Stiedy]

M76.5

Zapalenie więzadeł rzepki

M76.6

Zapalenie ścięgna Achillesa
Zapalenie kaletki maziowej ścięgna Achillesa

M76.7

Zapalenie ścięgna mięśnia strzałkowego

M76.8

Inne entezopatie kończyny dolnej z wyłączeniem stopy
Zespół mięśnia piszczelowego przedniego
Zapalenie ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego

M76.9

Entezopatia kończyny dolnej, nieokreślona

M77

Inne entezopatie
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]
Nie obejmuje: zapalenie kaletki maziowej:
• BNO (M71.9)
• związane z jej używaniem, przemęczeniem i przeciążeniem (M70.–)
osteofit (M25.7)
entezopatia kręgosłupa (M46.0)

M77.0

Zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego

M77.1

Zapalenie nadkłykcia bocznego
Łokieć tenisisty

M77.2

Zapalenie okołostawowe nadgarstka

M77.3

Ostroga kości piętowej

M77.4

Bolesność śródstopia
Nie obejmuje: metatarsalgia Mortona (G57.6)

M77.5

Inne entezopatie stopy

M77.8

Inne entezopatie niesklasyfikowane gdzie indziej
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M77.9

M79

Entezopatia, nieokreślona
Ostroga kostna BNO
Zapalenie torebki stawowej BNO
Zapalenie okołostawowe BNO
Zapalenie ścięgna BNO

Inne choroby tkanek miękkich, niesklasyfikowane gdzie indziej
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]
Nie obejmuje:

bolesność tkanek miękkich, psychogenna (F45.4)

M79.0

Reumatyzm, nieokreślony
Nie obejmuje: fibromialgia (M79.7)
reumatyzm palindromiczny (M12.3)

M79.1

Bóle mięśni
Nie obejmuje:

M79.2

Nerwoból i zapalenie nerwów, nieokreślone
Nie obejmuje: mononeuropatie (G56–G58)
zapalenie korzeni nerwów rdzeniowych:
• BNO
• splotu ramiennego BNO
(M54.1)
• lędźwiowo-krzyżowych BNO
rwa kulszowa (M54.3–M54.4)

M79.3

Zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej, nieokreślone
Nie obejmuje: zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej:
• toczniowe (L93.2)
• szyi i pleców (M54.0)
• nawrotowe [Webera-Christiana] (M35.6)

M79.4

Przerost (podrzepkowego) ciała tłuszczowego

M79.5

Ciało obce pozostałe w tkankach miękkich
Nie obejmuje: ziarniniak skóry i tkanki podskórnej spowodowany przez ciało obce (L92.3)
ziarniniak tkanek miękkich spowodowany przez ciało obce (M60.2)

M79.6

Bóle kończyn

M79.7

Fibromialgia
Fibromyositis
Fibrositis
Myofibrositis

M79.8

Inne określone choroby tkanek miękkich

M79.9

Choroba tkanek miękkich, nieokreślona

zapalenie mięśnia (M60.–)

Choroby tkanki kostnej i chrzęstnej
(M80–M94)

Zaburzenia mineralizacji i struktury kości
(M80–M85)
M80

Osteoporoza ze złamaniami patologicznymi
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]
Obejmuje:
Nie obejmuje:

M80.0
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osteoporotyczne zapadnięcie kręgu i klinowatość kręgów
zapadnięcie kręgu BNO (M48.5)
złamanie patologiczne BNO (M84.4)
kręg klinowy BNO (M48.5)

Osteoporoza pomenopauzalna ze złamaniem patologicznym
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M80.1

Osteoporoza po zabiegu usunięcia jajników ze złamaniem patologicznym

M80.2

Osteoporoza w następstwie unieruchomienia ze złamaniem patologicznym

M80.3

Osteoporoza w następstwie pooperacyjnego zespołu upośledzonego wchłaniania ze
złamaniem patologicznym

M80.4

Osteoporoza polekowa ze złamaniem patologicznym
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej
(rozdział XX).

M80.5

Osteoporoza idiopatyczna ze złamaniem patologicznym

M80.8

Inne postacie osteoporozy ze złamaniem patologicznym

M80.9

Nieokreślona osteoporoza ze złamaniem patologicznym

M81

Osteoporoza bez złamań patologicznych
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]
Nie obejmuje:

osteoporoza ze złamaniami patologicznymi (M80.–)

M81.0

Osteoporoza pomenopauzalna

M81.1

Osteoporoza po zabiegu usunięcia jajników

M81.2

Osteoporoza w następstwie unieruchomienia
Nie obejmuje: zanik Sudecka (M89.0)

M81.3

Osteoporoza w następstwie pooperacyjnego zespołu upośledzonego wchłaniania

M81.4

Osteoporoza polekowa
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej
(rozdział XX).

M81.5

Osteoporoza idiopatyczna

M81.6

Zrzeszotnienie kości ograniczone [Lequesne’a]
Nie obejmuje: zanik Sudecka (M89.0)

M81.8

Inne postacie osteoporozy
Osteoporoza starcza

M81.9

Osteoporoza, nieokreślona

M82*

Osteoporoza w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

M82.0*

Osteoporoza w przebiegu szpiczaka mnogiego (C90.0†)

M82.1*

Osteoporoza w przebiegu chorób endokrynologicznych (E00–E34†)

M82.8*

Osteoporoza w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

M83

Osteomalacja dorosłych
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]
Nie obejmuje:

osteomalacja:
• niemowląt i młodzieńcza (E55.0)
• oporna na witaminę D (E83.3)
osteodystrofia nerkowa (N25.0)
krzywica (aktywna) (E55.0) :
• wtórna (E64.3)
• oporna na witaminę D (E83.3)

M83.0

Osteomalacja połogowa

M83.1

Osteomalacja starcza

M83.2

Osteomalacja dorosłych w następstwie upośledzonego wchłaniania
Osteomalacja dorosłych w następstwie pooperacyjnego zespołu upośledzonego wchłaniania

M83.3

Osteoporoza dorosłych będąca wynikiem nieprawidłowego odżywiania

M83.4

Choroba kości na skutek przewlekłego stosowania soli glinu

M83.5

Inna polekowa osteomalacja dorosłych
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej
(rozdział XX).
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M83.8

Inna osteomalacja dorosłych

M83.9

Osteomalacja dorosłych, nieokreślona

M84

Zaburzenia ciągłości kości
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

M84.0

Nieprawidłowy zrost po złamaniu

M84.1

Brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy]
Nie obejmuje: staw rzekomy po operacyjnym unieruchomieniu (M96.0)

M84.2

Opóźniony zrost po złamaniu

M84.3

Złamanie zmiażdżeniowe niesklasyfikowane gdzie indziej
Złamanie zmiażdżeniowe BNO
Nie obejmuje: zmiażdżeniowe złamanie kręgu (M48.4)

M84.4

Złamanie patologiczne niesklasyfikowane gdzie indziej
Złamanie patologiczne BNO
Nie obejmuje: zapadnięcie kręgu NGI (M48.5)
złamanie patologiczne w przebiegu osteoporozy (M80.–)

M84.8

Inne zaburzenia ciągłości kości

M84.9

Zaburzenia ciągłości kości, nieokreślone

M85

Inne zaburzenia mineralizacji i struktury kości
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]
Nie obejmuje: łamliwość kości (Q78.0)
marmurkowatość kości (Q78.2)
osteopoikilia (Q78.8)
włóknista rozsiana dysplazja kości (Q78.1)

M85.0

Dysplazja włóknista (pojedynczej kości)
Nie obejmuje: włóknista dysplazja żuchwy (K10.8)

M85.1

Fluoroza kośćca

M85.2

Przerost kości czaszki

M85.3

Osteoskleroza

M85.4

Pojedyncza torbiel kości
Nie obejmuje: torbiel samotna żuchwy (K09.1–K09.2)

M85.5

Tętniakowata torbiel kości
Nie obejmuje: tętniakowata torbiel żuchwy (K09.2)

M85.6

Inne torbiele kości
Nie obejmuje: torbiel żuchwy NGI (K09.1–K09.2)
uogólnione włóknisto-torbielowate zapalenie kości [choroba Recklinghausena kości]
(E21.0)

M85.8

Inne określone zaburzenia mineralizacji i struktury kości
Przerost kości, z wyłączeniem kości czaszki
Osteoskleroza nabyta
Nie obejmuje:

M85.9
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uogólniona samoistna hiperostoza szkieletu [DISH] (M48.1)
osteoskleroza:
• wrodzona (Q77.4)
• ze zwłóknieniem szpiku (D75.8)

Zaburzenia mineralizacji i struktury kości, nieokreślone
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Inne choroby kości
(M86–M90)
Nie obejmuje:

M86

osteopatie pozabiegowe (M96.–)

Zapalenie kości i szpiku
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.
Nie obejmuje: zapalenie kości i szpiku:
• salmonellozowe (A01–A02)
• szczęki (K10.2)
• kręgu (M46.2)

M86.0

Ostre krwiopochodne zapalenie kości i szpiku

M86.1

Inne postacie ostrego zapalenia kości i szpiku

M86.2

Podostre zapalenie kości i szpiku

M86.3

Przewlekłe wieloogniskowe zapalenie kości i szpiku

M86.4

Przewlekłe zapalenie kości i szpiku z drenującą zatoką

M86.5

Inne postacie przewlekłego krwiopochodnego zapalenia kości i szpiku

M86.6

Inne postacie przewlekłego zapalenia kości i szpiku

M86.8

Inne postacie zapalenia kości i szpiku
Ropień Brodiego

M86.9

Zapalenie kości i szpiku, nieokreślone
Zakażenie kości BNO
Zapalenie okostnej bez informacji o zapaleniu kości i szpiku

M87

Martwica kości
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]
Obejmuje:
Nie obejmuje:

jałowa martwica kości
osteochondropatie (M91–M93)

M87.0

Jałowa samoistna martwica kości

M87.1

Martwica kości w następstwie stosowania leków
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej
(rozdział XX).

M87.2

Martwica kości w wyniku wcześniejszego urazu

M87.3

Inne postacie wtórnej martwicy kości

M87.8

Inne postacie martwicy kości

M87.9

Martwica kości, nieokreślona

M88

Choroba Pageta kości [osteitis deformans]
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

M88.0

Choroba Pageta dotycząca czaszki

M88.8

Choroba Pageta dotycząca innych kości

M88.9

Choroba Pageta kości, nieokreślona

M89

Inne choroby kości
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

M89.0

Algoneurodystrofia
Zespół bark-ręka
Zanik Sudecka
Dystrofia odruchowo-współczulna

M89.1

Zahamowanie wzrostu nasady kości

M89.2

Inne zaburzenia rozwoju i wzrostu kości
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M89.3

Przerost kości

M89.4

Inne przerostowe osteoartropatie
Choroba Mariego-Bambergera
Pachydermoperiostosis

M89.5

Osteoliza

M89.6

Choroby kości w następstwie zapalenia wieloneuronowego rogów przednich rdzenia
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B91) w celu określenia przebytego poliomyelitis.

M89.8

Inne określone choroby kości
Dziecięca hiperostoza istoty korowej kości
Pourazowe kostnienie podokostnowe

M89.9

Choroby kości, nieokreślone

M90*

Osteopatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

M90.0*

Gruźlica kości (A18.0†)
Nie obejmuje: gruźlica kręgosłupa (M49.0*)

M90.1*

Zapalenie okostnej w przebiegu chorób zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej
wtórne kiłowe zapalenie okostnej (A51.4†)

M90.2*

Choroby kości w przebiegu innych chorób zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie kości i szpiku:
• bąblowcowe (B67.2†)
• rzeżączkowe (A54.4†)
• salmonellozowe (A02.2†)
osteopatia kiłowa lub osteochondropatia (A50.5†, A52.7†)

M90.3*

Martwica kości w przebiegu choroby kesonowej (T70.3†)

M90.4*

Martwica kości w przebiegu hemoglobinopatii (D50–D64†)

M90.5*

Martwica kości w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

M90.6*

Zniekształcające zapalenie kości w przebiegu chorób nowotworowych (C00–D48†)
Zniekształcające zapalenie kości w przebiegu nowotworu złośliwego kości (C40–C41†)

M90.7*

Złamanie kości w przebiegu chorób nowotworowych (C00–D48†)
Nie obejmuje: kompresyjne złamanie kręgu w przebiegu choroby nowotworowej (M49.5*)

M90.8*

Choroby kości w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Osteopatia w przebiegu osteodystrofii nerkowej (N25.0†)

Choroby tkanki chrzęstnej
(M91–M94)
Nie obejmuje:

M91

chondropatie pozabiegowe (M96.–)

Młodzieńcza osteochondroza biodra i miednicy
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]
Nie obejmuje:

oddzielenie górnej nasady kości udowej (nieurazowe) (M93.0)

M91.0

Młodzieńcza osteochondroza miednicy
Osteochondroza (młodzieńcza):
• panewki
• grzebienia biodrowego [choroba Buchanana]
• chrząstkozrostu kulszowo-łonowego [choroba van Necka]
• spojenia łonowego [choroba Piersona]

M91.1

Osteochondroza młodzieńcza głowy kości udowej [choroba Legga-Calvégo-Perthesa]

M91.2

Miednica płaska
Zniekształcenie biodra wtórnie do przebytej młodzieńczej osteochondrozy

M91.3

Pseudokoksalgia
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M91.8

Inne młodzieńcze osteochondrozy stawu biodrowego i miednicy
Młodzieńcza osteochondroza po korekcji operacyjnej wrodzonej dysplazji stawu biodrowego

M91.9

Młodzieńcza osteochondroza biodra i miednicy, nieokreślona

M92

Inne osteochondrozy młodzieńcze

M92.0

Osteochondroza młodzieńcza kości ramiennej
Osteochondroza (młodzieńcza):
• główki kości ramiennej [choroba Pannera]
• głowy kości ramiennej [choroba Haasa]

M92.1

Osteochondroza kości łokciowej i promieniowej
Osteochondroza (młodzieńcza):
• dalszego odcinka kości łokciowej [choroba Burnsa]
• głowy kości promieniowej [choroba Brailsforda]

M92.2

Osteochondroza młodzieńcza ręki
Osteochondroza (młodzieńcza):
• kości księżycowatej [choroba Kienböcka]
• głów kości śródręcza [choroba Mauclaire’a]

M92.3

Inne osteochondrozy młodzieńcze kończyny górnej

M92.4

Osteochondroza młodzieńcza rzepki
Osteochondroza (młodzieńcza):
• pierwotnego jądra kostnienia rzepki [choroba Köhlera]
• wtórnego jądra kostnienia rzepki [choroba Sindinga-Larsena]

M92.5

Osteochondroza młodzieńcza piszczeli i strzałki
Osteochondroza (młodzieńcza):
• bliższej nasady piszczeli [choroba Blounta]
• guzowatości piszczeli [choroba Osgooda-Schlattera]
Szpotawość piszczeli

M92.6

Osteochondroza młodzieńcza stępu
Osteochondroza (młodzieńcza):
• kości piętowej [choroba Severa]
• zewnętrznej piszczeli [choroba Haglunda]
• kości skokowej [choroba Diaza]
• kości łódkowatej [choroba Köhlera]

M92.7

Osteochondroza młodzieńcza śródstopia
Osteochondroza (młodzieńcza):
• piątej kości śródstopia [choroba Iselina]
• drugiej kości śródstopia [choroba Freiberga]

M92.8

Inne określone osteochondrozy młodzieńcze
Zapalenie guza kości piętowej

M92.9

Osteochondroza młodzieńcza, nieokreślona
Zapalenie wyrośli kostnej
Zapalenie nasady kości
określone jako młodzieńcze o nieokreślonym umiejscowieniu
Zapalenie kości i chrząstki
Zwyrodnienie kostno-chrzęstne

M93

Inne osteochondropatie
Nie obejmuje:

osteochondroza kręgosłupa (M42.–)

M93.0

Oddzielenie górnej nasady kości udowej (nieurazowe)

M93.1

Choroba Kienböcka dorosłych
Osteochondroza kości półksiężycowatej nadgarstka u dorosłych

M93.2

Osteochondroza rozwarstwiająca

M93.8

Inne określone osteochondropatie
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M93.9

M94

Osteochondropatia, nieokreślona
Zapalenie wyrośli kostnej
Zapalenie nasady kości
nieokreślone jako dorosłych lub młodzieńcze, o nieokreślonym
Zapalenie kości i chrząstki
umiejscowieniu
Zwyrodnienie kostno-chrzęstne

Inne choroby chrząstki
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

M94.0

Zespół połączenia chrzęstno-kostnego [choroba Tietzego]
Zapalenie chrząstek żebrowych

M94.1

Nawracające zapalenie wielochrzęstne

M94.2

Rozmiękanie chrząstki
Nie obejmuje: rozmiękanie chrząstki rzepki (M22.4)

M94.3

Chondroliza

M94.8

Inne określone choroby chrząstki

M94.9

Choroby chrząstki, nieokreślone

Inne choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
(M95–M99)
M95

Inne nabyte zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
Nie obejmuje:

nabyty brak kończyn i narządów (Z89–Z90)
nabyte zniekształcenia kończyn (M20–M21)
wrodzone wady rozwojowe i zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego
(Q65–Q79)
zniekształcające choroby grzbietu (M40–M43)
zaburzenia w zakresie zębów i twarzy [obejmujące nieprawidłowości zgryzu] (K07.–)
pooperacyjne patologie mięśniowo-kostne (M96.–)

M95.0

Nabyte zniekształcenie nosa
Nie obejmuje: skrzywienie przegrody nosa (J34.2)

M95.1

Kalafiorowate zniekształcenie ucha
Nie obejmuje: inne nabyte zniekształcenia ucha (H61.1)

M95.2

Inne nabyte zniekształcenia głowy

M95.3

Nabyte zniekształcenia szyi

M95.4

Nabyte zniekształcenia klatki piersiowej i żeber

M95.5

Nabyte zniekształcenia miednicy
Nie obejmuje: opieka położnicza z powodu znanej lub przewidywanej niewspółmierności porodowej
(O33.–)

M95.8

Inne określone nabyte zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego

M95.9

Nabyte zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego, nieokreślone

M96

Pozabiegowe zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego, niesklasyfikowane
gdzie indziej
Nie obejmuje:

artropatia po dokonaniu omijających połączeń [bypassów] jelitowych (M02.0)
zaburzenia związane z osteoporozą (M80–M81)
obecność czynnych implantów i innych urządzeń (Z95–Z97)

M96.0

Staw rzekomy po operacyjnym unieruchomieniu

M96.1

Zespół polaminektomijny, niesklasyfikowany gdzie indziej

M96.2

Popromienna kifoza

M96.3

Kifoza po zabiegu laminektomii

M96.4

Lordoza po zabiegu operacyjnym

M96.5

Popromienna skolioza
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M96.6

Złamanie kości w wyniku zastosowania implantu ortopedycznego, protezy stawu lub płytki
kostnej
Nie obejmuje: powikłania po wprowadzeniu ortopedycznych elementów zespalających kość, implantów
i przeszczepów (T84.–)

M96.8

Inne zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego po zabiegach operacyjnych
Niestabilność stawu wtórna do usunięcia protezy stawu

M96.9

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego po zabiegach operacyjnych, nieokreślone

M99

Uszkodzenie biomechaniczne niesklasyfikowane gdzie indziej
Uwaga:

Kategorii tej nie należy stosować, jeśli schorzenie można przypisać do innej kategorii.

Poniższa dodatkowa klasyfikacja została wprowadzona w celu umożliwienia opcjonalnego wskazania
miejsca uszkodzenia podczas stosowania odpowiednich podkategorii M99.–; patrz też uwaga na początku
niniejszego rozdziału.

M99.0

0

Okolica głowy
potyliczno-szyjna

1

Okolica szyi
szyjno-piersiowa

2

Okolica piersiowa
piersiowo-lędźwiowa

3

Okolica lędźwiowa
lędźwiowo-krzyżowa

4

Okolica krzyżowa
krzyżowo-guziczna
krzyżowo-biodrowa

5

Okolica miednicy
biodro
kość łonowa

6

Kończyna dolna

7

Kończyna górna
okolica barkowo-obojczykowa
okolica mostkowo-obojczykowa

8

Klatka piersiowa
żebrowo-chrzęstna
żebrowo-kręgowa
chrzęstno-mostkowa

9

Brzuch i inne

Dysfunkcja odcinkowa i somatyczna

M99.1

Zespół podwichnięcia (kręgów)

M99.2

Zwężenie kanału kręgowego w wyniku podwichnięcia kręgu

M99.3

Zwężenie kanału kręgowego przez tkankę kostną

M99.4

Zwężenie kanału kręgowego przez tkankę łączną

M99.5

Zwężenie kanału kręgowego przez przepuklinę krążka międzykręgowego

M99.6

Zwężenie otworu międzykręgowego przez tkankę kostną i w wyniku podwichnięcia kręgu

M99.7

Zwężenie otworu międzykręgowego przez tkankę łączną i przepuklinę krążka
międzykręgowego

M99.8

Inne uszkodzenia biomechaniczne

M99.9

Uszkodzenia biomechaniczne, nieokreślone
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ROZDZIAŁ XIV
Choroby układu moczowo-płciowego
(N00–N99)
Nie obejmuje:

wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00–P96)
wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00–B99)
powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00–O99)
wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00–Q99)
zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00–E90)
urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00–T98)
nowotwory (C00–D48)
objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych,
niesklasyfikowane gdzie indziej (R00–R99)

Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:
N00–N08
N10–N16
N17–N19
N20–N23
N25–N29
N30–N39
N40–N51
N60–N64
N70–N77
N80–N98
N99

Choroby kłębuszków nerkowych
Choroby cewkowo-śródmiąższowe nerek
Niewydolność nerek
Kamica moczowa
Inne zaburzenia nerki i moczowodu
Inne choroby układu moczowego
Choroby męskich narządów płciowych
Choroby piersi
Choroby zapalne narządów miednicy u kobiet
Niezapalne choroby żeńskiego układu rozrodczego
Inne choroby układu moczowo-płciowego

W rozdziale tym oznaczono „*” następujące kategorie:
N08*
N16*
N22*
N29*
N33*
N37*
N51*
N74*
N77*

Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Kamica dróg moczowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Inne zaburzenia nerki i moczowodu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Schorzenia pęcherza moczowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zaburzenia cewki moczowej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zaburzenia męskich narządów płciowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Choroba zapalna miednicy u kobiet w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Owrzodzenia i zmiany zapalne pochwy i sromu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
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Choroby kłębuszków nerkowych
(N00–N08)
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia przyczyny zewnętrznej (rozdział XX) lub
współistniejącej niewydolności nerek (N17–N19).
Nie obejmuje:

nadciśnieniowa choroba nerek (I12.–)

Następujące czwarte znaki kodu klasyfikują zmiany morfologiczne i należy ich używać z kategoriami N00–N07.
Kategorii dodatkowych .0–.8 nie należy używać, o ile nie zostały dokładnie zidentyfikowane (np. w wyniku biopsji
nerki lub autopsji). Kategorie składające się z trzech znaków odnoszą się do zespołów klinicznych.
.0

Glomerulopatia submikroskopowa
Uszkodzenie typu „zmian minimalnych”

.1

Ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych
Ogniskowe i segmentalne:
• szkliwienie
• stwardnienie
Ogniskowe kłębuszkowe zapalenie nerek

.2

Rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek

.3

Rozlane rozrostowe mezangialne kłębuszkowe zapalenie nerek

.4

Rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek

.5

Rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek
Błoniasto-rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek typu 1 i 3 lub BNO

.6

Choroba gęstych depozytów
Błoniasto-rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek typu 2

.7

Rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami
Pozawłośniczkowe kłębuszkowe zapalenie nerek

.8

Inne
Rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek BNO

.9

Nieokreślone

N00

Ostry zespół zapalenia nerek
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią N00.]

N01

Obejmuje:

ostre:
• choroby dotyczące kłębuszków nerkowych
• kłębuszkowe zapalenie nerek
• zapalenie nerek
ostra choroba nerek BNO

Nie obejmuje:

ostre zakaźne cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek (N10)
zespół zapalenia nerek BNO (N05.–)

Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią N00.]
Obejmuje:
gwałtownie postępujące:
• choroby dotyczące kłębuszków nerkowych
• kłębuszkowe zapalenie nerek
• zapalenie nerek
Nie obejmuje:

N02

zespół zapalenia nerek BNO (N05.–)

Nawracający i utrzymujący się krwiomocz
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią N00.]
Obejmuje:

Nie obejmuje:
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krwiomocz:
• łagodny (rodzinny) (dziecięcy)
• ze zmianami morfologicznymi określonymi kodami dodatkowymi .0–.8, opisanymi
przed kategorią N00.–
krwiomocz BNO (R31)
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N03

Przewlekły zespół zapalenia nerek
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią N00.]

N04

Obejmuje:

przewlekłe:
• choroby dotyczące kłębuszków nerkowych
• kłębuszkowe zapalenie nerek
• zapalenie nerek
przewlekła choroba nerek BNO

Nie obejmuje:

przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek (N11.–)
rozlane szkliwiejące kłębuszkowe zapalenie nerek (N18.–)
zespół zapalenia nerek BNO (N05.–)

Zespół nerczycowy
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią N00.]
Obejmuje:

N05

wrodzony zespół nerczycowy
nerczyca lipidowa

Nieokreślony zespół zapalenia nerek
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią N00.]
Obejmuje:
choroba kłębuszków nerkowych
BNO
kłębuszkowe zapalenie nerek
zapalenie nerek
nefropatia BNO i choroba nerek BNO ze zmianami morfologicznymi określonymi
kodami dodatkowymi .0–.8, opisanymi przed kategorią N00.–
Nie obejmuje: nefropatia BNO bez określenia zmian morfologicznych (N28.9)
choroba nerek BNO bez określenia zmian morfologicznych (N28.9)
cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek BNO (N12)

N06

Białkomocz izolowany z określonymi zmianami morfologicznymi
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią N00.]
Obejmuje:
białkomocz (izolowany) (ortostatyczny) (uporczywy) ze zmianami morfologicznymi
określonymi kodami dodatkowymi .0–.8, opisanymi przed kategorią N00.–
Nie obejmuje:

N07

białkomocz:
• BNO (R80)
• typu Bence’a-Jonesa (R80)
• ciążowy (O12.1)
• izolowany BNO (R80)
• ortostatyczny BNO (N39.2)
• uporczywy BNO (N39.1)

Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią N00.]
Nie obejmuje: zespół Alporta (Q87.8)
dziedziczna nefropatia skrobiawicza (E85.0)
zespół rzepkowo-paznokciowy (Q87.2)
nieneuropatyczna amyloidoza układowa dziedziczna lub rodzinna (E85.0)
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N08*

Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie
indziej
Obejmuje:

nefropatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Nie obejmuje:

zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie
indziej (N16.–*)

N08.0*

Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych
sklasyfikowanych gdzie indziej
Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu:
• zakażenia Plasmodium malariae (B52.0†)
• świnki (B26.8†)
• schistosomatozy [bilharcjozy] (B65.–†)
• posocznicy (A40–A41†)
• węgorczycy (B78.–†)
• kiły (A52.7†)

N08.1*

Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu chorób nowotworowych
Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu:
• szpiczaka mnogiego (C90.0†)
• makroglobulinemii Waldenströma (C88.0†)

N08.2*

Zaburzenia kłębuszków nerkowych w chorobach krwi i w zaburzeniach o podłożu
immunologicznym
Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu:
• krioglobulinemii (D89.1†)
• rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego [zespołu odwłóknienia] (D65†)
• zespołu hemolityczno-mocznicowego (D59.3†)
• plamicy Henocha(-Schönleina) (D69.0†)
• sierpowatokrwinkowości (D57.–†)

N08.3*

Zaburzenia kłębuszków nerkowych w cukrzycy (E10–E14† ze wspólnym czwartym znakiem
kodu .2)

N08.4*

Zaburzenia kłębuszków nerkowych w innych zaburzeniach wydzielania wewnętrznego,
stanu odżywienia i przemian metabolicznych
Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu:
• amyloidozy (E85.–†)
• choroby Fabry’ego(-Andersona) (E75.2†)
• niedoboru acylotransferazy lecytynowo-cholesterolowej (E78.6†)

N08.5*

Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej
Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu:
• zespołu Goodpasture’a (M31.0†)
• mikroskopowego zapalenia wielonaczyniowego (M31.7†)
• tocznia rumieniowatego układowego (M32.1†)
• zakrzepowej plamicy małopłytkowej (M31.1†)
• ziarniniakowatości Wegenera (M31.3†)

N08.8*

Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie
indziej
Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu podostrego bakteryjnego zapalenia wsierdzia (I33.0†)

Choroby cewkowo-śródmiąższowe nerek
(N10–N16)
Obejmuje:

odmiedniczkowe zapalenie nerek

Nie obejmuje:

torbielowe zapalenie miedniczek i moczowodów (N28.8)

N10

Ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek
Ostre:
• zakaźne cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek
• zapalenie miedniczek nerkowych
• odmiedniczkowe zapalenie nerek
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.
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N11

Przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek
Obejmuje:

przewlekłe:
• zakaźne cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek
• zapalenie miedniczek nerkowych
• odmiedniczkowe zapalenie nerek
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.
N11.0

Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek z niezaporowym zaburzeniem odpływu
moczu
Odmiedniczkowe zapalenie nerek (przewlekłe) z zaburzeniem odpływu moczu (pęcherzowomoczowodowym)
Nie obejmuje:

N11.1

refluks pęcherzowo-moczowodowy BNO (N13.7)

Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek z zaporowym zaburzeniem odpływu moczu
Odmiedniczkowe zapalenie nerek (przewlekłe) związane z:
• wadą
• zagięciem
połączenia miedniczkowo-moczowodowego
• przeszkodą w obrębie
moczowodu
• zwężeniem
Nie obejmuje:

kamicze odmiedniczkowe zapalenie nerek (N20.9)
uropatia zaporowa (N13.–)

N11.8

Inne przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek
Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek z niezaporowym zaburzeniem odpływu moczu BNO

N11.9

Przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek, nieokreślone
Przewlekłe:
• śródmiąższowe zapalenie nerek
• zapalenie miedniczek nerkowych
BNO
• odmiedniczkowe zapalenie nerek

N12

Cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek nieokreślone jako ostre lub przewlekłe
Śródmiąższowe zapalenie nerek
Zapalenie miedniczek nerkowych
BNO
Odmiedniczkowe zapalenie nerek
Nie obejmuje: kamicze odmiedniczkowe zapalenie nerek (N20.9)

N13

Uropatia zaporowa i refluksowa
Nie obejmuje:

kamica nerki i moczowodu bez wodonercza (N20.–)
wrodzone wady miedniczki nerkowej powodujące zastój moczu i wrodzone wady
rozwojowe moczowodu (Q62.0–Q62.3)
zaporowe odmiedniczkowe zapalenie nerek (N11.1)

N13.0

Wodonercze z niedrożnością moczowodowo-miedniczkową
Nie obejmuje: z zakażeniem (N13.6)

N13.1

Wodonercze ze zwężeniem moczowodu niesklasyfikowanym gdzie indziej
Nie obejmuje: z zakażeniem (N13.6)

N13.2

Wodonercze z niedrożnością spowodowaną kamicą nerek lub moczowodu
Nie obejmuje: z zakażeniem (N13.6)

N13.3

Inne i nieokreślone wodonercze
Nie obejmuje: z zakażeniem (N13.6)

N13.4

Wodniak moczowodu
Nie obejmuje: z zakażeniem (N13.6)

N13.5

Zagięcie i zwężenie moczowodu bez wodonercza
Nie obejmuje: z zakażeniem (N13.6)

N13.6

Roponercze
Stany wymienione w kategoriach N13.0–N13.5 z zakażeniem
Uropatia zaporowa z zakażeniem
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.
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N13.7

Zaburzenie odpływu moczu pęcherzowo-moczowodowe z towarzyszącą uropatią
Refluks pęcherzowo-moczowodowy:
• BNO
• ze zbliznowaceniem
Nie obejmuje: odmiedniczkowe zapalenie nerek wtórne do refluksu (N11.0)

N13.8

Inne uropatie zaporowe i refluksowe

N13.9

Uropatia zaporowa i refluksowa, nieokreślona
Uropatia zaporowa BNO

N14

Zmiany cewkowe i cewkowo-śródmiąższowe wywołane przez leki i metale ciężkie
Jeżeli konieczne jest określenie czynnika toksycznego, wówczas należy zastosować dodatkowy kod
przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

N14.0

Nefropatia wywołana przez środki przeciwbólowe

N14.1

Nefropatia wywołana przez inne leki, środki farmakologiczne i biologiczne

N14.2

Nefropatia wywołana przez nieokreślony lek, środek farmakologiczny lub substancję
biologiczną

N14.3

Nefropatia wywołana przez metale ciężkie

N14.4

Nefropatia toksyczna, niesklasyfikowana gdzie indziej

N15

Inne cewkowo-śródmiąższowe choroby nerek

N15.0

Bałkańskie endemiczne zapalenie nerek
Endemiczna nefropatia bałkańska

N15.1

Ropień nerkowy i okołonerkowy

N15.8

Inne określone cewkowo-śródmiąższowe choroby nerek

N15.9

Choroba cewkowo-śródmiąższowa nerek, nieokreślona
Zakażenie nerek BNO
Nie obejmuje:

N16*

zakażenie dróg moczowych BNO (N39.0)

Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w przebiegu chorób sklasyfikowanych
gdzie indziej

N16.0*

Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w przebiegu chorób zakaźnych
i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w przebiegu:
• brucelozy (A23.–†)
• błonicy (A36.8†)
• salmonellozy (A02.2†)
• posocznicy (A40–A41†)
• toksoplazmozy (B58.8†)

N16.1*

Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w przebiegu chorób nowotworowych
Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w przebiegu:
• białaczki (C91–C95†)
• chłoniaka (C81–C85†, C96.–†)
• szpiczaka mnogiego (C90.0†)

N16.2*

Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w chorobach krwi i w zaburzeniach o podłożu
immunologicznym
Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w przebiegu:
• mieszanej krioglobulinemii (D89.1†)
• sarkoidozy (D86.–†)

N16.3*

Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w chorobach przemiany materii
Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w przebiegu:
• cystynozy (E72.0†)
• zaburzeń spichrzania glikogenu (E74.0†)
• choroby Wilsona (E83.0†)
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N16.4*

Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej
Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w przebiegu:
• zespołu suchości [Sjögrena] (M35.0†)
• tocznia rumieniowatego układowego (M32.1†)

N16.5*

Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w odrzuceniu przeszczepu (T86.–†)

N16.8*

Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych
gdzie indziej

Niewydolność nerek
(N17–N19)
Jeżeli konieczne jest określenie czynnika zewnętrznego, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny
zewnętrznej (rozdział XX).
Nie obejmuje:

N17

wrodzona niewydolność nerek (P96.0)
zmiany cewkowe i cewkowo-śródmiąższowe wywołane przez leki i metale ciężkie (N14.–)
mocznica pozanerkowa (R39.2)
zespół hemolityczno-mocznicowy (D59.3)
zespół wątrobowo-nerkowy (K76.7)
• połogowy (O90.4)
mocznica przednerkowa (R39.2)
niewydolność nerek:
• jako powikłanie poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej (O00–O07, O08.4)
• poporodowa (O90.4)
• pozabiegowa (N99.0)

Ostra niewydolność nerek
Obejmuje:

ostre zaburzenia czynności nerek

N17.0

Ostra niewydolność nerek z martwicą cewek
Martwica cewek:
• BNO
• ostra
• nerkowa

N17.1

Ostra niewydolność nerek z ostrą martwicą kory nerek
Martwica kory nerkowej:
• BNO
• ostra
• nerkowa

N17.2

Ostra niewydolność nerek z martwicą w części rdzeniowej
Martwica części rdzeniowej [brodawek nerkowych]:
• BNO
• ostra
• nerkowa

N17.8

Inna ostra niewydolność nerek

N17.9

Ostra niewydolność nerek, nieokreślona

N18

Przewlekła niewydolność nerek
Obejmuje:

mocznica przewlekła
rozlane szkliwiejące kłębuszkowe zapalenie nerek

Nie obejmuje:

przewlekła niewydolność nerek z nadciśnieniem (I12.0)

N18.0

Schyłkowa niewydolność nerek

N18.8

Inna przewlekła niewydolność nerek
Neuropatia mocznicowa† (G63.8*)
Mocznicowe zapalenie osierdzia† (I32.8*)

N18.9

Przewlekła niewydolność nerek, nieokreślona
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N19

Nieokreślona niewydolność nerek
Mocznica BNO
Nie obejmuje:

niewydolność nerek z nadciśnieniem (I12.0)
mocznica u noworodka (P96.0)

Kamica moczowa
(N20–N23)
N20

Kamica nerki i moczowodu
Nie obejmuje:

z wodonerczem (N13.2)

N20.0

Kamica nerki
Kamica nerkowa BNO
Kamień nerkowy
Kamica odlewowa
Kamień w nerce

N20.1

Kamica moczowodu
Kamień moczowodowy

N20.2

Kamica nerki z kamicą moczowodu

N20.9

Kamica moczowa, nieokreślona
Kamicze odmiedniczkowe zapalenie nerek

N21

Kamień w obrębie dolnych dróg moczowych
Obejmuje:

z zapaleniem pęcherza moczowego i cewki

N21.0

Kamica pęcherza moczowego
Kamień w uchyłku pęcherza moczowego
Kamień pęcherza moczowego
Nie obejmuje: kamica odlewowa (N20.0)

N21.1

Kamień w cewce moczowej

N21.8

Inne postacie kamicy dolnych dróg moczowych

N21.9

Kamica dolnych dróg moczowych, nieokreślona

N22*

Kamica dróg moczowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

N22.0*

Kamica moczowa w przebiegu schistosomatozy [bilharcjozy] (B65.–†)

N22.8*

Kamica dróg moczowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

N23

Nieokreślona kolka nerkowa

Inne zaburzenia nerki i moczowodu
(N25–N29)
Nie obejmuje:

N25

z kamicą moczową (N20–N23)

Zaburzenia wynikające z upośledzonej czynności cewek nerkowych
Nie obejmuje:

zaburzenia metaboliczne sklasyfikowane w kategoriach E70–E90

N25.0

Osteodystrofia nerkowa
Osteodystrofia mocznicowa
Zaburzenia cewkowe z utratą fosforanów
Krzywica nerkowa
Nerkopochodny niski wzrost

N25.1

Moczówka prosta pochodzenia nerkowego
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N25.8

Inne zaburzenia wynikające z upośledzonej czynności cewek nerkowych
Zespół Lightwooda-Albrighta
Nerkowa kwasica cewkowa BNO
Nadczynność przytarczyc wtórna do patologii nerek

N25.9

Zaburzenia wynikające z upośledzonej czynności cewek nerkowych, nieokreślone

N26

Nieokreślony zanik nerki
Zanik nerki (stadium schyłkowe)
Stwardnienie nerek BNO
Nie obejmuje:

N27

zanik nerki z nadciśnieniem (I12.–)
rozlane szkliwiejące kłębuszkowe zapalenie nerek (N18.–)
naczyniowe stwardnienie nerek (ze zmianami w tętniczkach nerkowych), (ze zmianami
miażdżycowymi) z nadciśnieniem (I12.–)
nerka mała z nieznanej przyczyny (N27.–)

Nerka mała z nieznanej przyczyny

N27.0

Nerka mała, jednostronnie

N27.1

Nerka mała, obustronnie

N27.9

Nerka mała, nieokreślona

N28

Inne zaburzenia nerki i moczowodu niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:

N28.0

wodniak moczowodu (N13.4)
choroba nerek:
• ostra BNO (N00.9)
• przewlekła BNO (N03.9)
zagięcie i zwężenie moczowodu:
• z wodonerczem (N13.1)
• bez wodonercza (N13.5)

Niedokrwienie i zawał nerki
Zator
Niedrożność
tętnicy nerkowej
Zamknięcie
Zakrzep
Zawał nerki
Nie obejmuje:

nerka Goldblatta (I70.1)
tętnica nerkowa (część zewnątrznerkowa):
• miażdżyca (I70.1)
• wrodzone zwężenie (Q27.1)

N28.1

Torbiel nerki, nabyta
Torbiel (mnoga) (pojedyncza) nerki, nabyta

N28.8

Inne określone zaburzenia nerki i moczowodu
Przerost nerki
Moczowód olbrzymi
Odpadnięcie nerki
Zapalenie miedniczek nerkowych
Zapalenie miedniczki i moczowodu
torbielowate
Zapalenie moczowodu
Torbiel ujścia moczowodu

N28.9

Zaburzenia nerki i moczowodu, nieokreślone
Nefropatia BNO
Choroba nerek BNO

Nie obejmuje:

Nie obejmuje:

N29*
N29.0*

torbielowatość nerek (wrodzona) (Q61.–)

nefropatia BNO i choroba nerek BNO ze zmianami morfologicznymi określonymi
kodami dodatkowymi .0–.8, opisanymi przed kategoriami N00.– (N05.–)

Inne zaburzenia nerki i moczowodu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie
indziej
Kiła późna nerki (A52.7†)
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N29.1*

Inne zaburzenia nerki i moczowodu w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych
sklasyfikowanych gdzie indziej
Choroby nerek i moczowodów w przebiegu:
• schistosomatozy [bilharcjozy] (B65.–†)
• gruźlicy (A18.1†)

N29.8*

Inne zaburzenia nerki i moczowodu w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie
indziej

Inne choroby układu moczowego
(N30–N39)
Nie obejmuje:

N30

zakażenie układu moczowego:
• jako powikłanie poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej (O00–O07, O08.8)
• jako powikłanie ciąży, porodu lub okresu połogu (O23.–, O75.3, O86.2)
• z kamicą moczową (N20–N23)

Zapalenie pęcherza moczowego
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia czynnika zakaźnego (B95–B97) lub
wywołującego czynnika zewnętrznego (rozdział XX).
Nie obejmuje: zapalenie gruczołu krokowego i pęcherza moczowego (N41.3)

N30.0

Ostre zapalenie pęcherza moczowego
Nie obejmuje: popromienne zapalenie pęcherza moczowego (N30.4)
zapalenie trójkąta pęcherza moczowego (N30.3)

N30.1

Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego (przewlekłe)

N30.2

Inne postacie przewlekłego zapalenia pęcherza moczowego

N30.3

Zapalenie trójkąta pęcherza moczowego
Zapalenie cewki moczowej i trójkąta pęcherza moczowego

N30.4

Popromienne zapalenie pęcherza moczowego

N30.8

Inne postacie zapalenia pęcherza moczowego
Ropień pęcherza moczowego

N30.9

Zapalenie pęcherza moczowego, nieokreślone

N31

Nerwowo-mięśniowa dysfunkcja pęcherza moczowego, niesklasyfikowana gdzie
indziej
Nie obejmuje:

pęcherz rdzeniowy BNO (G95.8)
spowodowany uszkodzeniem rdzenia kręgowego (G95.8)
pęcherz neurogenny spowodowany zespołem ogona końskiego (G83.4)
nietrzymanie moczu:
• BNO (R32)
• określone (N39.3–N39.4)

N31.0

Pęcherz moczowy neurogenny niesklasyfikowany gdzie indziej

N31.1

Odruchowy pęcherz moczowy neurogenny niesklasyfikowany gdzie indziej

N31.2

Wiotki pęcherz moczowy neurogenny niesklasyfikowany gdzie indziej
Pęcherz moczowy neurogenny:
• atoniczny (ruchowy) (czuciowy)
• autonomiczny
• nieodruchowy

N31.8

Inna nerwowo-mięśniowa dysfunkcja pęcherza moczowego

N31.9

Nerwowo-mięśniowa dysfunkcja pęcherza moczowego, nieokreślona
Neurogenne zaburzenia pęcherza moczowego BNO
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N32

Inne schorzenia pęcherza moczowego
Nie obejmuje:

kamica pęcherza moczowego (N21.0)
obniżenie pęcherza moczowego (N81.1)
przepuklina lub wypadanie pęcherza moczowego u kobiet (N81.1)

N32.0

Zwężenie szyi pęcherza moczowego
Zwężenie szyi pęcherza moczowego (nabyte)

N32.1

Przetoka pęcherzowo-jelitowa
Przetoka pęcherzowo-odbytnicza

N32.2

Przetoka pęcherza moczowego, niesklasyfikowana gdzie indziej
Nie obejmuje: przetoka pomiędzy pęcherzem moczowym a żeńskim układem płciowym (N82.0–N82.1)

N32.3

Uchyłek pęcherza moczowego
Zapalenie uchyłków pęcherza moczowego
Nie obejmuje:

kamień w uchyłku pęcherza moczowego (N21.0)

N32.4

Pęknięcie pęcherza moczowego, nieurazowe

N32.8

Inne określone zaburzenia pęcherza moczowego
Zwapnienie
pęcherza moczowego
Obkurczenie

N32.9

Zaburzenie pęcherza moczowego, nieokreślone

N33*

Schorzenia pęcherza moczowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie
indziej

N33.0*

Gruźlicze zapalenie pęcherza moczowego (A18.1†)

N33.8*

Schorzenia pęcherza moczowego w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie
indziej
Zaburzenia pęcherza moczowego przebiegu schistosomatozy [bilharcjozy] (B65.–†)

N34

Zapalenie cewki moczowej i zespół cewki moczowej
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.
Nie obejmuje:

N34.0

choroba Reitera (M02.3)
zapalenie cewki moczowej w zakażeniach przenoszone głównie drogą płciową
(A50–A64)
zapalenie cewki i trójkąta pęcherzowego (N30.3)

Ropień cewki moczowej
Ropień:
• gruczołu Cowpera
• gruczołu Littrégo
• okołocewkowy
• cewkowy (gruczołu)
Nie obejmuje:

mięsko cewkowe (N36.2)

N34.1

Nieswoiste zapalenie cewki moczowej
Zapalenie cewki:
• nierzeżączkowe
• nieweneryczne

N34.2

Inne zapalenie cewki moczowej
Zapalenie ujścia cewki moczowej
Owrzodzenie cewki (ujścia)
Zapalenie cewki moczowej:
• BNO
• pomenopauzalne

N34.3

Zespół cewki moczowej, nieokreślony
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N35

Zwężenie cewki moczowej
Nie obejmuje:

pozabiegowe zwężenie cewki moczowej (N99.1)

N35.0

Pourazowe zwężenie cewki moczowej
Zwężenie cewki moczowej jako powikłanie:
• porodu
• urazu

N35.1

Pozapalne zwężenie cewki moczowej, niesklasyfikowane gdzie indziej

N35.8

Inne zwężenie cewki moczowej

N35.9

Zwężenie cewki moczowej, nieokreślone
Szpilkowate ujście cewki BNO

N36
N36.0

Inne schorzenia cewki moczowej
Przetoka cewki moczowej
Fałszywy kanał cewki moczowej
Przetoka:
• cewkowo-kroczowa
• cewkowo-odbytnicza
• moczowa BNO
Nie obejmuje:

przetoka:
• cewkowo-mosznowa (N50.8)
• cewkowo-pochwowa (N82.1)

N36.1

Uchyłek cewki moczowej

N36.2

Mięsko cewkowe

N36.3

Wypadnięcie błony śluzowej cewki moczowej
Wypadanie cewki moczowej
Uchyłek cewki moczowej u mężczyzn
Nie obejmuje: obniżenie cewki moczowej u kobiet (N81.0)

N36.8

Inne określone zaburzenia cewki moczowej

N36.9

Zaburzenie cewki moczowej, nieokreślone

N37*

Zaburzenia cewki moczowej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

N37.0*

Zapalenie cewki moczowej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Kandydozowe zapalenie cewki moczowej (B37.4†)

N37.8*

Inne zaburzenia cewki moczowej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

N39

Inne choroby układu moczowego
Nie obejmuje:

krwiomocz:
• BNO (R31)
• nawracający i przetrwały (N02.–)
• z obecnością określonej zmiany morfologicznej (N02.–)
białkomocz BNO (R80)

N39.0

Zakażenie układu moczowego o nieokreślonym umiejscowieniu
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

N39.1

Białkomocz uporczywy, nieokreślony
Nie obejmuje: jako powikłanie ciąży, porodu i w okresie połogu (O11–O15)
z obecnością określonej zmiany morfologicznej (N06.–)

N39.2

Białkomocz ortostatyczny, nieokreślony
Nie obejmuje: z obecnością określonej zmiany morfologicznej (N06.–)

N39.3

Wysiłkowe nietrzymanie moczu
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (N32.8) w celu określenia nadreaktywności pęcherza
moczowego lub mięśnia wypieracza moczu.
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N39.4

Inne określone nietrzymanie moczu
Nietrzymanie moczu:
• z przepełnienia
• odruchowe
• spowodowane naglącym parciem
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (N32.8) w celu określenia nadreaktywności pęcherza
moczowego lub mięśnia wypieracza moczu.
Nie obejmuje: moczenie mimowolne BNO (R32)
nietrzymanie moczu:
• BNO (R32)
• bez organicznej przyczyny (F98.0)

N39.8

Inne określone zaburzenia układu moczowego

N39.9

Zaburzenie układu moczowego, nieokreślone

Choroby męskich narządów płciowych
(N40–N51)
N40

Rozrost gruczołu krokowego
Gruczolakowłókniakowaty przerost
Gruczolak (łagodny)
Powiększenie (łagodne)
Włókniakogruczolak
gruczołu krokowego
Włókniak
Przerost (łagodny)
Mięśniak
Przerost płata środkowego
Przeszkoda spowodowana powiększeniem gruczołu krokowego BNO
Nie obejmuje:

N41

łagodne nowotwory gruczołu krokowego, w wyjątkiem gruczolaka, włókniaka
i mięśniaka (D29.1)

Choroby zapalne gruczołu krokowego
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

N41.0

Ostre zapalenie gruczołu krokowego

N41.1

Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego

N41.2

Ropień gruczołu krokowego

N41.3

Zapalenie gruczołu krokowego i pęcherza moczowego

N41.8

Inne choroby zapalne gruczołu krokowego

N41.9

Choroba zapalna gruczołu krokowego, nieokreślona
Zapalenie gruczołu krokowego BNO

N42
N42.0

Inne choroby gruczołu krokowego
Kamica gruczołu krokowego
Kamień sterczowy

N42.1

Przekrwienie lub krwotok z gruczołu krokowego

N42.2

Zanik gruczołu krokowego

N42.8

Inne określone zaburzenia gruczołu krokowego

N42.9

Zaburzenie gruczołu krokowego, nieokreślone

N43

Wodniak jądra i powrózka nasiennego
Obejmuje:
Nie obejmuje:

N43.0

wodniak powrózka nasiennego, jądra lub osłonki pochwowej jądra
wrodzony wodniak jądra (P83.5)

Otorbiony wodniak jądra
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N43.1

Zakażony wodniak jądra
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

N43.2

Inny wodniak jądra

N43.3

Wodniak jądra, nieokreślony

N43.4

Wodniak powrózka nasiennego

N44

Skręt jądra
Skręt:
• najądrza
• powrózka nasiennego
• jądra

N45

Zapalenie jądra i zapalenie najądrza
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

N45.0

Zapalenie jądra, zapalenie najądrza oraz zapalenie jądra i najądrza z ropniem
Ropień najądrza lub jądra

N45.9

Zapalenie jądra, zapalenie najądrza oraz zapalenie jądra i najądrza bez ropnia
Zapalenie najądrza BNO
Zapalenie jądra BNO

N46

Niepłodność męska
Brak żywych plemników w płynie nasiennym BNO
Mała liczba plemników w płynie nasiennym BNO

N47

Nadmiar napletka, stulejka i załupek
Napletek przyrośnięty
Zwężenie otworu napletka

N48
N48.0

Inne patologie prącia
Rogowacenie białe prącia
Marskość żołędzi i napletka
Zmiany włókniste skóry prącia
Nie obejmuje:

przedinwazyjny rak prącia (D07.4)

N48.1

Zapalenie żołędzi prącia i napletka
Zapalenie żołędzi prącia
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

N48.2

Inne choroby zapalne prącia
Ropień
Czyrak
ciała jamistego i prącia
Czyrak gromadny
Zapalenie tkanki łącznej
Zapalenie ciała jamistego (prącia)
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

N48.3

Bolesny wzwód prącia
Wzwód bolesny

N48.4

Impotencja z przyczyn organicznych
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia przyczyny.
Nie obejmuje:

impotencja psychogenna (F52.2)

N48.5

Owrzodzenie prącia

N48.6

Zanikowe zapalenie żołędzi i blaszki wewnętrznej napletka
Choroba Peyroniego
Stwardnienie plastyczne prącia
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N48.8

Inne określone zaburzenia prącia
Zanik
Przerost
ciała jamistego i prącia
Zakrzepica

N48.9

Zaburzenie prącia, nieokreślone

N49

Zapalne choroby męskich narządów płciowych, niesklasyfikowane gdzie indziej
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.
Nie obejmuje:

zapalenie prącia (N48.1–N48.2)
zapalenie jądra i zapalenie najądrza (N45.–)

N49.0

Choroby zapalne pęcherzyków nasiennych
Zapalenie pęcherzyków nasiennych BNO

N49.1

Choroby zapalne powrózka nasiennego, osłonki pochwowej jądra i nasieniowodu
Zapalenie nasieniowodu

N49.2

Choroby zapalne moszny

N49.8

Choroby zapalne innych określonych męskich narządów płciowych
Zapalenie wielomiejscowe męskich narządów płciowych

N49.9

Choroby zapalne męskich narządów płciowych o nieokreślonym umiejscowieniu
Ropień
Czyrak
nieokreślonego męskiego narządu płciowego
Czyrak gromadny
Zapalenie tkanki łącznej

N50

Inne choroby męskich narządów płciowych
Nie obejmuje:

skręt jądra (N44)

N50.0

Zanik jądra

N50.1

Zaburzenia naczyniowe męskich narządów płciowych
Torbiel krwotoczna BNO
Krwawienie
w obrębie męskich narządów płciowych
Zakrzepica

N50.8

Inne określone zaburzenia męskich narządów płciowych
Zanik
Przerost
moszny, pęcherzyka nasiennego, powrózka nasiennego, jądra [z wyjątkiem zaniku],
Obrzęk
osłonki pochwowej jądra i nasieniowodu
Owrzodzenie
Torbiel limfatyczna osłonki pochwowej jądra (niefilariozowa) BNO
Przetoka cewkowo-mosznowa
Zwężenie:
• powrózka nasiennego
• osłonki pochwowej jądra
• nasieniowodu

N50.9

Zaburzenie męskich narządów płciowych, nieokreślone

N51*
N51.0*

Zaburzenia męskich narządów płciowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych
gdzie indziej
Zaburzenia gruczołu krokowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie gruczołu krokowego:
• rzeżączkowe (A54.2†)
• rzęsistkowe (A59.0†)
• gruźlicze (A18.1†)
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N51.1*

Zaburzenia jądra i najądrza w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Chlamydiozowe:
• zapalenie najądrza (A56.1†)
• zapalenie jądra (A56.1†)
Rzeżączkowe:
• zapalenie najądrza (A54.2†)
• zapalenie jądra (A54.2†)
Zapalenie jądra wywołane przez wirus świnki (B26.0†)
Gruźlica:
• najądrza (A18.1†)
• jądra (A18.1†)

N51.2*

Zapalenie żołędzi w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie żołędzi:
• pełzakowe (A06.8†)
• kandydozowe (B37.4†)

N51.8*

Inne zaburzenia męskich narządów płciowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie
indziej
Filariozowa torbiel limfatyczna osłonki pochwowej jądra (B74.–†)
Opryszczkowe [herpes simplex] zakażenie męskich narządów płciowych (A60.0†)
Gruźlica pęcherzyków nasiennych (A18.1†)

Choroby piersi
(N60–N64)
Nie obejmuje:

N60

zaburzenia piersi związane z porodem (O91–O92)

Łagodna dysplazja piersi
Obejmuje:

włóknisto-torbielowate zwyrodnienie piersi

N60.0

Samotna torbiel piersi
Torbiel piersi

N60.1

Rozlane zwyrodnienie torbielowate piersi
Torbielowatość piersi
Nie obejmuje: z proliferacją nabłonka (N60.3)

N60.2

Gruczolakowłókniakowatość piersi
Nie obejmuje: włókniakogruczolak piersi (D24)

N60.3

Stwardnienie tkanki włóknistej piersi
Torbielowate zwyrodnienie piersi z proliferacją nabłonkową

N60.4

Poszerzone przewody mlekowe piersi

N60.8

Inna postacie łagodnej dysplazji piersi

N60.9

Łagodna dysplazja piersi, nieokreślona

N61

Stany zapalne piersi
Ropień (ostry) (przewlekły) (niepołogowy):
• otoczki brodawki sutkowej
• piersi
Czyrak gromadny piersi
Zapalenie piersi (ostre) (przewlekłe) (niepołogowe):
• BNO
• zakaźne
Nie obejmuje:

N62

noworodkowe zakaźne zapalenie piersi (P39.0)

Przerost piersi
Ginekomastia
Przerost piersi:
• BNO
• okresu pokwitania
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N63

Nieokreślony guzek w piersi
Guzek (guzki) BNO w piersi

N64

Inne choroby piersi

N64.0

Szczelina i przetoka brodawki sutkowej

N64.1

Martwica tłuszczowa piersi
Martwica tłuszczowa piersi (segmentowa)

N64.2

Zanik piersi

N64.3

Mlekotok niezwiązany z porodem

N64.4

Bolesność piersi

N64.5

Inne objawy w obrębie piersi
Stwardnienie piersi
Wydzielina z brodawki sutkowej
Wciągnięcie brodawki sutkowej

N64.8

Inne określone choroby piersi
Torbiel mleczna
Częściowy zanik piersi (polaktacyjny)

N64.9

Choroby piersi, nieokreślone

Choroby zapalne narządów miednicy u kobiet
(N70–N77)
Nie obejmuje:

N70

wikłające następujące zaburzenia:
• poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00–O07, O08.0)
• ciążę, poród lub połóg (O23.–, O75.3, O85, O86.–)

Zapalenie jajowodów i jajników
Obejmuje:

ropień:
• jajowodu
• jajnika
• jajowodowo-jajnikowy
ropniak jajowodu
zapalenie jajowodów i jajników
choroba zapalna jajowodów i jajników
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.
N70.0

Ostre zapalenie jajowodów i jajników

N70.1

Przewlekłe zapalenie jajowodów i jajników
Wodniak jajowodu

N70.9

Zapalenie jajowodów i jajników, nieokreślone

N71

Choroby zapalne macicy, z wyłączeniem szyjki
Obejmuje:

zapalenie:
• błony śluzowej i mięśnia macicy
• macicy
• mięśnia macicy
ropniak macicy
ropień macicy
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

N71.0

Ostra choroba zapalna macicy

N71.1

Przewlekła choroba zapalna macicy

N71.9

Choroba zapalna macicy, nieokreślona
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N72

Zapalenie szyjki macicy
Zapalenie szyjki macicy
z nadżerką lub wywinięciem błony śluzowej bądź bez
Zapalenie kanału szyjki macicy
takich powikłań
Zapalenie zewnętrznej części szyjki macicy
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.
Nie obejmuje:

N73

nadżerka lub wywinięcie błony śluzowej szyjki macicy bez towarzyszącego zapalenia
szyjki (N86)

Inne choroby zapalne miednicy u kobiet
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

N73.0

Ostre zapalenie przymacicza i tkanki łącznej miednicy u kobiet
Ropień:
• więzadła szerokiego macicy
określone jako ostre
• przymacicza
Zapalenie tkanki łącznej miednicy u kobiet

N73.1

Przewlekłe zapalenie przymacicza i tkanki łącznej miednicy u kobiet
Dowolny stan wymieniony w N73.0 określony jako przewlekły

N73.2

Nieokreślone zapalenie przymacicza i tkanki łącznej miednicy u kobiet
Dowolny stan wymieniony w N73.0 nieokreślony jako ostry lub przewlekły

N73.3

Ostre zapalenie otrzewnej miednicy u kobiet

N73.4

Przewlekłe zapalenie otrzewnej miednicy u kobiet

N73.5

Zapalenie otrzewnej miednicy u kobiet, nieokreślone

N73.6

Zrosty otrzewnej miednicy u kobiet
Nie obejmuje: pozabiegowe zrosty otrzewnej w obrębie miednicy u kobiet (N99.4)

N73.8

Inne określone choroby zapalne miednicy u kobiet

N73.9

Choroby zapalne miednicy u kobiet, nieokreślone
Zakażenie lub zapalenie w obrębie miednicy u kobiet BNO

N74*

Choroba zapalna miednicy u kobiet w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie
indziej

N74.0*

Zakażenie gruźlicze szyjki macicy (A18.1†)

N74.1*

Gruźlicze zapalenie miednicy u kobiet (A18.1†)
Gruźlicze zapalenie endometrium

N74.2*

Kiłowe zapalenie miednicy u kobiet (A51.4†, A52.7†)

N74.3*

Rzeżączkowe zapalenie miednicy u kobiet (A54.2†)

N74.4*

Chlamydiowe zapalenie miednicy u kobiet (A56.1†)

N74.8*

Zapalenia miednicy u kobiet w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

N75

Choroby gruczołu Bartholina

N75.0

Torbiel gruczołu przedsionkowego większego

N75.1

Ropień gruczołu przedsionkowego większego

N75.8

Inne choroby gruczołu przedsionkowego większego
Zapalenie gruczołu Bartholina

N75.9

Choroba gruczołu przedsionkowego większego, nieokreślona

N76

Inne zapalenia pochwy i sromu
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.
Nie obejmuje:

N76.0
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Ostre zapalenie pochwy
Zapalenie pochwy BNO
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N76.1

Podostre i przewlekłe zapalenie pochwy
Zapalenie sromu i pochwy:
• przewlekłe
• podostre

N76.2

Ostre zapalenie sromu
Zapalenie sromu BNO

N76.3

Podostre i przewlekłe zapalenie sromu

N76.4

Ropień sromu
Czyrak sromu

N76.5

Owrzodzenie pochwy

N76.6

Owrzodzenie sromu

N76.8

Inne określone stany zapalne pochwy i sromu

N77*

Owrzodzenia i zmiany zapalne pochwy i sromu w przebiegu chorób
sklasyfikowanych gdzie indziej

N77.0*

Owrzodzenie sromu w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych
gdzie indziej
Owrzodzenie sromu:
• opryszczkowe [herpes simplex] (A60.0†)
• gruźlicze (A18.1†)

N77.1*

Zapalenie pochwy, zapalenie sromu oraz zapalenie sromu i pochwy w przebiegu chorób
zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie pochwy, sromu a także pochwy i sromu:
• kandydozowe (B37.3†)
• opryszczkowe [herpes simplex] (A60.0†)
• owsikowe (B80†)

N77.8*

Owrzodzenie i zapalenie sromu i pochwy w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych
gdzie indziej
Owrzodzenie sromu w przebiegu choroby Behçeta (M35.2†)

Niezapalne choroby żeńskiego układu rozrodczego
(N80–N98)
N80

Gruczolistość

N80.0

Gruczolistość mięśnia macicy
Gruczolistość mięśniakowata

N80.1

Gruczolistość jajnika

N80.2

Gruczolistość jajowodu

N80.3

Gruczolistość otrzewnej miednicy

N80.4

Gruczolistość zagłębienia odbytniczo-pochwowego i pochwy

N80.5

Gruczolistość jelita

N80.6

Gruczolistość w bliźnie skórnej

N80.8

Gruczolistość o innej lokalizacji

N80.9

Gruczolistość, nieokreślona
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N81

Wypadanie żeńskich narządów rozrodczych
Nie obejmuje:

wypadanie narządów płciowych wikłające ciążę i poród (O34.5)
wypadanie i przepuklina jajnika i jajowodu (N83.4)
wypadanie przedsionka pochwy po histerektomii (N99.3)

N81.0

Obniżenie cewki moczowej u kobiet
Nie obejmuje: obniżenie cewki moczowej współistniejące z:
• obniżeniem pęcherza moczowego (N81.1)
• wypadaniem macicy (N81.2–N81.4)

N81.1

Obniżenie pęcherza moczowego [cystocoele]
Obniżenie pęcherza moczowego współistniejące z obniżeniem cewki moczowej
Wypadanie (przedniej) ściany pochwy BNO
Nie obejmuje:

obniżenie pęcherza moczowego współistniejące z wypadaniem macicy (N81.2–N81.4)

N81.2

Częściowe wypadanie macicy i pochwy
Wypadanie szyjki macicy BNO
Wypadanie macicy:
• pierwszego stopnia
• drugiego stopnia

N81.3

Całkowite wypadanie macicy i pochwy
Wypadnięcie (macicy) BNO
Wypadanie macicy trzeciego stopnia

N81.4

Wypadanie macicy i pochwy, nieokreślone
Wypadanie macicy BNO

N81.5

Przepuklina jelitowa pochwy [enterocoele]
Nie obejmuje: przepuklina jelitowa z wypadaniem macicy (N81.2–N81.4)

N81.6

Obniżenie odbytnicy [rectocoele]
Wypadanie tylnej ściany pochwy
Nie obejmuje:

wypadnięcie odbytnicy (K62.3)
obniżenie odbytnicy z wypadaniem macicy (N81.2–N81.4)

N81.8

Inne postacie wypadania żeńskich narządów rozrodczych
Ubytek krocza
Zastarzałe pęknięcie mięśni dna macicy

N81.9

Wypadanie żeńskich narządów rozrodczych, nieokreślone

N82

Przetoki w obrębie żeńskiego układu rozrodczego
Nie obejmuje:

przetoki pęcherzowo-jelitowe (N32.1)

N82.0

Przetoka pęcherzowo-pochwowa

N82.1

Inne przetoki pomiędzy układem moczowym a żeńskim układem rozrodczym
Przetoka:
• szyjkowo-pęcherzowa
• moczowodowo-pochwowa
• cewkowo-pochwowa
• maciczno-moczowodowa
• maciczno-pęcherzowa

N82.2

Przetoka między pochwą a jelitem cienkim

N82.3

Przetoka między pochwą a jelitem grubym
Przetoka odbytniczo-pochwowa

N82.4

Inne przetoki między jelitami a żeńskim układem rozrodczym
Przetoka jelitowo-maciczna

N82.5

Przetoki między żeńskim układem rozrodczym a skórą
Przetoka:
• między macicą a ścianą jamy brzusznej
• pochwowo-kroczowa

N82.8

Inne przetoki w obrębie żeńskiego układu rozrodczego

N82.9

Przetoka w obrębie żeńskiego układu rozrodczego, nieokreślona
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N83

Niezapalne choroby jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego macicy
Nie obejmuje:

wodniak jajowodu (N70.1)

N83.0

Pęcherzykowa torbiel jajnika
Torbiel pęcherzyka Graafa
Krwotoczna torbiel pęcherzykowa (jajnika)

N83.1

Torbiel ciałka żółtego
Torbiel krwotoczna ciałka żółtego

N83.2

Inne i nieokreślone torbiele jajnikowe
Torbiel retencyjna
jajnika
Torbiel prosta
Nie obejmuje:

torbiel jajnika:
• rozwojowa (Q50.1)
• nowotworowa (D27)
zespół policystycznych jajników (E28.2)

N83.3

Nabyty zanik jajnika i jajowodu

N83.4

Wypadanie i przepuklina jajnika i jajowodu

N83.5

Skręcenie jajnika, szypuły jajnika i jajowodu
Skręt:
• dodatkowego jajowodu
• torbieli Morgagniego

N83.6

Krwiak jajowodu
Nie obejmuje: krwiak jajowodu z:
• krwiakiem śródpochwowym (N89.7)
• krwiakiem śródmacicznym (N85.7)

N83.7

Krwiak więzadła szerokiego macicy

N83.8

Inne niezapalne choroby jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego macicy
Zespół rozerwania więzadła szerokiego macicy [Allena-Mastersa]

N83.9

Niezapalna choroba jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego, nieokreślone

N84

Polip żeńskiego układu rozrodczego
Nie obejmuje:

N84.0

polip gruczolakowaty (D28.–)
polip łożyska (O90.8)

Polip trzonu macicy
Polip:
• endometrium
• macicy BNO
Nie obejmuje:

przerost polipowaty błony śluzowej macicy (N85.0)

N84.1

Polip szyjki macicy
Polip śluzowy szyjki

N84.2

Polip pochwy

N84.3

Polip sromu
Polip wargi sromowej

N84.8

Polip innych części żeńskiego układu rozrodczego

N84.9

Polip żeńskiego układu rozrodczego, nieokreślony
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N85

Inne niezapalne zaburzenia macicy, z wyjątkiem szyjki
Nie obejmuje:

gruczolistość (N80.–)
choroby zapalne macicy (N71.–)
niezapalne choroby szyjki macicy (N86–N88)
polip trzonu macicy (N84.0)
wypadanie macicy (N81.–)

N85.0

Rozrost gruczołowy błony śluzowej macicy
Rozrost błony śluzowej macicy:
• BNO
• torbielowaty
• gruczołowo-torbielowaty
• polipowaty

N85.1

Rozrost gruczolakowaty błony śluzowej macicy
Rozrost błony śluzowej macicy, atypowy (gruczolakowaty)

N85.2

Przerost macicy
Pogrubienie lub powiększenie macicy

N85.3

Niedostateczne zwinięcie się macicy
Nie obejmuje: połogowe niedostateczne zwinięcie się macicy (O90.8)

N85.4

Nieprawidłowe położenie macicy
Przodopochylenie
Tyłozgięcie
macicy
Tyłopochylenie

Nie obejmuje:

Nie obejmuje:

połogowy przerost macicy (O90.8)

wikłające ciążę i poród (O34.5, O65.5)

N85.5

Wynicowanie macicy
Nie obejmuje: śródporodowy uraz położniczy (O71.2)
poporodowe wynicowanie macicy (O71.2)

N85.6

Zrosty wewnątrzmaciczne

N85.7

Krwiak śródmaciczny
Krwiak jajowodu z krwiakiem śródmacicznym

N85.8

Inne określone niezapalne choroby macicy
Zanik macicy, nabyty
Zwłóknienie macicy BNO

N85.9

Niezapalne zaburzenie macicy, nieokreślone
Choroba macicy BNO

Nie obejmuje:

N86

krwiak śródmaciczny z krwiakiem śródpochwowym (N89.7)

Nadżerka i wywinięcie błony śluzowej kanału szyjki macicy
Owrzodzenie odleżynowe (troficzne)
szyjki macicy
Wynicowanie
Nie obejmuje: z zapaleniem szyjki macicy (N72)

N87

Dysplazja szyjki macicy
Nie obejmuje:

rak in situ szyjki macicy (D06.–)

N87.0

Łagodna dysplazja szyjkowa
Śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy [CIN] stopnia I

N87.1

Umiarkowana dysplazja szyjki macicy
Śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy [CIN] stopnia II

N87.2

Ciężka dysplazja szyjki macicy, niesklasyfikowana gdzie indziej
Ciężka dysplazja szyjki macicy BNO
Nie obejmuje: śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy [CIN] stopnia III z informacją lub bez
informacji o nasilonej dysplazji (D06.–)

N87.9

Dysplazja szyjki macicy, nieokreślona
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N88

Inne niezapalne choroby szyjki macicy
Nie obejmuje:

choroba zapalna szyjki macicy (N72)
polip szyjki macicy (N84.1)

N88.0

Rogowacenie białe szyjki macicy

N88.1

Zastarzałe pęknięcie szyjki macicy
Zrosty szyjki macicy
Nie obejmuje: śródporodowy uraz położniczy (O71.3)

N88.2

Zwężenie kanału szyjki macicy
Nie obejmuje: wikłające poród (O65.5)

N88.3

Niewydolność szyjki macicy
Badanie i leczenie (podejrzewanej) niewydolności szyjki macicy u kobiety niebędącej w ciąży
Nie obejmuje:

stan płodu lub noworodka spowodowany niewydolnością szyjki (P01.0)
stan wikłający ciążę (O34.3)

N88.4

Przerostowe wydłużenie szyjki macicy

N88.8

Inne określone niezapalne choroby szyjki macicy
Nie obejmuje: śródporodowy uraz położniczy (O71.3)

N88.9

Niezapalne choroby szyjki macicy, nieokreślone

N89

Inne niezapalne choroby pochwy
Nie obejmuje:

przedinwazyjny rak pochwy (D07.2)
zapalenie pochwy (N76.–)
starcze (zanikowe) zapalenie pochwy (N95.2)
upławy na tle rzęsistkowicy (A59.0)

N89.0

Łagodna dysplazja pochwowa
Śródnabłonkowa neoplazja pochwy [VAIN] stopnia I

N89.1

Umiarkowana dysplazja pochwowa
Śródnabłonkowa neoplazja pochwy [VAIN] stopnia II

N89.2

Ciężka dysplazja pochwowa, niesklasyfikowana gdzie indziej
Ciężka dysplazja pochwowa BNO
Nie obejmuje: śródnabłonkowa neoplazja pochwy [VAIN] stopnia III z informacją lub bez informacji
o nasilonej dysplazji (D07.2)

N89.3

Dysplazja pochwy, nieokreślona

N89.4

Rogowacenie białe pochwy

N89.5

Zwężenie i zarośnięcie pochwy
Zrosty
pochwy
Zwężenie
Nie obejmuje:

N89.6

pooperacyjne zrosty pochwowe (N99.2)

Niepodatna błona dziewicza
Twarda błona dziewicza
Wąskie wejście do pochwy
Nie obejmuje:

zarośnięta błona dziewicza (Q52.3)

N89.7

Krwiak śródpochwowy
Krwiak śródpochwowy z krwiakiem śródmacicznym lub krwiakiem jajowodu

N89.8

Inne określone niezapalne choroby pochwy
Upławy BNO
Zastarzałe pęknięcie pochwy
Owrzodzenie pochwy spowodowane przez pesarium
Nie obejmuje: śródporodowy uraz położniczy (O70.–, O71.4, O71.7–O71.8)
zastarzałe pęknięcie mięśni dna macicy (N81.8)

N89.9

Niezapalne choroby pochwy, nieokreślone
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N90

Inne niezapalne choroby sromu i krocza
Nie obejmuje:

przedinwazyjny rak sromu (D07.1)
śródporodowy uraz położniczy (O70.–, O71.7–O71.8)
zapalenie sromu (N76.–)

N90.0

Łagodna dysplazja sromu
Śródnabłonkowa neoplazja sromu [VIN] stopnia I

N90.1

Umiarkowana dysplazja sromu
Śródnabłonkowa neoplazja sromu [VIN] stopnia II

N90.2

Ciężka dysplazja sromu, niesklasyfikowana gdzie indziej
Ciężka dysplazja sromu BNO
Nie obejmuje:

śródnabłonkowa neoplazja sromu [VIN] stopnia III z informacją lub bez informacji
o nasilonej dysplazji (D07.1)

N90.3

Dysplazja sromu, nieokreślona

N90.4

Rogowacenie białe sromu
Dystrofia
sromu
Marskość

N90.5

Zanik sromu
Zwężenie sromu

N90.6

Przerost sromu
Przerost wargi sromowej

N90.7

Torbiel sromu

N90.8

Inne określone niezapalne choroby sromu i krocza
Zrosty sromu
Przerost łechtaczki

N90.9

Niezapalne zaburzenie sromu i krocza, nieokreślone

N91

Brak miesiączki, skąpe i rzadkie miesiączki
Nie obejmuje:

zaburzenia czynności jajników (E28.–)

N91.0

Pierwotny brak miesiączki
Nierozpoczęcie miesiączkowania w okresie pokwitania.

N91.1

Wtórny brak miesiączki
Brak miesiączki u kobiety, która uprzednio miesiączkowała.

N91.2

Brak miesiączki, nieokreślony
Brak miesiączki BNO

N91.3

Pierwotne skąpe lub rzadkie miesiączki
Miesiączki pierwotne skąpe lub rzadkie.

N91.4

Wtórne skąpe i rzadkie miesiączki
Skąpe lub rzadkie miesiączki u kobiety, która uprzednio miesiączkowała prawidłowo.

N91.5

Miesiączki skąpe lub rzadkie, nieokreślone
Skąpa i krótkotrwała miesiączka BNO

N92

Obfite, częste i nieregularne miesiączki
Nie obejmuje:

krwawienie pomenopauzalne (N95.0)

N92.0

Obfite i częste miesiączki regularne
Obfite krwawienia miesięczne BNO
Miesiączki krwotoczne BNO
Miesiączki zbyt częste

N92.1

Obfite i częste miesiączki nieregularne
Nieregularne krwawienia międzymiesiączkowe
Nieregularne krwawienia miesiączkowe w krótkich odstępach czasu
Obfite krwawienia miesiączkowe przedłużające się
Obfite, przedłużone krwawienie maciczne niezwiązane z miesiączką
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N92.2

Obfite krwawienia okresu pokwitania
Obfite krwawienie związane z początkiem miesiączkowania
Obfite krwawienia miesiączkowe okresu pokwitania
Krwawienie okresu pokwitania

N92.3

Krwawienie owulacyjne
Regularne krwawienie międzymiesiączkowe

N92.4

Obfite krwawienie w okresie przedmenopauzalnym
Obfite krwawienia miesięczne lub krwawienia czynnościowe macicy:
• przekwitaniowe
• menopauzalne
• przedprzekwitaniowe
• przedmenopauzalne

N92.5

Inne określone nieregularne miesiączki

N92.6

Nieregularne miesiączki, nieokreślone
Nieregularne:
• krwawienie BNO
• miesiączki BNO
Nie obejmuje: nieregularne miesiączki z:
• przedłużonymi przerwami międzymiesiączkowymi lub skąpym krwawieniem
(N91.3–N91.5)
• skróconymi przerwami międzymiesiączkowymi lub nadmiernym krwawieniem
(N92.1)

N93

Inne nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe
Nie obejmuje:

krwawienie z pochwy u noworodka (P54.6)
miesiączka rzekoma (P54.6)

N93.0

Krwawienie po stosunku płciowym i krwawienie kontaktowe

N93.8

Inne określone nieprawidłowe krwawienie maciczne i pochwowe
Czynnościowe lub wynikające z zaburzeń czynnościowych krwawienia maciczne i pochwowe BNO

N93.9

Nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe, nieokreślone

N94

Ból i inne stany związane z żeńskimi narządami rozrodczymi i cyklem
miesiączkowym

N94.0

Ból międzymiesiączkowy

N94.1

Bolesne współżycie płciowe
Nie obejmuje: dyspaurenia psychogenna (F52.6)

N94.2

Pochwica
Nie obejmuje:

N94.3

Zespół napięcia przedmiesiączkowego

N94.4

Pierwotne bolesne miesiączkowanie

N94.5

Wtórne bolesne miesiączkowanie

N94.6

Bolesne miesiączkowanie, nieokreślone

N94.8

Inne określone stany związane z żeńskimi narządami rozrodczymi i cyklem
miesiączkowym

N94.9

Nieokreślony stan związany z żeńskimi narządami rozrodczymi i cyklem miesiączkowym

N95

Menopauza i inne schorzenia okresu okołomenopauzalnego
Nie obejmuje:

N95.0

pochwica psychogenna (F52.5)

obfite krwawienie w okresie przedmenopauzalnym (N92.4)
osteoporoza pomenopauzalna (M81.0)
• ze złamaniem patologicznym (M80.0)
pomenopauzalne zapalenie cewki moczowej (N34.2)
przedwczesna menopauza BNO (E28.3)

Krwawienie pomenopauzalne
Nie obejmuje: związane ze sztuczną menopauzą (N95.3)
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N95.1

Stany związane z menopauzą i klimakterium u kobiet
Objawy takie jak uderzenia gorąca, bezsenność, bóle głowy, trudności z koncentracją związane z okresem
przekwitania
Nie obejmuje:

związane ze sztuczną menopauzą (N95.3)

N95.2

Pomenopauzalne zanikowe zapalenie pochwy
Starcze (zanikowe) zapalenie pochwy

N95.3

Stany związane ze sztuczną menopauzą
Zespół objawów po sztucznej menopauzie

N95.8

Inne określone schorzenia związane z menopauzą i z okresem okołomenopauzalnym

N95.9

Schorzenia związane z menopauzą i okresem okołomenopauzalnym, nieokreślone

Nie obejmuje:

N96

związane ze sztuczną menopauzą (N95.3)

Poronienia nawykowe
Badanie lub opieka nad kobietą niebędącą w ciąży
Względna niepłodność
Nie obejmuje:

N97

aktualna ciąża (O26.2)
z obecnym poronieniem (O03–O06)

Niepłodność kobieca
Obejmuje:

niezdolność do zajścia w ciążę
bezpłodność żeńska BNO

Nie obejmuje:

względna niepłodność (N96)

N97.0

Niepłodność kobieca związana z brakiem jajeczkowania

N97.1

Niepłodność kobieca pochodzenia jajowodowego
Związana z wrodzoną patologią jajowodu
Blok
Niedrożność
jajowodu
Zwężenie

N97.2

Niepłodność kobieca pochodzenia macicznego
Związana z wrodzoną wadą macicy
Brak zdolności zagnieżdżenia jaja w macicy

N97.3

Niepłodność kobieca pochodzenia szyjkowego

N97.4

Niepłodność kobieca związana z czynnikami męskimi

N97.8

Niepłodność kobieca innego pochodzenia

N97.9

Niepłodność kobieca, nieokreślona

N98

Powikłania związane ze sztucznym zapłodnieniem

N98.0

Zakażenie związane ze sztucznym zapłodnieniem

N98.1

Nadmierna stymulacja jajników
Nadmierna stymulacja jajników:
• BNO
• związana z indukowaną owulacją

N98.2

Powikłania związane z wprowadzeniem zapłodnionej komórki jajowej po zapłodnieniu in
vitro

N98.3

Powikłania związane z próbą przeniesienia zarodka

N98.8

Inne powikłania związane ze sztucznym zapłodnieniem
Powikłania sztucznego zapłodnienia związane z:
• dawcą
• mężem

N98.9

Powikłania związane ze sztucznym zapłodnieniem, nieokreślone
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Inne choroby układu moczowo-płciowego
(N99)
N99

Pozabiegowe choroby układu moczowo-płciowego, niesklasyfikowane gdzie
indziej
Nie obejmuje:

popromienne zapalenie pęcherza moczowego (N30.4)
osteoporoza po resekcji jajników (M81.1)
• ze złamaniem patologicznym (M80.1)
stany związane ze sztuczną menopauzą (N95.3)

N99.0

Pozabiegowa niewydolność nerek

N99.1

Pozabiegowe zwężenie cewki moczowej
Pocewnikowe zwężenie cewki moczowej

N99.2

Pooperacyjne zrosty pochwowe

N99.3

Wypadanie przedsionka pochwy po histerektomii

N99.4

Pozabiegowe zrosty otrzewnej w obrębie miednicy

N99.5

Nieprawidłowe funkcjonowanie stomii moczowej

N99.8

Inne pozabiegowe choroby układu moczowo-płciowego
Resztkowy zespół jajnikowy

N99.9

Pozabiegowe zaburzenie układu moczowo-płciowego, nieokreślone
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ROZDZIAŁ XV
Ciąża, poród i okres połogu
(O00–O99)
Nie obejmuje:

choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20–B24)
urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00–T98)
zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem (F53.–)
tężec położniczy (A34)
poporodowa martwica przysadki mózgowej (E23.0)
osteomalacja połogowa (M83.0)
nadzór nad:
• ciążą wysokiego ryzyka (Z35.–)
• ciążą o prawidłowym przebiegu (Z34.–)

Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:
O00–O08
O10–O16
O20–O29
O30–O48
O60–O75
O80–O84
O85–O92
O94–O99

Ciąża zakończona poronieniem
Obrzęk, białkomocz i nadciśnienie podczas ciąży, porodu i połogu
Inne zaburzenia u ciężarnej związane głównie z ciążą
Opieka położnicza dotycząca płodu, owodni i potencjalnych powikłań porodowych
Powikłania czynności porodowej i porodu
Poród
Powikłania związane głównie z połogiem
Inne stany położnicze, niesklasyfikowane gdzie indziej

Ciąża zakończona poronieniem
(O00–O08)
Nie obejmuje:

O00

kontynuowanie ciąży mnogiej po poronieniu jednego lub więcej płodów (O31.1)

Ciąża pozamaciczna
Obejmuje:
pęknięta ciąża pozamaciczna
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu z kategorii O08.– w celu określenia ewentualnych
współistniejących powikłań.

O00.0

Ciąża brzuszna
Nie obejmuje: poród żywego płodu z ciąży brzusznej (O83.3)
opieka położnicza z powodu żywego płodu w ciąży brzusznej (O36.7)

O00.1

Ciąża jajowodowa
Ciąża jajowodowa
Pęknięcie jajowodu z powodu ciąży
Poronienie ciąży jajowodowej

O00.2

Ciąża jajnikowa

O00.8

Inna ciąża pozamaciczna
Ciąża:
• szyjkowa
• rogu macicy
• międzywięzadłowa
• śródścienna
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O00.9

O01

Ciąża pozamaciczna, nieokreślona

Zaśniad groniasty
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu z kategorii O08.– w celu określenia ewentualnych
współistniejących powikłań.
Nie obejmuje:

zaśniad groniasty złośliwy (D39.2)

O01.0

Klasyczny zaśniad groniasty
Zupełny zaśniad groniasty

O01.1

Niezupełny lub częściowy zaśniad groniasty

O01.9

Zaśniad groniasty, nieokreślony
Choroba trofoblastyczna BNO
Zaśniad pęcherzykowy BNO

O02

Inne patologiczne skutki zapłodnienia
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu z kategorii O08.– w celu określenia ewentualnych
współistniejących powikłań.
Nie obejmuje:

płód pergaminowy (O31.0)

O02.0

Puste jajo płodowe i zaśniad niegroniasty
Zaśniad:
• mięsisty
• miąższowy
• wewnątrzmaciczny BNO
Nieprawidłowe jajo płodowe

O02.1

Poronienie chybione
Wczesna śmierć płodu z zatrzymaniem obumarłego płodu
Nie obejmuje:

poronienie chybione:
• puste jajo płodowe (O02.0)
• zaśniad:
• groniasty (O01.–)
• niegroniasty (O02.0)

O02.8

Inne określone nieprawidłowe jajo płodowe
Nie obejmuje: następujące stany:
• puste jajo płodowe (O02.0)
• zaśniad:
• groniasty (O01.–)
• niegroniasty (O02.0)

O02.9

Nieprawidłowe jajo płodowe, nieokreślone

Dla kategorii O03–O06 wprowadzono następujące kategorie dodatkowe, kodowane w pozycji czwartego znaku:
Uwaga:

poronienie niezupełne obejmuje zatrzymanie jaja płodowego po poronieniu.

.0

Niezupełne, powikłane zakażeniem dróg rodnych i narządów miednicy
Ze stanami z kategorii O08.0

.1

Niezupełne, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem
Ze stanami z kategorii O08.1

.2

Niezupełne, powikłane zatorem
Ze stanami z kategorii O08.2

.3

Niezupełne, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami
Ze stanami z kategorii O08.3–O08.9

.4

Niezupełne, bez powikłań

.5

Zupełne lub nieokreślone, powikłane zakażeniem dróg rodnych i narządów miednicy
Ze stanami z kategorii O08.0

.6

Zupełne lub nieokreślone, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem
Ze stanami z kategorii O08.1

.7

Zupełne lub nieokreślone, powikłane zatorem
Ze stanami z kategorii O08.2
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.8

Zupełne lub nieokreślone, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami
Ze stanami z kategorii O08.3–O08.9

.9

Zupełne lub nieokreślone, bez powikłań

O03

Poronienie samoistne
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią O03.]
Obejmuje:

O04

poronienie

Poronienie sztuczne
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią O03.]
Obejmuje:
zakończenie ciąży:
• z prawnie uznanych przyczyn
• ze wskazań lekarskich
aborcja ze wskazań lekarskich

O05

Inne poronienie
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią O03.]

O06

Poronienie, nieokreślone
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią O03.]
Obejmuje:
poronienie wywołane BNO

O07

Nieskuteczna próba poronienia
Obejmuje:

nieskuteczne usiłowanie wywołania poronienia

Nie obejmuje:

poronienie niezupełne (O03–O06)

O07.0

Nieskuteczne poronienie wywołane przez lekarza, powikłane zakażeniem dróg rodnych lub
narządów miednicy
Ze stanami z kategorii O08.0

O07.1

Nieskuteczne poronienie wywołane przez lekarza, powikłane długotrwałym lub
nadmiernym krwawieniem
Ze stanami z kategorii O08.1

O07.2

Nieskuteczne poronienie wywołane przez lekarza, powikłane zatorem
Ze stanami z kategorii O08.2

O07.3

Nieskuteczne poronienie wywołane przez lekarza, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami
Ze stanami z kategorii O08.3–O08.9

O07.4

Nieskuteczne poronienie wywołane przez lekarza, bez powikłań
Nieskuteczne poronienie wywołane przez lekarza BNO

O07.5

Inne i nieokreślone nieskuteczne usiłowanie wywołania poronienia, powikłane zakażeniem
dróg rodnych lub narządów miednicy
Ze stanami z kategorii O08.0

O07.6

Inne i nieokreślone nieskuteczne usiłowanie wywołania poronienia, powikłane
długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem
Ze stanami z kategorii O08.1

O07.7

Inne i nieokreślone nieskuteczne usiłowanie wywołania poronienia, powikłane zatorem
Ze stanami z kategorii O08.2

O07.8

Inne i nieokreślone nieskuteczne usiłowanie wywołania poronienia, z innymi
i nieokreślonymi powikłaniami
Ze stanami z kategorii O08.3–O08.9

O07.9

Inne i nieokreślone nieskuteczne usiłowanie wywołania poronienia, bez powikłań
Nieskuteczne usiłowanie wywołania poronienia BNO
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O08

Powikłania poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej
Uwaga:

Kod ten przeznaczony jest głównie dla kodowania chorobowości. W przypadku używania tej
kategorii należy postępować zgodnie z zasadami kodowania chorobowości oraz wytycznymi
przedstawionymi w tomie 2.

O08.0

Zakażenia dróg rodnych i narządów miednicy w następstwie poronienia, ciąży
pozamacicznej lub zaśniadowej
Zapalenie błony śluzowej macicy
Zapalenie jajników
Zapalenie przydatków
Zapalenie otrzewnej miednicy
Zapalenie jajowodów
w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00–O07
Zapalenie jajowodów i jajników
Posocznica
Wstrząs septyczny
Sepsa
Nie obejmuje: zator septyczny lub septyczno-ropny (O08.2)
zakażenie dróg moczowych (O08.8)

O08.1

Długotrwałe lub nadmierne krwawienie w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej lub
zaśniadowej
Afibrynogenemia
w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach
Zespół wykrzepiania
O00–O07
Wykrzepianie wewnątrznaczyniowe

O08.2

Zator w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej
Zator:
• BNO
• powietrzny
• płynem owodniowym
w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach
• zakrzepowy
O00–O07
• płucny
• ropny
• septyczny lub septyczno-ropny
• spowodowany przez mydło

O08.3

Wstrząs w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej
Zapaść krążeniowa
w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00–O07
Wstrząs (pooperacyjny)
Nie obejmuje:

wstrząs septyczny (O08.0)

O08.4

Niewydolność nerek w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej
Oliguria
Niewydolność nerek (ostra)
w następstwie stanów sklasyfikowanych
Natychmiastowe wyłączenie funkcji nerek
w kategoriach O00–O07
Martwica kanalikowa nerek
Mocznica

O08.5

Zaburzenia przemiany materii w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej lub
zaśniadowej
Zaburzenia równowagi elektrolitowej w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00–O07

O08.6

Uszkodzenie narządów i tkanek miednicy w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej
lub zaśniadowej
Rozdarcie, perforacja, rozerwanie lub uszkodzenie chemiczne:
• pęcherza moczowego
• jelita
• więzadła szerokiego macicy
w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach
O00–O07
• szyjki macicy
• tkanki otaczającej cewkę moczową
• macicy

O08.7

Inne żylne powikłania poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej
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O08.8

Inne powikłania w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej
Zatrzymanie krążenia
w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00–O07
Zakażenie dróg moczowych

O08.9

Powikłania poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej, nieokreślone
Nieokreślone powikłania występujące w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00–O07

Obrzęk, białkomocz i nadciśnienie podczas ciąży, porodu i połogu
(O10–O16)
O10

Istniejące uprzednio nadciśnienie tętnicze wikłające ciążę, poród i okres połogu
Obejmuje:
Nie obejmuje:

wymienione stany z pierwotnym białkomoczem
z nasilonym lub nakładającym się białkomoczem (O11)

O10.0

Istniejące uprzednio nadciśnienie samoistne wikłające ciążę, poród i połóg
Dowolny stan z kategorii I10 jako przyczyna opieki położniczej podczas ciąży, porodu lub w okresie
połogu

O10.1

Istniejąca uprzednio choroba nadciśnieniowa serca wikłająca ciążę, poród i połóg
Dowolny stan z kategorii I11.– jako przyczyna opieki położniczej podczas ciąży, porodu lub w okresie
połogu

O10.2

Istniejąca uprzednio choroba nadciśnieniowa nerek wikłająca ciążę, poród i połóg
Dowolny stan z kategorii I12.– jako przyczyna opieki położniczej podczas ciąży, porodu lub w okresie
połogu

O10.3

Istniejąca uprzednio choroba nadciśnieniowa serca i nerek wikłająca ciążę, poród i połóg
Dowolny stan z kategorii I13.– jako przyczyna opieki położniczej podczas ciąży, porodu lub w okresie
połogu

O10.4

Istniejące uprzednio wtórne nadciśnienie wikłające ciążę, poród i połóg
Dowolny stan z kategorii I15.– jako przyczyna opieki położniczej podczas ciąży, porodu lub w okresie
połogu

O10.9

Nieokreślone istniejące uprzednio nadciśnienie samoistne wikłające ciążę, poród i połóg

O11

Istniejące uprzednio nadciśnienie z dołączającym się białkomoczem
Stany z kategorii O10.– powikłane nasilającym się białkomoczem
Nakładający się stan przedrzucawkowy

O12

Ciążowe [wywołane ciążą] obrzęki i białkomocz bez nadciśnienia

O12.0

Obrzęki ciążowe

O12.1

Białkomocz ciążowy

O12.2

Ciążowe obrzęki z białkomoczem

O13

Nadciśnienie ciążowe [wywołane ciążą] bez znamiennego białkomoczu
Nadciśnienie ciążowe BNO
Łagodny stan przedrzucawkowy

O14

Nadciśnienie ciążowe [wywołane ciążą] ze znacznym białkomoczem
Nie obejmuje:

nakładający się stan przedrzucawkowy (O11)

O14.0

Umiarkowany stan przedrzucawkowy

O14.1

Ciężki stan przedrzucawkowy

O14.9

Stan przedrzucawkowy nieokreślony

O15

Rzucawka
Obejmuje:

drgawki wtórne do stanów z kategorii O10–O14 i O16
rzucawka z nadciśnieniem ciążowym lub istniejącym uprzednio

O15.0

Rzucawka w ciąży

O15.1

Rzucawka w czasie porodu
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O15.2

Rzucawka w połogu

O15.9

Rzucawka, nieokreślona co do czasu wystąpienia
Rzucawka BNO

O16

Nieokreślone nadciśnienie u ciężarnej

Inne zaburzenia u ciężarnej związane głównie z ciążą
(O20–O29)
Uwaga:

Kategorie O24.– i O25 obejmują wszystkie wymienione stany, nawet jeśli występują one podczas porodu
lub w okresie połogu.

Nie obejmuje:

O20

opieka położnicza dotycząca płodu, owodni i potencjalnych powikłań porodowych (O30–O48)
choroby położnicze sklasyfikowane gdzie indziej, lecz wikłające ciążę, poród i okres połogu
(O98–O99)

Krwawienie we wczesnej ciąży
Nie obejmuje:

ciąża zakończona poronieniem (O00–O08)

O20.0

Poronienie zagrażające
Krwotok spowodowany zagrażającym poronieniem

O20.8

Inny krwotok we wczesnej ciąży

O20.9

Krwotok we wczesnej ciąży, nieokreślony

O21

Nadmierne wymioty w ciąży

O21.0

Łagodne nadmierne wymioty w ciąży
Nadmierne wymioty łagodne lub nieokreślone, zaczynające się przed końcem 22 tygodnia ciąży

O21.1

Nadmierne wymioty w ciąży z zaburzeniami przemiany materii
Nadmierne wymioty zaczynające się przed końcem 22 tygodnia ciąży, z zaburzeniami przemiany materii
takimi jak:
• niedobór węglowodanów
• odwodnienie
• zaburzenia równowagi elektrolitowej

O21.2

Późne wymioty w ciąży
Nadmierne wymioty zaczynające się po ukończeniu 22 tygodnia ciąży

O21.8

Inne wymioty wikłające ciążę
Wymioty spowodowane chorobami sklasyfikowanymi gdzie indziej, wikłające ciążę
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia przyczyny.

O21.9

Wymioty w ciąży, nieokreślone

O22

Powikłania żylne w czasie ciąży
Nie obejmuje:

zator tętnicy płucnej z przyczyn położniczych (O88.–)
stany wymienione jako powikłania:
• poronienia albo ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej (O00–O07, O08.7)
• porodu i połogu (O87.–)

O22.0

Żylaki kończyn dolnych w ciąży
Żylaki BNO w ciąży

O22.1

Żylaki narządów płciowych w ciąży
Żylaki:
• krocza
• pochwy
w ciąży
• sromu

O22.2

Zakrzepowe zapalenia żył powierzchownych w ciąży
Zakrzepowe zapalenie żył kończyn dolnych w ciąży

O22.3

Zakrzepica żył głębokich w ciąży
Zakrzepica żył głębokich przedporodowa
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O22.4

Guzy krwawnicowe w ciąży

O22.5

Zakrzepica żył mózgowych w ciąży
Zakrzepica zatoki żylnej mózgowej podczas ciąży

O22.8

Inne powikłania ze strony układu żylnego w ciąży

O22.9

Powikłania żylne w czasie ciąży, nieokreślone
Ciążowe:
• zapalenie żył BNO
• zaburzenia żylne BNO
• zaburzenia zakrzepowe BNO

O23

Zakażenia układu moczowo-płciowego w ciąży

O23.0

Zakażenia nerek w ciąży

O23.1

Zakażenia pęcherza moczowego w ciąży

O23.2

Zakażenia cewki moczowej w ciąży

O23.3

Zakażenia innych części dróg moczowych w ciąży

O23.4

Nieokreślone zakażenia dróg moczowych w ciąży

O23.5

Zakażenia dróg rodnych w ciąży

O23.9

Inne i nieokreślone zakażenia układu moczowo-płciowego w ciąży
Zakażenie układu moczowo-płciowego w ciąży BNO

O24

Cukrzyca w ciąży
Obejmuje:

podczas porodu i połogu

O24.0

Istniejąca uprzednio cukrzyca insulinozależna

O24.1

Istniejąca uprzednio cukrzyca insulinoniezależna

O24.2

Istniejące uprzednio niedożywienie związane z cukrzycą

O24.3

Istniejąca uprzednio cukrzyca, nieokreślona

O24.4

Cukrzyca powstała w ciąży
Cukrzyca w ciąży BNO

O24.9

Cukrzyca w ciąży, nieokreślona

O25

Niedożywienie w ciąży
Niedożywienie w czasie porodu i połogu

O26
O26.0

Opieka położnicza z powodu stanów związanych głównie z ciążą
Nadmierny przyrost masy ciała w ciąży
Nie obejmuje: obrzęki ciążowe (O12.0, O12.2)

O26.1

Mały przyrost masy ciała w ciąży

O26.2

Opieka położnicza w przypadku poronień nawykowych
Nie obejmuje: poronienie nawykowe:
• obecnie (O03–O06)
• w przeszłości (N96)

O26.3

Zatrzymana antykoncepcyjna wkładka wewnątrzmaciczna w ciąży

O26.4

Opryszczka ciężarnych

O26.5

Zespół niedociśnienia u ciężarnej
Zespół niedociśnienia w pozycji leżącej

O26.6

Zaburzenia wątrobowe podczas ciąży, porodu i w połogu
Nie obejmuje: zespół wątrobowo-nerkowy w następstwie czynności porodowej i porodu (O90.4)

O26.7

Rozstęp spojenia łonowego podczas ciąży, porodu i w połogu
Nie obejmuje: urazowe rozejście się spojenia łonowego w czasie porodu (O71.6)
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O26.8

Inne określone stany związane z ciążą
Wyczerpanie i zmęczenie
Zapalenie nerwów obwodowych
związane z ciążą
Choroby nerek

O26.9

Stany związane z ciążą, nieokreślone

O28

Nieprawidłowe wyniki przedporodowych rutynowych badań u ciężarnej
Nie obejmuje:

wyniki badań diagnostycznych sklasyfikowane gdzie indziej – patrz indeks alfabetyczny
opieka położnicza dotycząca płodu, owodni i potencjalnych powikłań porodowych
(O30–O48)

O28.0

Nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań krwi u ciężarnej

O28.1

Nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań biochemicznych u ciężarnej

O28.2

Nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań cytologicznych u ciężarnej

O28.3

Nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań ultrasonograficznych u ciężarnej

O28.4

Nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań radiologicznych u ciężarnej

O28.5

Nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań chromosomalnych i genetycznych u
ciężarnej

O28.8

Inne nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań u ciężarnej

O28.9

Nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań u ciężarnej, nieokreślone

O29

O29.0

Powikłania znieczulenia w czasie ciąży
Obejmuje:

powikłania u ciężarnej wtórne do stosowania środków do znieczulenia ogólnego lub
miejscowego lub innych środków uspokajających w czasie ciąży

Nie obejmuje:

powikłania znieczulenia w czasie:
• poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej (O00–O07) O08.0
• czynności porodowej i porodu (O74.–)
• połogu (O89.–)

Powikłania płucne znieczulenia w czasie ciąży
Zachłystowe zapalenie płuc
Zachłyśnięcie się treścią żołądkową lub wydzielinami BNO
Zespół Mendelsona
Zapadnięcie płuca związane z odmą

spowodowane znieczuleniem w czasie
ciąży

O29.1

Powikłania sercowe znieczulenia w czasie ciąży
Zatrzymanie akcji serca
spowodowane znieczuleniem w czasie ciąży
Niewydolność serca

O29.2

Powikłania ze strony ośrodkowego układu nerwowego spowodowane znieczuleniem
w czasie ciąży
Niedotlenienie mózgu spowodowane znieczuleniem w czasie ciąży

O29.3

Reakcje toksyczne na środki do znieczulenia miejscowego w czasie ciąży

O29.4

Ból głowy będący następstwem znieczulenia rdzeniowego lub nadtwardówkowego
w czasie ciąży

O29.5

Inne powikłania znieczulenia rdzeniowego lub nadtwardówkowego w czasie ciąży

O29.6

Nieudana lub trudna intubacja w czasie ciąży

O29.8

Inne powikłania znieczulenia w czasie ciąży

O29.9

Powikłania znieczulenia w czasie ciąży, nieokreślone
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Opieka położnicza dotycząca płodu, owodni i potencjalnych powikłań
porodowych
(O30–O48)
O30

Ciąża mnoga
Nie obejmuje:

powikłania typowe dla ciąży mnogiej (O31.–)

O30.0

Ciąża bliźniacza

O30.1

Ciąża trojacza

O30.2

Ciąża czworacza

O30.8

Inna ciąża mnoga

O30.9

Ciąża mnoga, nieokreślona
Ciąża mnoga BNO

O31

Powikłania typowe dla ciąży mnogiej
Nie obejmuje:

O31.0

bliźnięta zrośnięte powodujące niewspółmierność (O33.7)
opóźniony poród drugiego, trzeciego itd. płodu (O63.2)
przodowanie nieprawidłowych części jednego lub więcej płodów (O32.5)
z przedłużeniem czynności porodowej (O64–O66)

Płód pergaminowy
Płód uciśnięty

O31.1

Kontynuowanie ciąży mnogiej po poronieniu jednego lub więcej płodów

O31.2

Kontynuowanie ciąży mnogiej po śmierci wewnątrzmacicznej jednego lub więcej płodów

O31.8

Inne powikłania typowe dla ciąży mnogiej

O32

Opieka położnicza z powodu znanego lub podejrzewanego nieprawidłowego
położenia, ustawienia i ułożenia płodu
Obejmuje:

wymienione stany jako przyczyna obserwacji, hospitalizacji lub opieki położniczej
innego rodzaju, bądź przyczyna cięcia cesarskiego przed rozpoczęciem czynności
porodowej

Nie obejmuje:

wymienione stany z przedłużeniem czynności porodowej (O64.–)

O32.0

Opieka położnicza z powodu położenia nieustalonego

O32.1

Opieka położnicza z powodu przodowania miednicy płodu

O32.2

Opieka położnicza z powodu położenia poprzecznego lub skośnego
Położenie:
• skośne
• poprzeczne

O32.3

Opieka położnicza z powodu ułożenia odgięciowego twarzowego, czołowego
i bródkowego

O32.4

Opieka położnicza z powodu wysokiego prostego ustawienia główki w terminie porodu
Brak wstawienia się główki do wchodu miednicy

O32.5

Opieka położnicza w ciąży mnogiej z powodu nieprawidłowego położenia, ustawienia
i ułożenia jednego lub więcej płodów

O32.6

Opieka położnicza z powodu kilku nieprawidłowości położenia, ustawienia i ułożenia płodu

O32.8

Opieka położnicza z powodu innych nieprawidłowości położenia, ustawienia i ułożenia
płodu

O32.9

Opieka położnicza z powodu nieprawidłowego położenia, ustawienia i ułożenia płodu,
nieokreślonego
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O33

Opieka położnicza z powodu znanej lub przewidywanej niewspółmierności
porodowej
Obejmuje:

Nie obejmuje:

wymienione stany jako przyczyna obserwacji, hospitalizacji lub opieki położniczej
innego rodzaju, bądź przyczyna cięcia cesarskiego przed rozpoczęciem czynności
porodowej
wymienione stany z przedłużeniem czynności porodowej (O65–O66)

O33.0

Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej spowodowanej
zniekształceniem kości miednicy
Zniekształcenie miednicy powodujące niewspółmierność porodową BNO

O33.1

Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej spowodowanej ogólnym
zwężeniem miednicy
Zwężona miednica BNO powodująca niewspółmierność porodową

O33.2

Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej spowodowanej zwężeniem
wchodu miednicy
Zwężenie (miednicy) powodujące niewspółmierność porodową

O33.3

Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej spowodowanej zwężeniem
wychodu miednicy
Zwężenie cieśni (miednicy)
powodujące niewspółmierność porodową
Zwężenie wychodu (miednicy)

O33.4

Opieka położnicza z powodu mieszanej niewspółmierności porodowej pochodzenia
matczynego i płodowego

O33.5

Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej spowodowanej niezwykle
dużym płodem
Niewspółmierność pochodzenia płodowego z prawidłowo ukształtowanym płodem
Niewspółmierność płodowa BNO

O33.6

Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej spowodowanej płodem
z wodogłowiem

O33.7

Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej spowodowanej innymi
zniekształceniami płodu
Zroślaki
Płodowe
• wodobrzusze
• obrzęk uogólniony
powodujące niewspółmierność
• przepuklina oponowo-rdzeniowa
• potworniak w okolicy krzyżowej
• guz

O33.8

Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej innego pochodzenia

O33.9

Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej, nieokreślonej
Niewspółmierność główkowo-miedniczna BNO
Niewspółmierność płodowo-miedniczna BNO

O34

O34.0
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Opieka położnicza z powodu znanej lub podejrzewanej nieprawidłowości
narządów miednicy
Obejmuje:

wymienione stany jako przyczyna obserwacji, hospitalizacji lub opieki położniczej
innego rodzaju, bądź przyczyna cięcia cesarskiego przed rozpoczęciem czynności
porodowej

Nie obejmuje:

wymienione stany z przedłużeniem czynności porodowej (O65.5)

Opieka położnicza z powodu wrodzonych wad rozwojowych macicy
Opieka położnicza z powodu:
• macicy podwójnej
• macicy dwurożnej
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O34.1

Opieka położnicza z powodu guza trzonu macicy
Opieka położnicza z powodu:
• polipa trzonu macicy
• włókniaka macicy
Nie obejmuje: opieka położnicza z powodu guza szyjki macicy (O34.4)

O34.2

Opieka położnicza z powodu blizny macicy po uprzednim zabiegu chirurgicznym
Opieka położnicza z powodu blizny po uprzednim cięciu cesarskim
Nie obejmuje: poród drogą pochwową po uprzednim cięciu cesarskim BNO (O75.7)

O34.3

Opieka położnicza z powodu niewydolności szyjkowej
Opieka położnicza z powodu:
• szwu okrężnego szyjki
z informacją lub bez informacji o niewydolności szyjki
• szwu Shirodkara

O34.4

Opieka położnicza z powodu innych nieprawidłowości szyjki macicy
Opieka położnicza z powodu:
• polipa szyjki
• uprzedniego zabiegu chirurgicznego na szyjce
• ścieśnienia lub zwężenia szyjki
• guza szyjki

O34.5

Opieka położnicza z powodu innych nieprawidłowości ciężarnej macicy
Opieka położnicza z powodu:
• uwięźnięcia
• wypadnięcia
ciężarnej macicy
• tyłozgięcia

O34.6

Opieka położnicza z powodu patologii pochwy
Opieka położnicza z powodu:
• uprzedniego zabiegu chirurgicznego pochwy
• przegrody pochwy
• zwężenia pochwy (nabytego) (wrodzonego)
• ścieśnienia pochwy
• guza pochwy
Nie obejmuje:

O34.7

opieka położnicza z powodu żylaków pochwy w czasie ciąży (O22.1)

Opieka położnicza z powodu nieprawidłowości sromu i krocza
Opieka położnicza z powodu:
• zwłóknienia krocza
• uprzedniego zabiegu chirurgicznego sromu lub krocza
• niepodatności krocza
• guza sromu
Nie obejmuje:

opieka położnicza z powodu żylaków krocza i sromu w czasie ciąży (O22.1)

O34.8

Opieka położnicza z powodu innych nieprawidłowości narządów miednicy
Opieka położnicza z powodu:
• obniżenia pęcherza moczowego
• stanu po operacji naprawczej dna miednicy
• brzucha zwisającego
• obniżenia odbytnicy
• niepodatności dna miednicy

O34.9

Opieka położnicza z powodu nieprawidłowości narządów miednicy, nieokreślona
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O35

Opieka położnicza z powodu znanej lub podejrzewanej nieprawidłowości lub
uszkodzenia płodu
Obejmuje:

wymienione stany jako przyczyna obserwacji, hospitalizacji lub opieki położniczej
innego rodzaju, bądź przyczyna rozwiązania ciąży

Nie obejmuje:

opieka położnicza z powodu znanej lub przewidywanej niewspółmierności porodowej
(O33.–)

O35.0

Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) wady rozwojowej ośrodkowego układu
nerwowego u płodu
Opieka położnicza z powodu (podejrzenia):
• bezmózgowia
• rozszczepu kręgosłupa
Nie obejmuje: aberracje chromosomalne u płodu (O35.1)

O35.1

Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) aberracji chromosomalnej u płodu

O35.2

Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) choroby dziedzicznej u płodu
Nie obejmuje: aberracje chromosomalne u płodu (O35.1)

O35.3

Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzenia płodu w następstwie choroby
wirusowej u matki
Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzenia płodu w następstwie:
• cytomegalii
u matki
• różyczki

O35.4

Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzenia płodu przez alkohol

O35.5

Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzenia płodu przez leki lub narkotyki
Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzenia płodu przez narkotyki
Nie obejmuje:

stan zagrożenia płodu w trakcie czynności porodowej i porodu spowodowany
podawaniem leków (O68.–)

O35.6

Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzenia płodu spowodowanego przez
napromienienie

O35.7

Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzenia płodu spowodowanego innym
postępowaniem lekarskim
Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzenia płodu w następstwie:
• nakłucia jamy owodni
• biopsji
• badania układu krwiotwórczego
• stosowania antykoncepcyjnej wkładki wewnątrzmacicznej
• wewnątrzmacicznego zabiegu operacyjnego

O35.8

Opieka położnicza z powodu innego (podejrzenia) uszkodzenia lub nieprawidłowości
płodu
Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzenia płodu w przebiegu:
• listeriozy
• toksoplazmozy

O35.9

Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzeń lub nieprawidłowości płodu,
nieokreślonych

O36

Opieka położnicza z powodu innych znanych lub podejrzewanych zaburzeń
płodowych
Obejmuje:

wymienione stany jako przyczyna obserwacji, hospitalizacji lub opieki położniczej
innego rodzaju, bądź przyczyna rozwiązania ciąży

Nie obejmuje:

czynność porodowa i poród powikłane przez stres [stan zagrożenia] płodu (O68.–)
zespoły przetoczenia płodowo-łożyskowego (O43.0)

O36.0

Opieka położnicza z powodu izoimmunizacji czynnikiem Rh
Przeciwciała anty-D [Rh]
Niezgodność czynnika Rh (z uogólnionym obrzękiem płodu)

O36.1

Opieka położnicza z powodu izoimmunizacji na inne czynniki
Izoimmunizacja ABO
Izoimmunizacja BNO (z uogólnionym obrzękiem płodu)
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O36.2

Opieka położnicza z powodu uogólnionego obrzęku płodu
Uogólniony obrzęk płodu:
• BNO
• niezwiązany z izoimmunizacją

O36.3

Opieka położnicza z powodu objawów niedotlenienia płodu

O36.4

Opieka położnicza z powodu śmierci wewnątrzmacicznej
Nie obejmuje: poronienie chybione (O02.1)

O36.5

Opieka położnicza z powodu niskiej masy płodu
Opieka położnicza z powodu stwierdzenia lub podejrzenia:
• niskiej masy ciała w stosunku do wieku płodowego
• niewydolności łożyskowej
• małych wymiarów w stosunku do wieku płodowego

O36.6

Opieka położnicza z powodu nadmiernej masy płodu
Opieka położnicza z powodu stwierdzenia lub podejrzenia dużych wymiarów ciała w stosunku do wieku
płodowego

O36.7

Opieka położnicza z powodu żywego płodu w ciąży brzusznej

O36.8

Opieka położnicza z powodu innych określonych zaburzeń płodowych

O36.9

Opieka położnicza z powodu zaburzeń płodowych, nieokreślona

O40

Wielowodzie
Hydramnion

O41

Inne zaburzenia wód i błon płodowych
Nie obejmuje:

przedwczesne pęknięcie błon płodowych (O42.–)

O41.0

Małowodzie
Małowodzie bez informacji o pęknięciu błon płodowych

O41.1

Zakażenia pęcherza płodowego i błon płodowych
Zapalenie owodni
Zapalenie kosmówki i owodni
Zapalenie błon płodowych
Zapalenie łożyska

O41.8

Inne określone zaburzenia wód i błon płodowych

O41.9

Zaburzenie wód i błon płodowych, nieokreślone

O42

Przedwczesne pęknięcie błon płodowych

O42.0

Przedwczesne pęknięcie błon płodowych, początek czynności porodowej w ciągu
24 godzin

O42.1

Przedwczesne pęknięcie błon płodowych, początek czynności porodowej po upływie
24 godzin
Nie obejmuje: z czynnością porodową opóźnioną w wyniku działań leczniczych (O42.2)

O42.2

Przedwczesne pęknięcie błon płodowych, czynność porodowa opóźniona w wyniku
działań leczniczych

O42.9

Przedwczesne pęknięcie błon płodowych, nieokreślone

O43

Zaburzenia łożyska
Nie obejmuje:

O43.0

opieka położnicza z powodu niskiej masy płodu spowodowanej niewydolnością
łożyskową (O36.5)
łożysko przodujące (O44.–)
przedwczesne oddzielenie łożyska [abruptio placentae] (O45.–)

Zespoły przetoczenia płodowo-łożyskowego
Przetoczenie:
• płodowo-matczyne
• matczyno-płodowe
• płodowo-płodowe
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O43.1

Wada rozwojowa łożyska
Nieprawidłowe łożysko BNO
Łożysko obwałowane

O43.8

Inne zaburzenia łożyskowe
Niedomoga
łożyska
Zawał

O43.9

Zaburzenie łożyska, nieokreślone

O44

Łożysko przodujące

O44.0

Łożysko przodujące, bez krwawienia
Niskie usadowienie łożyska bez krwawienia

O44.1

Łożysko przodujące, z krwawieniem
Niskie usadowienie łożyska
Łożysko przodujące:
• brzeżnie
BNO lub z krwawieniem
• częściowo
• całkowicie
Nie obejmuje:

O45

czynność porodowa lub poród powikłany krwawieniem z przodujących naczyń błon
płodowych (O69.4)

Przedwczesne oddzielenie łożyska [abruptio placentae]

O45.0

Przedwczesne oddzielenie łożyska, z zaburzeniami krzepnięcia
Przedwczesne oddzielenie łożyska z (nadmiernym) krwawieniem związanym z:
• brakiem włóknika
• rozsianym wykrzepianiem śródnaczyniowym
• nadmierną aktywnością fibrynolityczną
• niedoborem włóknika

O45.8

Inne postacie przedwczesnego oddzielenia łożyska

O45.9

Przedwczesne oddzielenie łożyska, nieokreślone
Oderwanie się łożyska BNO

O46

Krwawienie przedporodowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:

krwawienie we wczesnej ciąży (O20.–)
krwawienie śródporodowe NGI (O67.–)
łożysko przodujące (O44.–)
przedwczesne oddzielenie łożyska [abruptio placentae] (O45.–)

O46.0

Krwawienie przedporodowe, z zaburzeniami krzepnięcia
Krwawienie przedporodowe (nadmierne) związane z:
• brakiem włóknika
• rozsianym wykrzepianiem śródnaczyniowym
• nadmierną aktywnością fibrynolityczną
• niedoborem włóknika

O46.8

Inne krwawienie przedporodowe

O46.9

Krwawienie przedporodowe, nieokreślone

O47

Poród fałszywy

O47.0

Poród fałszywy przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży

O47.1

Poród fałszywy w 37 tygodniu ciąży lub później

O47.9

Poród fałszywy, nieokreślony

O48

Ciąża przenoszona
Po ustalonej dacie
Po terminie
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Powikłania czynności porodowej i porodu
(O60–O75)
O60

Poród przedwczesny
Początek czynności porodowej (spontaniczny) przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży

O60.0

Przedwczesny początek czynności porodowej bez porodu

O60.1

Przedwczesna czynność porodowa z porodem przedwczesnym
Przedwczesny początek czynności porodowej z porodem BNO

O60.2

Przedwczesna czynność porodowa z porodem o czasie

O61

Nieskuteczne indukowanie czynności porodowej

O61.0

Nieskuteczne indukowanie farmakologiczne czynności porodowej
Nieskuteczne indukowanie czynności porodowej z zastosowaniem:
• oksytocyny
• prostaglandyn

O61.1

Nieskuteczne indukowanie instrumentalne czynności porodowej
Nieskuteczne indukowanie czynności porodowej:
• mechaniczne
• chirurgiczne

O61.8

Inne nieskuteczne indukowanie czynności porodowej

O61.9

Nieskuteczne indukowanie czynności porodowej, nieokreślone

O62

Nieprawidłowa czynność skurczowa

O62.0

Pierwotnie niedostateczna czynność skurczowa macicy
Brak rozwierania się szyjki macicy
Pierwotnie słaba czynność skurczowa macicy o niskim napięciu

O62.1

Wtórnie niedostateczna czynność skurczowa macicy
Zatrzymanie aktywnego okresu porodu
Wtórnie słaba czynność skurczowa macicy o niskim napięciu

O62.2

Inne rodzaje słabej czynności skurczowej macicy
Atonia macicy
Rozkojarzona czynność porodowa
Zaburzenie czynności skurczowej macicy o niskim napięciu BNO
Nieregularna czynność porodowa
Słabe skurcze porodowe
Niedostateczna czynność skurczowa macicy BNO

O62.3

Poród nagły

O62.4

Nadmierne napięcie mięśnia macicy, nieskoordynowane i przedłużone skurcze mięśnia
macicy
Pierścień skurczowy cieśni
Dyskoordynacja czynności skurczowej macicy
Skurcz klepsydrowaty macicy
Nadmiernie silne skurcze macicy
Nieskoordynowana czynność macicy
Skurcze tężcowe
Dystocja macicy BNO
Nie obejmuje:

dystocja (płodowa) (matczyna) BNO (O66.9)

O62.8

Inne nieprawidłowości czynności skurczowej macicy w czasie porodu

O62.9

Nieprawidłowość czynności skurczowej macicy w czasie porodu, nieokreślona

O63

Poród przedłużony

O63.0

Przedłużenie pierwszego okresu porodu

O63.1

Przedłużenie drugiego okresu porodu

O63.2

Opóźniony poród drugiego bliźniaka, trojaczka itd.
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O63.9

O64

Przedłużenie czynności porodowej, nieokreślone
Poród przedłużony BNO

Poród patologiczny z powodu nieprawidłowego ustawienia i ułożenia płodu

O64.0

Poród patologiczny z powodu niepełnej rotacji główki płodu
Niskie poprzeczne zatrzymane ustawienie główki
Poród patologiczny z powodu utrzymującego się ustawienia główki płodu:
• potyliczno-biodrowego
• potyliczno-tylnego
• potyliczno-krzyżowego
• potyliczno-poprzecznego

O64.1

Poród patologiczny z powodu położenia miednicowego

O64.2

Poród patologiczny z powodu ułożenia twarzowego
Poród patologiczny z powodu ułożenia bródkowego

O64.3

Poród patologiczny z powodu ułożenia czołowego

O64.4

Poród patologiczny z powodu przodowania barku
Wypadnięcie rączki
Nie obejmuje: uwięźnięcie barków (O66.0)
dystocja barkowa (O66.0)

O64.5

Poród patologiczny z powodu przodowania nieprawidłowego złożonego

O64.8

Poród patologiczny z powodu innych nieprawidłowych ułożeń lub ustawień płodu

O64.9

Poród patologiczny z powodu nieprawidłowego ułożenia lub ustawienia płodu,
nieokreślonego

O65

Poród patologiczny z powodu nieprawidłowości miednicy matki

O65.0

Poród patologiczny z powodu zniekształcenia miednicy

O65.1

Poród patologiczny z powodu miednicy ogólnie ścieśnionej

O65.2

Poród patologiczny z powodu ścieśnienia wchodu miednicy

O65.3

Poród patologiczny z powodu ścieśnienia próżni i wychodu miednicy

O65.4

Poród patologiczny z powodu niewspółmierności płodowo-miednicowej, nieokreślony
Nie obejmuje: niewspółmierność porodowa pochodzenia płodowego (O66.2–O66.3)

O65.5

Poród patologiczny z powodu nieprawidłowości narządów miednicy matki
Poród patologiczny z powodu stanów wymienionych w kategorii O34.–

O65.8

Poród patologiczny z powodu innych nieprawidłowości miednicy matki

O65.9

Poród patologiczny z powodu nieprawidłowości miednicy matki, nieokreślony

O66

Inny poród patologiczny

O66.0

Poród patologiczny z powodu dystocji barkowej
Uwięźnięcie barków

O66.1

Poród patologiczny z powodu bliźniąt zahaczonych

O66.2

Poród patologiczny z powodu niezwykle dużego płodu

O66.3

Poród patologiczny z powodu innych nieprawidłowości płodu
Dystocja wywołana przez:
• bliźnięta zrośnięte
• płodowe:
• wodobrzusze
• uogólniony obrzęk
• przepuklinę oponowo-rdzeniową
• potworniaka w okolicy krzyżowej
• guz
• płód z wodogłowiem

O66.4

Nieskuteczna próba wywołania czynności porodowej, nieokreślona
Nieskuteczna próba wywołania czynności porodowej z następowym porodem przez cięcie cesarskie
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O66.5

Nieskuteczne zastosowanie próżniociągu lub kleszczy z następowym porodem
kleszczowym lub przez cięcie cesarskie
Nieskuteczne zastosowanie próżniociągu lub kleszczy z następowym porodem kleszczowym lub przez
cięcie cesarskie

O66.8

Inny określony poród patologiczny

O66.9

Poród patologiczny, nieokreślony
Dystocja:
• BNO
• płodowa BNO
• matczyna BNO

O67

Czynność porodowa i poród powikłane przez krwawienie śródporodowe,
niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:

krwawienie przedporodowe NGI (O46.–)
łożysko przodujące (O44.–)
krwawienie poporodowe (O72.–)
przedwczesne oddzielenie łożyska [abruptio placentae] (O45.–)

O67.0

Krwawienie śródporodowe z zaburzeniami krzepnięcia
Krwawienie śródporodowe (nadmierne) związane z:
• brakiem włóknika
• rozsianym wykrzepianiem śródnaczyniowym
• nadmierną aktywnością fibrynolityczną
• niedoborem włóknika

O67.8

Inne krwawienie śródporodowe
Nadmierne krwawienie śródporodowe

O67.9

Krwawienie śródporodowe, nieokreślone

O68

Czynność porodowa i poród powikłane przez stan zagrożenia [ciężki stan] płodu
Obejmuje:

O68.0

stan zagrożenia płodu w trakcie czynności porodowej i porodu spowodowany
podawaniem leków

Czynność porodowa i poród powikłane przez nieprawidłową czynność serca płodu
Bradykardia
Niemiarowość akcji serca
u płodu
Tachykardia
Nie obejmuje:

z obecnością smółki w płynie owodniowym (O68.2)

O68.1

Czynność porodowa i poród powikłane przez obecność smółki w płynie owodniowym
Nie obejmuje: z nieprawidłową czynnością serca (O68.2)

O68.2

Czynność porodowa i poród powikłane przez nieprawidłową czynność serca, ze smółką
w płynie owodniowym

O68.3

Czynność porodowa i poród powikłane przez biochemiczne wskaźniki zagrożenia płodu
Kwasica
u płodu
Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej

O68.8

Czynność porodowa i poród powikłane przez inne objawy zagrożenia płodu
Wskaźniki zagrożenia płodu:
• elektrokardiograficzne
• ultrasonograficzne

O68.9

Czynność porodowa i poród powikłane zagrożeniem płodu, nieokreślonym

O69

Czynność porodowa i poród powikłane przez nieprawidłowości pępowiny

O69.0

Czynność porodowa i poród powikłane przez wypadniecie pępowiny

O69.1

Czynność porodowa i poród powikłane przez pępowinę okręconą wokół szyi, z jej
uciśnięciem

O69.2

Czynność porodowa i poród powikłane przez inne zapętlenie pępowiny
Zapętlenie sznurów pępowin bliźniaków w jednym worku owodniowym
Węzeł pępowiny prawdziwy

O69.3

Czynność porodowa i poród powikłane przez krótką pępowinę
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O69.4

Czynność porodowa i poród powikłane przez naczynia przodujące
Krwawienie z naczyń przodujących

O69.5

Czynność porodowa i poród powikłane przez uszkodzenie naczyń pępowiny
Zmiażdżenie
pępowiny
Krwiak
Zakrzepica naczyń pępowinowych

O69.8

Czynność porodowa i poród powikłane przez inne nieprawidłowości pępowiny

O69.9

Czynność porodowa i poród powikłane przez nieprawidłowość pępowiny, nieokreśloną

O70

Pęknięcie krocza w czasie porodu
Obejmuje:
Nie obejmuje:

nacięcie krocza powiększone przez pęknięcie
wysokie rozerwanie pochwy w czasie porodu (O71.4)

O70.0

Pęknięcie krocza pierwszego stopnia w czasie porodu
Pęknięcie, rozerwanie lub rozdarcie krocza (obejmujące):
• spoidło tylne warg
• wargi sromowe
• skórę
w czasie porodu
• powierzchowne
• pochwę
• srom

O70.1

Pęknięcie krocza drugiego stopnia w czasie porodu
Pęknięcie, rozerwanie lub rozdarcie krocza jak w kategorii O70.0, obejmujące także:
• dno miednicy
• mięśnie krocza
w czasie porodu
• mięśnie pochwy
Nie obejmuje:

obejmujące zwieracz odbytu (O70.2)

O70.2

Pęknięcie krocza trzeciego stopnia w czasie porodu
Pęknięcie, rozerwanie lub rozdarcie krocza jak w kategorii O70.1, obejmujące także:
• zwieracz odbytu
• przegrodę odbytniczo-pochwową
w czasie porodu
• zwieracz BNO

O70.3

Pęknięcie krocza czwartego stopnia w czasie porodu
Pęknięcie, rozerwanie lub rozdarcie krocza jak w kategorii O70.2, obejmujące także:
• błonę śluzową odbytu
w czasie porodu
• błonę śluzową odbytnicy

O70.9

Pęknięcie krocza w czasie porodu, nieokreślone

Nie obejmuje:

O71

obejmujące błonę śluzową odbytu lub odbytnicy (O70.3)

Inny uraz położniczy
Obejmuje:

uszkodzenie narzędziami

O71.0

Pęknięcie macicy przed rozpoczęciem czynności porodowej

O71.1

Pęknięcie macicy w czasie porodu
Pęknięcie macicy nieokreślone jako dokonane przed rozpoczęciem czynności porodowej

O71.2

Poporodowe wynicowanie macicy

O71.3

Rozdarcie szyjki macicy w czasie porodu
Pierścieniowe oddzielenie szyjki

O71.4

Wysokie rozdarcie pochwy w czasie porodu
Rozerwanie ściany pochwy bez informacji o pęknięciu krocza
Nie obejmuje:
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O71.5

Inne położnicze uszkodzenie narządów miednicy
Uszkodzenie:
• pęcherza moczowego
w czasie porodu
• cewki moczowej

O71.6

Położnicze uszkodzenie stawów i więzadeł miednicowych
Oderwanie chrząstki spojenia łonowego
Uszkodzenie kości guzicznej
w czasie porodu
Urazowe rozejście się spojenia łonowego

O71.7

Krwiak miednicy z przyczyn położniczych
Krwiak porodowy:
• krocza
• pochwy
• sromu

O71.8

Inny określony uraz położniczy

O71.9

Uraz położniczy, nieokreślony

O72

Krwawienie poporodowe
Obejmuje:

krwotok po porodzie płodu lub noworodka

O72.0

Krwotok w trzecim okresie porodu
Krwotok związany z zatrzymaniem, uwięźnięciem lub przyrośnięciem łożyska
Łożysko zatrzymane BNO

O72.1

Inny bezpośredni krwotok poporodowy
Krwotok po urodzeniu łożyska
Krwotok poporodowy (z powodu atonii macicy) BNO

O72.2

Późny i wtórny krwotok poporodowy
Krwotok związany z zatrzymaniem części łożyska lub błon płodowych
Zatrzymanie popłodu BNO, po porodzie

O72.3

Poporodowe zaburzenia krzepnięcia
Poporodowa:
• afibrynogenemia
• Nadmierna aktywność fibrynolityczna

O73

Zatrzymanie łożyska i błon płodowych, bez krwotoku

O73.0

Zatrzymanie łożyska bez krwotoku
Łożysko przyrośnięte bez krwotoku

O73.1

Zatrzymanie resztek łożyska i błon płodowych, bez krwotoku
Zatrzymanie popłodu po porodzie, bez krwotoku

O74

Powikłania znieczulenia w trakcie czynności porodowej i porodu
Obejmuje:

powikłania u rodzącej wtórne do stosowania środków do znieczulenia ogólnego lub
miejscowego lub innych środków uspokajających w czasie porodu

O74.0

Zachłystowe zapalenie płuc spowodowane przez znieczulenie w trakcie czynności
porodowej i porodu
Zachłyśnięcie się treścią żołądkową lub wydzielinami BNO spowodowane przez znieczulenie
Zespół Mendelsona
w trakcie czynności porodowej i porodu

O74.1

Inne powikłania płucne znieczulenia w trakcie czynności porodowej i porodu
Odma opłucnowa spowodowana przez znieczulenie w trakcie czynności porodowej lub porodu

O74.2

Powikłania sercowe znieczulenia w trakcie czynności porodowej lub porodu
Zatrzymanie akcji serca
spowodowane przez znieczulenie w trakcie czynności porodowej i porodu
Niewydolność krążenia

O74.3

Powikłania znieczulenia w trakcie czynności porodowej lub porodu ze strony
ośrodkowego układu nerwowego
Niedotlenienie mózgu spowodowane przez znieczulenie w trakcie czynności porodowej lub porodu

O74.4

Reakcje toksyczne na środki do znieczulenia miejscowego w trakcie czynności porodowej
lub porodu

O74.5

Ból głowy będący następstwem znieczulenia rdzeniowego lub nadtwardówkowego
w trakcie czynności porodowej lub porodu
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O74.6

Inne powikłania znieczulenia rdzeniowego lub nadtwardówkowego w trakcie czynności
porodowej i porodu

O74.7

Nieudana lub trudna intubacja w trakcie czynności porodowej i porodu

O74.8

Inne powikłania znieczulenia w trakcie czynności porodowej lub porodu

O74.9

Powikłania znieczulenia w trakcie czynności porodowej lub porodu, nieokreślone

O75

Inne powikłania czynności porodowej i porodu niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:

zakażenie połogowe (O86.–)
posocznica połogowa (O85)

O75.0

Stan zagrożenia ciężarnej w trakcie czynności porodowej i porodu

O75.1

Wstrząs w czasie lub w następstwie czynności porodowej i porodu
Wstrząs położniczy

O75.2

Gorączka w czasie porodu, niesklasyfikowana gdzie indziej

O75.3

Inne zakażenia w czasie porodu
Posocznica w czasie porodu

O75.4

Inne powikłania operacji chirurgicznych i zabiegów położniczych
Zatrzymanie akcji serca
w następstwie cięcia cesarskiego lub innego zabiegu położniczego, w tym
Niewydolność krążenia
porodu siłami natury BNO
Niedotlenienie mózgu
Nie obejmuje:

powikłania znieczulenia w trakcie czynności porodowej i porodu (O74.–)
porodowe (chirurgiczne) rany:
• rozerwanie (O90.0–O90.1)
• krwiak (O90.2)
• zakażenie (O86.0)

O75.5

Opóźniony poród po przebiciu pęcherza płodowego

O75.6

Opóźniony poród po samoistnym lub nieokreślonym pęknięciu pęcherza płodowego
Nie obejmuje: samoistne przedwczesne pęknięcie błon płodowych (O42.–)

O75.7

Poród drogą pochwową po uprzednim cięciu cesarskim

O75.8

Inne określone powikłania czynności porodowej i porodu

O75.9

Powikłania czynności porodowej lub porodu, nieokreślone

Poród
(O80–O84)
Uwaga:

O80

Kody O80–O84 są przeznaczone do kodowania chorobowości. Kodów z tej części należy używać jedynie
do pierwotnego kodowania chorobowości, jeśli nie stwierdza się żadnego innego stanu sklasyfikowanego
w rozdziale XV. W przypadku używania tej kategorii należy postępować zgodnie z zasadami kodowania
chorobowości oraz wytycznymi przedstawionymi w tomie 2.

Poród samoistny pojedynczy siłami natury
Obejmuje:

przypadki bez pomocy położniczej lub z minimalną pomocą, z nacięciem krocza lub bez
nacięcia
poród całkowicie prawidłowy

O80.0

Poród samoistny pojedynczy w ułożeniu podłużnym potylicowym

O80.1

Poród samoistny pojedynczy pośladkowy

O80.8

Inny samoistny poród pojedynczy

O80.9

Poród samoistny pojedynczy, nieokreślony
Poród samoistny BNO

O81

Poród pojedynczy przy pomocy kleszczy lub próżniociągu
Nie obejmuje:

O81.0
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O81.1

Poród pojedynczy przy pomocy kleszczy próżniowych

O81.2

Kleszcze próżniowe ze zwrotem główki

O81.3

Inny i nieokreślony pojedynczy poród kleszczowy

O81.4

Poród pojedynczy przy pomocy próżniociągu
Poród pojedynczy przy pomocy próżniociągu

O81.5

Poród pojedynczy przy pomocy kleszczy i próżniociągu
Poród pojedynczy przy pomocy kleszczy i próżniociągu

O82

Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie

O82.0

Poród pojedynczy przez planowe cięcie cesarskie
Powtórne cięcie cesarskie BNO

O82.1

Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie ze wskazań nagłych

O82.2

Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie z wycięciem macicy

O82.8

Inny poród pojedynczy przez cięcie cesarskie

O82.9

Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie, nieokreślony

O83

Inny poród pojedynczy z udzieleniem pomocy położniczej

O83.0

Wydobycie pośladków, pomoc ręczna

O83.1

Inny poród pojedynczy pośladkowy z udzieleniem pomocy położniczej
Poród pojedynczy pośladkowy BNO

O83.2

Inny poród pojedynczy wspomagany ręcznie
Zwrot z ekstrakcją

O83.3

Poród pojedynczy żywego płodu z ciąży brzusznej

O83.4

Operacje pomniejszające objętość płodu
Przecięcie obojczyka
Przebicie główki
w celu ułatwienia porodu
Rozkawalenie płodu

O83.8

Inny określony pojedynczy poród wspomagany

O83.9

Pojedynczy poród wspomagany, nieokreślony
Poród wspomagany BNO

O84

Poród mnogi
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (O80–O83) w celu określenia metody porodu
zastosowanej dla każdego płodu lub noworodka.

O84.0

Poród mnogi w całości samoistny

O84.1

Poród mnogi w całości przy pomocy kleszczy i próżniociągu

O84.2

Poród mnogi w całości przez cięcie cesarskie

O84.8

Inny poród mnogi
Poród mnogi przy zastosowaniu kombinacji metod

O84.9

Poród mnogi, nieokreślony
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Powikłania związane głównie z połogiem
(O85–O92)
Uwaga:

Kategorie O88.–, O91.– i O92.– obejmują wymienione stany nawet wówczas, gdy wystąpiły one w czasie
ciąży i porodu.

Nie obejmuje:

O85

zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem (F53.–)
tężec położniczy (A34)
osteomalacja połogowa (M83.0)

Zakażenie połogowe miejscowe i uogólnione
Zapalenie błony śluzowej macicy
Gorączka
w okresie połogu
Zapalenie otrzewnej
Posocznica
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.
Nie obejmuje: zator ropny i septyczny z przyczyn położniczych (O88.3)
posocznica podczas porodu (O75.3)

O86

Inne zakażenia połogowe
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.
Nie obejmuje:

zakażenie w trakcie czynności porodowej (O75.3)

O86.0

Zakażenia chirurgicznych ran położniczych
Zakażona:
• rana po cięciu cesarskim
po porodzie
• rana krocza

O86.1

Inne zakażenia dróg rodnych po porodzie
Zapalenie:
• szyjki macicy
po porodzie
• pochwy

O86.2

Zakażenie dróg moczowych po porodzie
Stany wymienione w kategoriach N10–N12, N15.–, N30.–, N34.–, N39.0 w następstwie porodu

O86.3

Inne zakażenia układu moczowo-płciowego w następstwie porodu
Połogowe zakażenie układu moczowo-płciowego BNO

O86.4

Gorączka nieznanego pochodzenia po porodzie
Zakażenie BNO
w okresie połogu
Gorączka BNO
Nie obejmuje:

O86.8

O87

gorączka połogowa (O85)
gorączka w trakcie czynności porodowej (O75.2)

Inne określone zakażenia połogowe

Powikłania ze strony układu żylnego w okresie połogu
Obejmuje:

w trakcie czynności porodowej, porodu i w okresie połogu

Nie obejmuje:

zator z przyczyn położniczych (O88.–)
powikłania żylne w czasie ciąży (O22.–)

O87.0

Zakrzepowe zapalenia żył powierzchownych w czasie połogu

O87.1

Zakrzepica żył głębokich w czasie połogu
Zakrzepica żył głębokich, poporodowa
Zakrzepowe zapalenie żył miednicy, poporodowe

O87.2

Guzy krwawnicowe w czasie połogu

O87.3

Zakrzepica żył mózgowych w czasie połogu
Zakrzepica zatoki żylnej mózgu w czasie połogu

O87.8

Inne powikłania ze strony układu żylnego w czasie połogu
Żylaki narządów rodnych w czasie połogu
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O87.9

O88

Powikłania ze strony układu żylnego w czasie połogu, nieokreślone
Połogowe:
• zapalenie żył BNO
• zaburzenia żylne BNO
• zaburzenia zakrzepowe BNO

Zator położniczy
Obejmuje:

zatory tętnicy płucnej w czasie ciąży, porodu i połogu

Nie obejmuje:

zatory wikłające poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00–O07, O08.2)

O88.0

Zator powietrzny z przyczyn położniczych

O88.1

Zator płynem owodniowym

O88.2

Zator skrzepem krwi z przyczyn położniczych
Zator (tętnicy płucnej) z przyczyn położniczych BNO
Zator (tętnicy płucnej) połogowy BNO

O88.3

Zator ropny i septyczny z przyczyn położniczych

O88.8

Inny zator z przyczyn położniczych
Położniczy zator tłuszczowy

O89

Powikłania znieczulenia w okresie połogu
Obejmuje:

powikłania u matki wtórne do stosowania środków do znieczulenia ogólnego lub
miejscowego lub innych środków uspokajających w czasie połogu

O89.0

Powikłania płucne spowodowane znieczuleniem w czasie połogu
Zachłystowe zapalenie płuc
Zachłyśnięcie się treścią żołądkową lub wydzielinami BNO
spowodowane znieczuleniem w czasie
Zaburzenia w postaci zespołu Mendelsona
połogu
Zapadnięcie płuca związane z odmą

O89.1

Powikłania sercowe spowodowane znieczuleniem w czasie połogu
Zatrzymanie akcji serca
spowodowane znieczuleniem w czasie połogu
Niewydolność krążenia

O89.2

Powikłania ze strony ośrodkowego układu nerwowego spowodowane znieczuleniem
w czasie połogu
Niedotlenienie mózgu spowodowane znieczuleniem w czasie połogu

O89.3

Reakcje toksyczne na środki do znieczulenia miejscowego w czasie połogu

O89.4

Ból głowy będący następstwem znieczulenia rdzeniowego lub nadtwardówkowego
w czasie połogu

O89.5

Inne powikłania znieczulenia rdzeniowego lub nadtwardówkowego w czasie połogu

O89.6

Nieudana lub trudna intubacja w czasie połogu

O89.8

Inne powikłania znieczulenia w czasie połogu

O89.9

Powikłania znieczulenia w czasie połogu, nieokreślone

O90

Powikłania okresu połogowego, niesklasyfikowane gdzie indziej

O90.0

Rozejście się rany po cięciu cesarskim

O90.1

Rozejście się rany krocza
Rozejście się rany po:
• nacięciu krocza
• pęknięciu krocza
Wtórne rozdarcie krocza

O90.2

Krwiak rany położniczej

O90.3

Kardiomiopatia w czasie połogu
Stany wymienione w kategorii I42.–

O90.4

Poporodowa ostra niewydolność nerek
Zespół wątrobowo-nerkowy w następstwie czynności porodowej i porodu

O90.5

Poporodowe zapalenie tarczycy
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O90.8

Inne powikłania okresu połogowego, niesklasyfikowane gdzie indziej
Polip łożyska

O90.9

Powikłanie okresu połogowego, nieokreślone

O91

Zakażenia piersi związane z porodem
Obejmuje:

wymienione poniżej stany w okresie ciąży, połogu lub laktacji

O91.0

Zakażenie brodawki sutkowej związane z porodem
Ropień brodawki sutkowej:
• ciążowy
• połogowy

O91.1

Ropień piersi związany z porodem
Ropień piersi
Ropne zapalenie piersi
ciążowe lub połogowe
Ropień podotoczkowy

O91.2

Nieropne zapalenie piersi związane z porodem
Zapalenie naczyń chłonnych piersi
Zapalenie piersi:
• BNO
ciążowe lub połogowe
• tkanki łącznej zrębu
• miąższowe

O92

Inne choroby piersi i zaburzenia laktacji związane z porodem
Obejmuje:

wymienione poniżej stany w okresie ciąży, połogu lub laktacji

O92.0

Wciągnięcie brodawki sutkowej związane z porodem

O92.1

Pęknięcie brodawki sutkowej związane z porodem
Pęknięcie brodawki sutkowej, ciążowe lub połogowe

O92.2

Inne i nieokreślone zaburzenia piersi związane z porodem

O92.3

Brak pokarmu
Pierwotny brak pokarmu

O92.4

Niedostateczna ilość pokarmu

O92.5

Zahamowanie laktacji
Brak pokarmu:
• pierwotny
• wtórny
• leczniczy

O92.6

Mlekotok
Nie obejmuje:

O92.7

Inne i nieokreślone zaburzenia laktacji
Połogowa torbiel zastoinowa piersi

mlekotok niezwiązany z porodem (N64.3)

Inne stany położnicze, niesklasyfikowane gdzie indziej
(O94–O99)
Uwaga:

O94

W przypadku używania kategorii O95–O97 należy postępować zgodnie z zasadami kodowania
umieralności oraz wytycznymi przedstawionymi w tomie 2.

Następstwa powikłań ciąży, porodu i okresu połogu
Uwaga:

Tej kategorii należy używać do kodowania chorobowości tylko w celu wskazania stanów
z kategorii O00–O75 i O85–O92 będących przyczyną następstw, które jako takie zostały
sklasyfikowane gdzie indziej. Do „następstw” zalicza się stany tak określone lub późne
następstwa, bądź stany, które utrzymują się jeden rok lub dłużej po wystąpieniu pierwotnego
czynnika wywołującego.
Nie obejmuje: prowadzące do zgonu (O96, O97)
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O95

Zgon położniczy z nieokreślonej przyczyny
Zgon matki z nieokreślonej przyczyny podczas ciąży, czynności porodowej i porodu lub połogu

O96

Zgon z dowolnej przyczyny położniczej następujący po upływie 42 dni, lecz nie
więcej niż jeden rok po porodzie
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia położniczej przyczyny zgonu.

O97

Zgon w następstwie bezpośredniej przyczyny położniczej
Zgon z dowolnej bezpośredniej przyczyny położniczej następujący jeden rok lub więcej po porodzie

O98

Choroby zakaźne i pasożytnicze u matki sklasyfikowane gdzie indziej, lecz
wikłające ciążę, poród i połóg
Obejmuje:

wymienione poniżej stany, które wikłają ciążę, są nasilane przez ciążę lub są przyczyną
opieki położniczej
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (rozdział I) w celu określenia konkretnego stanu.
Nie obejmuje:

bezobjawowy stan zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV] (Z21)
choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20–B24)
wyniki badań laboratoryjnych wskazujące na zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia
odporności [HIV] (R75)
tężec położniczy (A34)
zakażenie połogowe (O86.–)
posocznica połogowa (O85)
choroby będące przyczyną opieki położniczej ze względu na znane lub podejrzewane
zagrożenie dla płodu (O35–O36)

O98.0

Gruźlica wikłająca ciążę, poród i połóg
Stany wymienione w kategoriach A15–A19

O98.1

Kiła wikłająca ciążę, poród i połóg
Stany wymienione w kategoriach A50–A53

O98.2

Rzeżączka wikłająca ciążę, poród i połóg
Stany wymienione w kategorii A54.–

O98.3

Inne zakażenia przenoszone głównie drogą płciową, wikłające ciążę, poród i połóg
Stany wymienione w kategoriach A55–A64

O98.4

Wirusowe zapalenie wątroby wikłające ciążę, poród i połóg
Stany wymienione w kategoriach B15–B19

O98.5

Inne choroby wirusowe wikłające ciążę, poród i połóg
Stany wymienione w kategoriach A80–B09, B25–B34

O98.6

Choroby pierwotniakowe wikłające ciążę, poród i połóg
Stany wymienione w kategoriach B50–B64

O98.8

Inne choroby zakaźne i pasożytnicze u matki wikłające ciążę, poród i połóg

O98.9

Nieokreślone choroby zakaźne i pasożytnicze u matki wikłające ciążę, poród i połóg

O99

Inne choroby matki sklasyfikowane gdzie indziej, lecz wikłające ciążę, poród
i połóg
Uwaga:

Ta kategoria obejmuje stany, które wikłają ciążę, są nasilane przez ciążę lub są główną
przyczyną opieki położniczej oraz dla których indeks alfabetyczny nie określa konkretnej
rubryki w rozdziale XV.
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia konkretnego stanu.
Nie obejmuje:

O99.0

choroby zakaźne i pasożytnicze (O98.–)
urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00–T98)
choroby będące przyczyną opieki położniczej ze względu na znane lub podejrzewane
zagrożenie dla płodu (O35–O36)

Niedokrwistość wikłająca ciążę, poród i połóg
Stany wymienione w kategoriach D50–D64
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O99.1

Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające
z udziałem mechanizmów immunologicznych, wikłające ciążę, poród i połóg
Stany wymienione w kategoriach D65–D89
Nie obejmuje:

O99.2

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych,
wikłające ciążę, poród i połóg
Stany wymienione w kategoriach E00–E90
Nie obejmuje:

O99.3

krwotok z zaburzeniami krzepnięcia (O46.0, O67.0, O72.3)

cukrzyca (O24.–)
niedożywienie (O25)
poporodowe zapalenie tarczycy (O90.5)

Zaburzenia psychiczne i choroby układu nerwowego wikłające ciążę, poród i połóg
Stany wymienione w kategoriach F00–F99 oraz G00–G99
Nie obejmuje:

depresja poporodowa (F53.0)
zapalenie nerwów obwodowych związane z ciążą (O26.8)
psychoza połogowa (F53.1)

O99.4

Choroby układu krążenia wikłające ciążę, poród i połóg
Stany wymienione w kategoriach I00–I99
Nie obejmuje: kardiomiopatia w czasie połogu (O90.3)
nadciśnienie tętnicze (O10–O16)
zator z przyczyn położniczych (O88.–)
powikłania żylne i zakrzepica zatoki mózgu w przebiegu:
• czynności porodowej, porodu i połogu (O87.–)
• ciąży (O22.–)

O99.5

Choroby układu oddechowego wikłające ciążę, poród i połóg
Stany wymienione w kategoriach J00–J99

O99.6

Choroby układu pokarmowego wikłające ciążę, poród i połóg
Stany wymienione w kategoriach K00–K93
Nie obejmuje:

O99.7

Choroby skóry i tkanki podskórnej wikłające ciążę, poród i połóg
Stany wymienione w kategoriach L00–L99
Nie obejmuje:

O99.8
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zaburzenia wątrobowe podczas ciąży, porodu i w okresie połogu (O26.6)

opryszczka ciężarnych (O26.4)

Inne określone choroby wikłające ciążę, poród i połóg
Współwystępowanie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O99.0–O99.7
Stany wymienione w kategoriach C00–D48, H00–H95, M00–M99, N00–N99 i Q00–Q99
niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje: zakażenia układu moczowo-płciowego podczas ciąży (O23.–)
poporodowe zakażenie układu moczowo-płciowego (O86.0–O86.3)
opieka położnicza z powodu znanej lub podejrzewanej nieprawidłowości narządów
miednicy (O34.–)
poporodowa ostra niewydolność nerek (O90.4)
poporodowe zapalenie nerek (O90.8)

ROZDZIAŁ XVI
Wybrane stany rozpoczynające się w okresie
okołoporodowym
(P00–P96)
Obejmuje:

stany o początku w okresie okołoporodowym, mimo późniejszego wystąpienia zgonu lub innych
powikłań

Nie obejmuje:

wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00–Q99)
zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00–E90)
urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00–T98)
nowotwory (C00–D48)
tężec noworodków (A33)

Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:
P00–P04
P05–P08
P10–P15
P20–P29
P35–P39
P50–P61
P70–P74
P75–P78
P80–P83
P90–P96

Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi oraz powikłaniami ciąży, czynności
porodowej i porodu
Zaburzenia związane z czasem trwania ciąży i rozwojem płodu
Uraz okołoporodowy
Zaburzenia oddechowe i sercowo-naczyniowe swoiste dla okresu okołoporodowego
Zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego
Zaburzenia krwotoczne i choroby krwi u płodu i noworodka
Przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka
Zaburzenia układu pokarmowego u płodu i noworodka
Stany dotyczące powłok ciała i termoregulacji u płodu i noworodka
Inne zaburzenia rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

W rozdziale tym oznaczono „*” następujące kategorie:
P75*

Niedrożność smółkowa

Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi oraz
powikłaniami ciąży, czynności porodowej i porodu
(P00–P04)
Obejmuje:

P00

wymienione poniżej stany u matki, tylko wówczas, gdy zostały określone jako przyczyna
zachorowania lub zgonu u płodu lub noworodka

Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi, które mogą nie
być związane z obecną ciążą
Nie obejmuje:

P00.0

stan płodu i noworodka spowodowany przez:
• powikłania ciąży u matki (P01.–)
• zaburzenia funkcjonowania gruczołów dokrewnych i przemiany materii u matki
(P70–P74)
• szkodliwe substancje przenoszone przez łożysko lub z pokarmem kobiecym (P04.–)

Stan płodu i noworodka spowodowany nadciśnieniem u matki
Stan płodu lub noworodka spowodowany czynnikami matczynymi sklasyfikowanymi w kategoriach
O10–O11, O13–O16
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P00.1

Stan płodu i noworodka spowodowany chorobami nerek i dróg moczowych u matki
Stan płodu lub noworodka spowodowany czynnikami matczynymi sklasyfikowanymi w kategoriach
N00–N39

P00.2

Stan płodu i noworodka spowodowany chorobami zakaźnymi i pasożytniczymi u matki
Stan płodu lub noworodka spowodowany czynnikami matczynymi sklasyfikowanymi w kategoriach
A00–B99 i J09–J11, ale bez objawów choroby zakaźnej lub pasożytniczej u płodu lub noworodka
Nie obejmuje:

zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego (P35–P39)
zakażenia dróg rodnych i inne miejscowe zakażenia u matki (P00.8)

P00.3

Stan płodu i noworodka spowodowany przez inne choroby układu krążenia i układu
oddechowego u matki
Stan płodu lub noworodka spowodowany czynnikami matczynymi sklasyfikowanymi w kategoriach
I00–I99, J00–J99, Q20–Q34 i nieobjętymi kategoriami P00.0, P00.2

P00.4

Stan płodu i noworodka spowodowany zaburzeniami odżywienia matki
Stan płodu lub noworodka spowodowany czynnikami matczynymi sklasyfikowanymi w kategoriach
E40–E64
Niedożywienie matki BNO

P00.5

Stan płodu i noworodka spowodowany urazem u matki
Stan płodu lub noworodka spowodowany czynnikami matczynymi sklasyfikowanymi w kategoriach
S00–T79

P00.6

Stan płodu i noworodka spowodowany zabiegami chirurgicznymi u matki
Nie obejmuje: obecny poród przez cięcie cesarskie (P03.4)
uszkodzenie łożyska na skutek nakłucia jamy owodni, cięcia cesarskiego lub
chirurgicznego indukowania czynności porodowej (P02.1)
wcześniejszy zabieg chirurgiczny macicy lub narządów miednicy (P03.8)
rozwiązanie ciąży z powodu stanów dotyczących płodu (P96.4)

P00.7

Stan płodu i noworodka spowodowany innymi zabiegami medycznymi u matki,
niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Stan płodu lub noworodka spowodowany napromieniowaniem matki
Nie obejmuje:

P00.8

Stan płodu i noworodka spowodowany innymi chorobami matki
Stan płodu i noworodka spowodowany przez:
• stany sklasyfikowane w kategoriach T80–T88
• zakażenia dróg moczowych i inne miejscowe zakażenia u matki
• toczeń rumieniowaty układowy u matki
Nie obejmuje:

P00.9

P01

uszkodzenie łożyska na skutek nakłucia jamy owodni, cięcia cesarskiego lub
chirurgicznego indukowania czynności porodowej (P02.1)
stan płodu i noworodka spowodowany innymi powikłaniami czynności porodowej
i porodu (P03.–)

przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne swoiste dla płodu
i noworodka (P70–P74)

Stan płodu i noworodka spowodowany nieokreślonymi stanami u matki

Stan płodu i noworodka spowodowany przez powikłania ciąży u matki

P01.0

Stan płodu i noworodka spowodowany niewydolnością szyjki macicy

P01.1

Stan płodu i noworodka spowodowany przedwczesnym pęknięciem pęcherza płodowego

P01.2

Stan płodu i noworodka spowodowany małowodziem
Nie obejmuje: przedwczesne pęknięcie błon płodowych (P01.1)

P01.3

Stan płodu i noworodka spowodowany wielowodziem
Hydramnion

P01.4

Stan płodu i noworodka spowodowany ciążą pozamaciczną
Ciąża brzuszna

P01.5

Stan płodu i noworodka spowodowany ciążą mnogą
Ciąża trojacza
Ciąża bliźniacza

P01.6

Stan płodu i noworodka spowodowany śmiercią matki
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P01.7

Stan płodu i noworodka spowodowany nieprawidłowym ułożeniem płodu przed
rozpoczęciem czynności porodowej
Ułożenie pośladkowe
Obrót zewnętrzny
Ułożenie twarzyczkowe
przed porodem
Położenie poprzeczne
Położenie nieustalone

P01.8

Stan płodu i noworodka spowodowany innymi powikłaniami ciąży u matki
Poronienie samoistne, płodu

P01.9

Stan płodu i noworodka spowodowany powikłaniami ciąży u matki, nieokreślonymi

P02

Stan płodu i noworodka spowodowany powikłaniami ze strony łożyska, pępowiny
i błon płodowych

P02.0

Stan płodu i noworodka spowodowany łożyskiem przodującym

P02.1

Stan płodu i noworodka spowodowany innymi rodzajami oddzielenia łożyska
i krwawieniami
Oddzielenie się łożyska
Krwotok z nieznanych przyczyn
Krwotok przedporodowy
Uszkodzenie łożyska na skutek nakłucia jamy owodni, cięcia cesarskiego lub chirurgicznego indukowania
czynności porodowej
Utrata krwi matki
Przedwczesne oddzielenie się łożyska

P02.2

Stan płodu i noworodka spowodowany innymi i nieokreślonymi nieprawidłowościami
morfologicznymi i czynnościowymi łożyska
Niedomoga
Zawał
łożyska
Niewydolność

P02.3

Stan płodu i noworodka spowodowany zespołami przetoczenia płodowo-łożyskowego
Nieprawidłowości łożyska i pępowiny powodujące przetoczenie płodowo-płodowe lub inne przetoczenie
przezłożyskowe
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia następstw u płodu lub noworodka.

P02.4

Stan płodu i noworodka spowodowany wypadnięciem pępowiny

P02.5

Stan płodu i noworodka spowodowany innymi stanami z uciśnięciem pępowiny
Okręcenie pępowiny (ścisłe) wokół szyi
Zapętlenie pępowiny
Węzeł pępowiny prawdziwy

P02.6

Stan płodu i noworodka spowodowany innymi i nieokreślonymi stanami pępowiny
Pępowina krótka
Naczynia przodujące
Nie obejmuje: pojedyncza tętnica pępkowa (Q27.0)

P02.7

Stan płodu i noworodka spowodowany zapaleniem błon płodowych i łożyska
Zapalenie:
• owodni
• błon płodowych
• łożyska

P02.8

Stan płodu i noworodka spowodowany innymi nieprawidłowościami błon płodowych

P02.9

Stan płodu i noworodka spowodowany nieprawidłowością błon płodowych, nieokreśloną

P03
P03.0

Stan płodu i noworodka spowodowany innymi powikłaniami czynności porodowej
i porodu
Stan płodu i noworodka spowodowany porodem pośladkowym i wydobyciem płodu
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P03.1

Stan płodu i noworodka spowodowany innym nieprawidłowym przodowaniem, ułożeniem
i niewspółmiernością podczas czynności porodowej i porodu
Zwężenie miednicy
Stan płodu i noworodka spowodowany przez stany sklasyfikowane w kategoriach O64–O66
Ustalone ustawienie główki tylno-potyliczne
Położenie poprzeczne

P03.2

Stan płodu i noworodka spowodowany porodem kleszczowym

P03.3

Stan płodu i noworodka spowodowany zastosowaniem próżniociągu

P03.4

Stan płodu i noworodka spowodowany cięciem cesarskim

P03.5

Stan płodu i noworodka spowodowany porodem nagłym
Krótki drugi okres porodu

P03.6

Stan płodu i noworodka spowodowany nieprawidłową czynnością skurczową macicy
Stan płodu i noworodka spowodowany przez stany sklasyfikowane w kategorii O62.–, z wyjątkiem O62.3
Nadmierna czynność skurczowa macicy
Słaba czynność skurczowa macicy

P03.8

Stan płodu i noworodka spowodowany innymi określonymi powikłaniami czynności
porodowej i porodu
Nieprawidłowości tkanek miękkich u matki
Operacje pomniejszające objętość płodu w celu ułatwienia porodu
Stan płodu i noworodka wywołany przez choroby sklasyfikowane w kategoriach O60–O75 oraz zabiegi
zastosowane podczas czynności porodowej i porodu, nieobjęte kategoriami P02.– i P03.0–P03.6
Indukowanie czynności porodowej

P03.9

Stan płodu i noworodka spowodowany powikłaniem czynności porodowej i porodu,
nieokreślonym

P04

Stan płodu i noworodka spowodowany przez szkodliwe substancje przenoszone
za pośrednictwem łożyska lub z pokarmem kobiecym
Obejmuje:

nieteratogenne działania substancji przenoszonych przez łożysko

Nie obejmuje:

wrodzone wady rozwojowe (Q00–Q99)
żółtaczka noworodków spowodowana przez leki lub toksyny przeniesione od matki
(P58.4)

P04.0

Stan płodu i noworodka spowodowany znieczuleniem i leczeniem przeciwbólowym
podczas ciąży i porodu
Reakcja i zatrucie matczynymi opioidami i lekami uspokajającymi podawanymi podczas porodu

P04.1

Stan płodu i noworodka spowodowany stosowaniem innych leków u matki
Chemioterapia przeciwnowotworowa
Leki cytotoksyczne
Nie obejmuje: dysmorfizm warfarynowy (Q86.2)
płodowy zespół hydantoinowy (Q86.1)
uzależnienie od narkotyków u matki (P04.4)

P04.2

Stan płodu i noworodka spowodowany używaniem przez matkę wyrobów tytoniowych

P04.3

Stan płodu i noworodka spowodowany piciem alkoholu przez matkę
Nie obejmuje: płodowy zespół alkoholowy (Q86.0)

P04.4

Stan płodu i noworodka spowodowany stosowaniem substancji narkotycznych przez
matkę
Nie obejmuje: znieczulenie ogólne i miejscowe u matki (P04.0)
narkotykowy zespół abstynencyjny u matki (P96.1)

P04.5

Stan płodu i noworodka spowodowany odżywczymi substancjami chemicznymi
przyjmowanymi przez matkę

P04.6

Stan płodu i noworodka spowodowany narażeniem matki na substancje chemiczne
występujące w środowisku

P04.8

Stan płodu i noworodka spowodowany ekspozycją matki na inne szkodliwe czynniki

P04.9

Stan płodu i noworodka spowodowany szkodliwym wpływem u matki, nieokreślonym
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Zaburzenia związane z czasem trwania ciąży i rozwojem płodu
(P05–P08)
P05

Opóźniony wzrost płodu i niedożywienie płodu

P05.0

Niska urodzeniowa masa ciała noworodka w stosunku do wieku płodowego
Zwykle określana jako masa ciała poniżej, a długość ciała powyżej 10 centyla w stosunku do wieku
płodowego.
Niska urodzeniowa masa ciała noworodka

P05.1

Niskie urodzeniowe wymiary ciała noworodka w stosunku do wieku płodowego
Zwykle określane jako masa ciała i długość ciała poniżej 10 centyla w stosunku do wieku płodowego.
Noworodek mały w stosunku do wieku płodowego
Niska masa ciała i wymiary ciała noworodka

P05.2

Niedożywienie płodu bez informacji o niskiej urodzeniowej masie ciała lub o niskich
urodzeniowych wymiarach ciała w stosunku do wieku płodowego
Noworodek bez niedoboru masy ani długości ciała w stosunku do wieku płodowego, wykazujący cechy
niedożywienia, takie jak sucha, łuszcząca się skóra i utrata tkanki podskórnej
Nie obejmuje:

P05.9

P07

niedożywienie płodu z informacją o:
• niskiej urodzeniowej masie ciała noworodka w stosunku do wieku płodowego (P05.0)
• niskich urodzeniowych wymiarach ciała noworodka w stosunku do wieku płodowego
(P05.1)

Opóźnienie wzrastania płodu, nieokreślone
Opóźnienie wzrastania płodu BNO

Zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży i niską masą urodzeniową,
niesklasyfikowane gdzie indziej
Uwaga:

Jeśli znane są urodzeniowa masa ciała i wiek płodowy, wówczas w ocenie należy kierować się
przede wszystkim urodzeniową masą ciała.

Obejmuje:

wymienione, bliżej nieokreślone stany będące przyczyną zgonu, choroby lub wymagające
dodatkowej opieki nad noworodkiem

Nie obejmuje:

niska masa urodzeniowa spowodowana opóźnionym rozwojem i niedożywieniem płodu
(P05.–)

P07.0

Skrajnie niska urodzeniowa masa ciała
Masa urodzeniowa równa 999 g lub mniejsza.

P07.1

Inna niska urodzeniowa masa ciała
Masa urodzeniowa 1000–2499 g.

P07.2

Skrajne wcześniactwo
Czas trwania ciąży krótszy niż 28 pełnych tygodni (mniej niż 196 pełnych dni).

P07.3

Inne przypadki wcześniactwa
Czas trwania ciąży 28 tygodni lub dłuższy, lecz krótszy niż 37 pełnych tygodni (więcej niż 196, lecz mniej
niż 259 dni).
Wcześniactwo BNO

P08

Zaburzenia związane z przedłużonym trwaniem ciąży i dużą urodzeniową masą
ciała
Uwaga:

Jeśli znane są urodzeniowa masa ciała i wiek płodowy, wówczas w ocenie należy kierować się
przede wszystkim urodzeniową masą ciała.
Obejmuje:
wymienione, bliżej nieokreślone stany będące przyczyną śmierci, choroby lub
wymagające dodatkowej opieki nad płodem lub noworodkiem

P08.0

Noworodek o wyjątkowo dużej wadze
Dziecko o masie urodzeniowej 4500 g lub więcej.
Nie obejmuje:

zespół:
• dziecka matki chorej na cukrzycę (P70.1)
• dziecka matki chorej na cukrzycę ciężarnych (P70.0)
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P08.1

Inne noworodki z dużą w stosunku do wieku płodowego masą ciała
Pozostałe przypadki płodu lub noworodka zbyt ciężkiego lub dużego w stosunku do wieku ciążowego,
niezależnie od okresu ciąży

P08.2

Noworodek urodzony po wyliczonym terminie, niewykazujący nadmiaru urodzeniowej
masy ciała w stosunku do wieku płodowego
Czas trwania ciąży 42 pełne tygodnie lub dłuższy (294 dni lub więcej) bez zbyt dużej masy ciała lub
wzrostu urodzeniowego u płodu lub noworodka
Ciąża przenoszona BNO

Uraz okołoporodowy
(P10–P15)
P10

Uszkodzenie struktur śródczaszkowych i krwotok spowodowany urazem
porodowym
Nie obejmuje:

P10.0

krwotok śródczaszkowy u płodu lub noworodka:
• BNO (P52.9)
• spowodowany anoksją lub hipoksją (P52.–)

Krwotok podtwardówkowy spowodowany urazem porodowym
Krwiak podtwardówkowy (ograniczony) spowodowany urazem porodowym
Nie obejmuje:

krwotok podtwardówkowy towarzyszący rozdarciu namiotu móżdżku (P10.4)

P10.1

Krwawienie do mózgu spowodowane urazem porodowym

P10.2

Krwotok dokomorowy spowodowany urazem porodowym

P10.3

Krwotok podpajęczynówkowy spowodowany urazem porodowym

P10.4

Rozdarcie namiotu móżdżku spowodowane urazem porodowym

P10.8

Inne uszkodzenie struktur śródczaszkowych i krwotoki spowodowane urazem porodowym

P10.9

Nieokreślone uszkodzenie struktur śródczaszkowych i krwotok spowodowany urazem
porodowym

P11

Inne porodowe urazy ośrodkowego układu nerwowego

P11.0

Obrzęk mózgu spowodowany urazem porodowym

P11.1

Inne określone uszkodzenie mózgu spowodowane urazem porodowym

P11.2

Nieokreślone uszkodzenie mózgu spowodowane urazem porodowym

P11.3

Uraz porodowy nerwu twarzowego
Porażenie nerwu twarzowego spowodowane urazem porodowym

P11.4

Uraz porodowy innych nerwów czaszkowych

P11.5

Uraz porodowy kręgosłupa i rdzenia kręgowego
Złamanie kręgosłupa spowodowane urazem porodowym

P11.9

Uraz porodowy ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślony

P12

Porodowy uraz owłosionej skóry głowy

P12.0

Krwiak podokostnowy spowodowany urazem porodowym

P12.1

Przedgłowie spowodowane urazem porodowym

P12.2

Krwiak czaszki pod rozcięgnem spowodowany urazem porodowym

P12.3

Zasinienie owłosionej skóry głowy spowodowane urazem porodowym

P12.4

Uraz owłosionej skóry głowy spowodowany monitorowaniem stanu noworodka
Nacięcie diagnostyczne
Uraz owłosionej skóry głowy spowodowany elektrodą monitora

P12.8

Inne urazy porodowe owłosionej skóry głowy

P12.9

Uraz porodowy owłosionej skóry głowy, nieokreślony
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P13

Uraz porodowy kości
Nie obejmuje:

uraz porodowy kręgosłupa (P11.5)

P13.0

Złamanie kości czaszki spowodowane urazem porodowym

P13.1

Inne urazy porodowe czaszki
Nie obejmuje: krwiak podokostnowy (P12.0)

P13.2

Uraz porodowy kości udowej

P13.3

Uraz porodowy innych kości długich

P13.4

Złamanie obojczyka spowodowane urazem porodowym

P13.8

Urazy porodowe innych kości

P13.9

Uraz porodowy kości, nieokreślony

P14

Uraz porodowy obwodowego układu nerwowego

P14.0

Porażenie Erba spowodowane urazem porodowym

P14.1

Porażenie Klumpke spowodowane urazem porodowym

P14.2

Porażenie nerwu przeponowego spowodowane urazem porodowym

P14.3

Inne urazy porodowe splotu ramiennego

P14.8

Urazy porodowe innych części obwodowego układu nerwowego

P14.9

Uraz porodowy obwodowego układu nerwowego, nieokreślony

P15

Inne urazy porodowe

P15.0

Uraz porodowy wątroby
Pęknięcie wątroby spowodowane urazem porodowym

P15.1

Uraz porodowy śledziony
Pęknięcie śledziony spowodowane urazem porodowym

P15.2

Uraz porodowy mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego

P15.3

Uraz porodowy oka
Krwotok podspojówkowy spowodowany urazem porodowym
Jaskra urazowa związana z urazem podczas porodu

P15.4

Uraz porodowy twarzy
Przekrwienie twarzy związane z urazem porodowym

P15.5

Uraz porodowy zewnętrznych narządów moczowo-płciowych

P15.6

Martwica podskórnej tkanki tłuszczowej spowodowana urazem porodowym

P15.8

Inne określone urazy porodowe

P15.9

Uraz porodowy, nieokreślony
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Zaburzenia oddechowe i sercowo-naczyniowe swoiste dla okresu
okołoporodowego
(P20–P29)
P20

Niedotlenienie wewnątrzmaciczne
Obejmuje:

nieprawidłowa czynność serca płodu
płodowa lub wewnątrzmaciczna:
• kwasica
• anoksja
• zamartwica
płodowy lub wewnątrzmaciczny stan zagrożenia życia
płodowe lub wewnątrzmaciczne niedotlenienie
obecność smółki w wodach płodowych
wydalanie smółki

Nie obejmuje:

krwotok śródczaszkowy spowodowany anoksją lub hipoksją (P52.–)

P20.0

Niedotlenienie wewnątrzmaciczne stwierdzone przed rozpoczęciem czynności porodowej

P20.1

Niedotlenienie wewnątrzmaciczne stwierdzone w czasie czynności porodowej i porodu

P20.9

Niedotlenienie wewnątrzmaciczne, nieokreślone

P21

Zamartwica urodzeniowa
Uwaga:

Tej kategorii nie należy stosować dla niskiej oceny w skali Apgar, bez informacji o zamartwicy
lub innych zaburzeniach oddychania.

Nie obejmuje:
P21.0

niedotlenienie lub zamartwica wewnątrzmaciczna (P20.–)

Ciężka zamartwica urodzeniowa
Tętno poniżej 100 na minutę w chwili urodzenia, zwalniające lub stałe, oddech nieobecny lub przerywany,
nieprawidłowe zabarwienie skóry, brak napięcia mięśniowego.
Zamartwica z oceną w skali Apgar w 1 minucie od 0 do 3 pkt
Zamartwica blada

P21.1

Umiarkowana lub średniego stopnia zamartwica urodzeniowa
Brak ustalenia się prawidłowego oddechu w pierwszej minucie, tętno równe lub powyżej 100 na minutę,
napięcie mięśniowe obniżone, osłabiona reakcja na bodźce.
Zamartwica z oceną w skali Apgar w 1 minucie od 4 do 7 pkt
Zamartwica sina

P21.9

P22

Zamartwica urodzeniowa, nieokreślona
Ciężkie
niedotlenien
ie
BNO
Zamartwica
Niedotlenieni
e

Zespół zaburzeń oddychania noworodka
Nie obejmuje:

niewydolność oddechowa noworodka (P28.5)

P22.0

Zespół zaburzeń oddychania noworodka
Choroba błon szklistych

P22.1

Przemijający szybki oddech noworodka

P22.8

Inne zaburzenie oddychania noworodka

P22.9

Zaburzenia oddychania u noworodka, nieokreślone

P23

Wrodzone zapalenie płuc
Obejmuje:

infekcyjne zapalenie płuc nabyte wewnątrzmacicznie lub w czasie porodu

Nie obejmuje:

noworodkowe zachłystowe zapalenie płuc (P24.–)

P23.0

Wrodzone wirusowe zapalenie płuc
Nie obejmuje: wrodzone różyczkowe zapalenie płuc (P35.0)

P23.1

Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez Chlamydia
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P23.2

Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez gronkowce

P23.3

Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez paciorkowce z grupy B

P23.4

Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez Escherichia coli

P23.5

Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez Pseudomonas

P23.6

Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez inne bakterie
Haemophilus influenzae
Klebsiella pneumoniae
Mycoplasma
Paciorkowce, z wyjątkiem grupy B

P23.8

Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez inne organizmy

P23.9

Wrodzone zapalenie płuc, nieokreślone

P24

Noworodkowe zespoły zachłyśnięcia
Obejmuje:

noworodkowe zachłystowe zapalenie płuc

P24.0

Zachłyśnięcie się smółką przez noworodka

P24.1

Zachłyśnięcie się wodami płodowymi i śluzem przez noworodka
Zachłyśnięcie się płynem owodniowym

P24.2

Zachłyśnięcie się krwią przez noworodka

P24.3

Zachłyśnięcie się mlekiem i zwróconym pokarmem przez noworodka

P24.8

Inne noworodkowe zespoły zachłyśnięcia

P24.9

Noworodkowy zespół zachłyśnięcia, nieokreślony
Zachłystowe zapalenie płuc noworodków BNO

P25

Rozedma śródmiąższowa i stany pokrewne rozpoczynające się w okresie
okołoporodowym

P25.0

Rozedma śródmiąższowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym

P25.1

Odma opłucnowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym

P25.2

Odma śródpiersiowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym

P25.3

Odma osierdziowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym

P25.8

Inne stany związane z rozedmą śródmiąższową rozpoczynające się w okresie
okołoporodowym

P26

Krwotok płucny rozpoczynający się w okresie okołoporodowym

P26.0

Krwotok tchawiczo-oskrzelowy rozpoczynający się w okresie okołoporodowym

P26.1

Masywny krwotok płucny rozpoczynający się w okresie okołoporodowym

P26.8

Inne krwotoki płucne zaczynające się w okresie okołoporodowym

P26.9

Nieokreślony krwotok płucny rozpoczynający się w okresie okołoporodowym

P27

Przewlekła choroba oddechowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym

P27.0

Zespół Wilson-Mikity’ego
Niedojrzałość płucna

P27.1

Dysplazja oskrzelowo-płucna rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym

P27.8

Inne przewlekłe choroby oddechowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
Wrodzone zwłóknienie płuc
Płuco „wentylacyjne” u noworodka

P27.9

Nieokreślona przewlekła choroba oddechowa rozpoczynająca się w okresie
okołoporodowym
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P28

Inne zaburzenia oddechowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
Nie obejmuje:

wrodzone wady rozwojowe układu oddechowego (Q30–Q34)

P28.0

Pierwotna niedodma u noworodka
Pierwotna niezdolność do rozprężenia obwodowych jednostek oddechowych
Niedorozwój płuc związany z krótkim czasem trwania ciąży
Niedojrzałość płuc BNO

P28.1

Inne i nieokreślone postacie niedodmy u noworodka
Niedodma:
• BNO
• częściowa
• wtórna
Niedodma wchłaniająca się bez zespołu zaburzeń oddychania

P28.2

Napady sinicy u noworodka
Nie obejmuje: bezdech u noworodka (P28.3–P28.4)

P28.3

Pierwotny bezdech w czasie snu u noworodka
Bezdech śródsenny u noworodka BNO

P28.4

Inny bezdech u noworodka

P28.5

Niewydolność oddechowa noworodka

P28.8

Inne określone zaburzenia oddechowe u noworodka
Wrodzony świst (krtaniowy) BNO
Sapka noworodka
Nie obejmuje:

P28.9

P29

wczesne nieżytowe zapalenie śluzówki nosa w kile wrodzonej (A50.0)

Zaburzenie oddychania u noworodka, nieokreślone

Zaburzenia sercowo-naczyniowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
Nie obejmuje:

wrodzone wady rozwojowe układu krążenia (Q20–Q28)

P29.0

Niewydolność serca u noworodków

P29.1

Zaburzenia rytmu serca u noworodków

P29.2

Nadciśnienie u noworodków

P29.3

Przetrwałe krążenie płodowe
Przetrwały przewód tętniczy
Przetrwałe nadciśnienie płucne noworodka

P29.4

Przemijające niedotlenienie mięśnia sercowego u noworodków

P29.8

Inne zaburzenia sercowo-naczyniowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

P29.9

Zaburzenie sercowo-naczyniowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym,
nieokreślone

512

WYBRANE STANY ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM

Zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego
(P35–P39)
Obejmuje:

zakażenia nabyte wewnątrzmacicznie lub podczas porodu

Nie obejmuje:

bezobjawowy stan zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV] (Z21)
wrodzone zakażenie rzeżączkowe (A54.–)
wrodzone zapalenie płuc (P23.–)
kiła wrodzona (A50.–)
choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20–B24)
zakażenia nabyte po urodzeniu (A00–B99, J09–J11)
choroby zakaźne jelit (A00–A09)
wyniki badań laboratoryjnych wskazujące na zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności
[HIV] (R75)
choroby zakaźne u matki będące przyczyną powikłań lub zgonu płodu lub noworodka, lecz jako takie
nie powodujące objawów (P00.2)
tężec noworodków (A33)

P35

Wrodzone choroby wirusowe

P35.0

Wrodzony zespół różyczkowy
Wrodzone różyczkowe zapalenie płuc

P35.1

Wrodzone zakażenie wywołane przez wirus cytomegalii

P35.2

Wrodzone zakażenie wywołane przez wirus opryszczki [herpes simplex]

P35.3

Wrodzone wirusowe zapalenie wątroby

P35.8

Inne wrodzone choroby wirusowe
Wrodzona ospa wietrzna

P35.9

Wrodzona choroba wirusowa, nieokreślona

P36

Posocznica bakteryjna noworodka
Obejmuje:

wrodzona sepsa

P36.0

Posocznica noworodka wywołana przez paciorkowce z grupy B

P36.1

Posocznica noworodka wywołana przez inne i nieokreślone paciorkowce

P36.2

Posocznica noworodka wywołana przez Staphylococcus aureus

P36.3

Posocznica noworodka wywołana przez inne i nieokreślone gronkowce

P36.4

Posocznica noworodka wywołana przez Escherichia coli

P36.5

Posocznica noworodka wywołana przez bakterie beztlenowe

P36.8

Inna posocznica bakteryjna noworodka

P36.9

Posocznica bakteryjna noworodka, nieokreślona

P37

Inne wrodzone choroby zakaźne i pasożytnicze
Nie obejmuje:

kiła wrodzona (A50.–)
martwicze zapalenie jelit płodu i noworodka (P77)
biegunka noworodkowa:
• zakaźna (A00–A09)
• niezakaźna (P78.3)
noworodkowe zapalenie gałki ocznej lub spojówek wywołane przez gonokoki (A54.3)
tężec noworodków (A33)

P37.0

Wrodzona gruźlica

P37.1

Wrodzona toksoplazmoza
Wodogłowie w przebiegu wrodzonej toksoplazmozy

P37.2

Listerioza noworodkowa (rozsiana)

P37.3

Wrodzona malaria wywołana przez Plasmodium falciparum

P37.4

Inna wrodzona malaria

P37.5

Kandydoza noworodkowa
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P37.8

Inne określone wrodzone choroby zakaźne i pasożytnicze

P37.9

Wrodzone choroby zakaźne i pasożytnicze, nieokreślone

P38

Zapalenie pępka noworodka z łagodnym krwawieniem lub bez krwawienia

P39

Inne zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego

P39.0

Noworodkowe zakaźne zapalenie piersi
Nie obejmuje: obrzmienie piersi u noworodka (P83.4)
niezakaźne zapalenie piersi u noworodka (P83.4)

P39.1

Noworodkowe zapalenie spojówek i woreczka łzowego
chlamydiowe zapalanie spojówek noworodkowe
Zapalenie spojówek noworodków BNO

P39.2

Wewnątrzowodniowe zakażenie płodu, niesklasyfikowane gdzie indziej

P39.3

Noworodkowe zakażenie dróg moczowych

P39.4

Noworodkowe zakażenie skóry
Ropne zapalenie skóry noworodkowe

Nie obejmuje:

Nie obejmuje:

rzeżączkowe zapalenie spojówek (A54.3)

liszajec pęcherzowy noworodkowy (L00)
gronkowcowy zespół oparzeniowy skóry (L00)

P39.8

Inne określone zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego

P39.9

Zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego, nieokreślone

Zaburzenia krwotoczne i choroby krwi u płodu i noworodka
(P50–P61)
Nie obejmuje:

P50

wrodzone zwężenie lub zaciśnięcie przewodów żółciowych (Q44.3)
zespół Criglera-Najjara (E80.5)
zespół Dubina-Johnsona (E80.6)
zespół Gilberta (E80.4)
dziedziczne niedokrwistości hemolityczne (D55–D58)

Utrata krwi płodu
Nie obejmuje:

wrodzona niedokrwistość spowodowana utratą krwi w okresie płodowym (P61.3)

P50.0

Utrata krwi płodu z naczyń przodujących

P50.1

Utrata krwi płodu z powodu rozerwania pępowiny

P50.2

Utrata krwi płodu przez łożysko

P50.3

Krwawienie do krążenia bliźniaka

P50.4

Krwawienie do krążenia matki

P50.5

Utrata krwi płodu z powodu przecięcia pępowiny bliźniaka

P50.8

Inna utrata krwi płodu

P50.9

Utrata krwi płodu, nieokreślona
Krwawienie u płodu BNO

P51

Krwotok z pępka u noworodka
Nie obejmuje:

zapalenie pępka z niewielkim krwawieniem (P38)

P51.0

Masywny krwotok z pępka u noworodka

P51.8

Inne krwawienia pępkowe u noworodka
Spadnięcie szwu kikuta pępowiny BNO

P51.9

Krwotok z pępka u noworodka, nieokreślony
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P52

Śródczaszkowy nieurazowy krwotok u płodu i noworodka
Obejmuje:

krwotok śródczaszkowy spowodowany anoksją lub hipoksją

Nie obejmuje:

śródczaszkowy krwotok spowodowany urazem:
• porodowym (P10.–)
• matczynym (P00.5)
• innym (S06.–)

P52.0

Dokomorowy (nieurazowy) krwotok, stopnia 1, u płodu i noworodka
Krwotok podwyściółkowy (bez poszerzenia komór)

P52.1

Dokomorowy (nieurazowy) krwotok, stopnia 2, u płodu i noworodka
Krwotok podwyściółkowy z poszerzeniem komór

P52.2

Dokomorowy (nieurazowy) krwotok, stopnia 3, u płodu i noworodka
Krwotok podwyściółkowy z poszerzeniem komór i krwotokiem do tkanki mózgowej

P52.3

Nieokreślony dokomorowy (nieurazowy) krwotok u płodu i noworodka

P52.4

Śródmózgowy (nieurazowy) krwotok u płodu i noworodka

P52.5

Podpajęczynówkowy krwotok (nieurazowy) u płodu i noworodka

P52.6

Krwotok (nieurazowy) do móżdżku i tylnego dołu czaszki u płodu i noworodka

P52.8

Inne śródczaszkowe (nieurazowe) krwotoki u płodu i noworodka

P52.9

Śródczaszkowy (nieurazowy) krwotok u płodu i noworodka, nieokreślony

P53

Choroba krwotoczna u płodu i noworodka
Niedobór witaminy K u noworodka

P54

Inne krwotoki u noworodka
Nie obejmuje:

utrata krwi płodu (P50.–)
krwotok płucny rozpoczynający się w okresie okołoporodowym (P26.–)

P54.0

Wymioty krwawe u noworodka
Nie obejmuje: spowodowane połknięciem krwi matki (P78.2)

P54.1

Smoliste stolce u noworodka
Nie obejmuje: spowodowane połknięciem krwi matki (P78.2)

P54.2

Krwotok z odbytnicy u noworodka

P54.3

Inne krwotoki z przewodu pokarmowego u noworodka

P54.4

Krwotok do nadnerczy u noworodka

P54.5

Krwawienie do skóry u noworodka
Zasinienia
Podbiegnięcia krwawe
u płodu lub noworodka
Wybroczyny
Krwiaki powierzchowne
Nie obejmuje:

zasinienie owłosionej skóry głowy spowodowane urazem porodowym (P12.3)
krwiak podokostnowy spowodowany urazem porodowym (P12.0)

P54.6

Krwawienie z pochwy u noworodka
Miesiączka rzekoma

P54.8

Inne określone krwotoki u noworodka

P54.9

Krwotok u noworodka, nieokreślony

P55

Choroba hemolityczna płodu i noworodka

P55.0

Izoimmunizacja w zakresie czynnika Rh u płodu i noworodka

P55.1

Izoimmunizacja w zakresie grup głównych ABO u płodu i noworodka

P55.8

Inne choroby hemolityczne u płodu i noworodka

P55.9

Choroba hemolityczna u płodu i noworodka, nieokreślona
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P56

Obrzęk uogólniony płodu spowodowany chorobą hemolityczną
Nie obejmuje:

obrzęk uogólniony płodu BNO (P83.2)
• niespowodowany chorobą hemolityczną (P83.2)

P56.0

Obrzęk uogólniony płodu spowodowany izoimmunizacją

P56.9

Obrzęk uogólniony płodu spowodowany inną i nieokreśloną chorobą hemolityczną

P57

Żółtaczka jąder podkorowych

P57.0

Żółtaczka jąder podkorowych spowodowana izoimmunizacją

P57.8

Inna określona żółtaczka jąder podkorowych
Nie obejmuje: zespół Criglera-Najjara (E80.5)

P57.9

Żółtaczka jąder podkorowych o nieokreślonej przyczynie

P58

Żółtaczka noworodków spowodowana inną nadmierną hemolizą
Nie obejmuje:

żółtaczka spowodowana izoimmunizacją (P55–P57)

P58.0

Żółtaczka noworodków spowodowana wylewami podskórnymi krwi

P58.1

Żółtaczka noworodków spowodowana krwawieniem

P58.2

Żółtaczka noworodków spowodowana zakażeniem

P58.3

Żółtaczka noworodków spowodowana zagęszczeniem krwi

P58.4

Żółtaczka noworodków spowodowana przez leki lub toksyny przeniesione od matki lub
podawane noworodkowi
Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować
dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

P58.5

Żółtaczka noworodków spowodowana połknięciem krwi matki

P58.8

Żółtaczka noworodków spowodowana inną określoną nadmierną hemolizą

P58.9

Żółtaczka noworodków spowodowana nadmierną hemolizą, nieokreśloną

P59

Żółtaczka noworodków spowodowana innymi i nieokreślonymi przyczynami
Nie obejmuje:

żółtaczka spowodowana wrodzonymi zaburzeniami przemiany materii (E70–E90)
żółtaczka jąder podkorowych (P57.–)

P59.0

Żółtaczka noworodków związana z porodem przedwczesnym
Hiperbilirubinemia wcześniaków
Żółtaczka spowodowana opóźnionym sprzęganiem bilirubiny związanym z przedwczesnym porodem

P59.1

Zespół zagęszczonej żółci

P59.2

Żółtaczka noworodków spowodowana innym i nieokreślonym uszkodzeniem komórek
wątroby
Nie obejmuje: wrodzone wirusowe zapalenie wątroby (P35.3)

P59.3

Żółtaczka noworodków spowodowana inhibitorem w mleku matki

P59.8

Żółtaczka noworodków spowodowana innymi określonymi przyczynami

P59.9

Żółtaczka noworodków, nieokreślona
Żółtaczka fizjologiczna (nasilona) (przedłużona) BNO

P60

Rozsiane wykrzepianie śródnaczyniowe u płodu i noworodka
Zespół defibrynacji u płodu lub noworodka

P61

Inne okołoporodowe zaburzenia hematologiczne
Nie obejmuje:

przemijająca hipogammaglobulinemia dziecięca (D80.7)

P61.0

Przemijająca małopłytkowość noworodków
Małopłytkowość noworodków spowodowana przez:
• transfuzje wymienne
• idiopatyczną małopłytkowość matczyną
• izoimmunizację

P61.1

Zagęszczenie krwi noworodków

P61.2

Niedokrwistość wcześniaków
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P61.3

Wrodzona niedokrwistość spowodowana przez utratę krwi w okresie płodowym

P61.4

Inne wrodzone niedokrwistości, niesklasyfikowane gdzie indziej
Niedokrwistość wrodzona BNO

P61.5

Przemijająca neutropenia noworodków

P61.6

Inne przemijające zaburzenia krzepnięcia u noworodka

P61.8

Inne określone zaburzenia hematologiczne u noworodka

P61.9

Okołoporodowe zaburzenia hematologiczne, nieokreślone

Przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne
swoiste dla płodu i noworodka
(P70–P74)
Obejmuje:

P70

przemijające zaburzenia endokrynne i metaboliczne spowodowane reakcją niemowlęcia na matczyne
czynniki endokrynne i metaboliczne lub będące wynikiem przystosowania do życia pozamacicznego

Przemijające zaburzenia przemiany węglowodanów swoiste dla płodu i noworodka

P70.0

Zespół dziecka matki chorej na cukrzycę ciężarnych

P70.1

Zespół dziecka matki chorej na cukrzycę
Cukrzyca matki (istniejąca przed ciążą) powodująca zmiany u płodu i noworodka (z hipoglikemią)

P70.2

Cukrzyca noworodkowa

P70.3

Jatrogenna hipoglikemia noworodkowa

P70.4

Inna hipoglikemia noworodkowa
Przemijająca hipoglikemia noworodkowa

P70.8

Inne przemijające zaburzenia przemiany węglowodanów u płodu i noworodka

P70.9

Przemijające zaburzenie przemiany węglowodanów u płodu i noworodka, nieokreślone

P71

Przemijające zaburzenia przemiany wapnia i magnezu noworodkowe

P71.0

Hipokalcemia spowodowana karmieniem mlekiem krowim

P71.1

Inna hipokalcemia noworodkowa
Nie obejmuje: przemijająca niedoczynność przytarczyc noworodkowa (P71.4)

P71.2

Hipomagnezemia noworodkowa

P71.3

Tężyczka noworodkowa bez niedoboru wapnia lub magnezu
Tężyczka noworodkowa BNO

P71.4

Przemijająca niedoczynność przytarczyc noworodkowa

P71.8

Inne przemijające zaburzenia przemiany wapnia i magnezu noworodkowe

P71.9

Przemijające zaburzenia przemiany wapnia i magnezu noworodkowe, nieokreślone

P72

Inne przemijające zaburzenia gruczołów wydzielania wewnętrznego noworodkowe
Nie obejmuje:

wrodzona niedoczynność tarczycy z wolem lub bez wola (E03.0–E03.1)
wole dyshormonogenne (E07.1)
zespół Pendreda (E07.1)

P72.0

Wole noworodkowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
Przemijające wole wrodzone z prawidłową czynnością tarczycy

P72.1

Przemijająca nadczynność tarczycy noworodkowa
Tyreotoksykoza noworodkowa

P72.2

Inne przemijające zaburzenia czynności tarczycy noworodkowe, niesklasyfikowane gdzie
indziej
Przemijająca niedoczynność tarczycy noworodkowa

P72.8

Inne określone przemijające zaburzenia wewnątrzwydzielnicze noworodkowe

P72.9

Przemijające zaburzenie wewnątrzwydzielnicze noworodkowe, nieokreślone
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P74

Inne noworodkowe zaburzenia elektrolitowe i metaboliczne

P74.0

Późna kwasica metaboliczna noworodka

P74.1

Odwodnienie noworodka

P74.2

Zaburzenia równowagi sodowej noworodka

P74.3

Zaburzenia równowagi potasowej noworodka

P74.4

Inne przemijające zaburzenia elektrolitowe noworodka

P74.5

Przemijająca tyrozynemia noworodka

P74.8

Inne przemijające zaburzenia przemiany materii noworodka

P74.9

Przemijające zaburzenie przemiany materii noworodka, nieokreślone

Zaburzenia układu pokarmowego u płodu i noworodka
(P75–P78)
P75*

Niedrożność smółkowa (E84.1†)

P76

Inna niedrożność jelit noworodka

P76.0

Zespół czopa smółkowego

P76.1

Przemijająca niedrożność jelit noworodka
Nie obejmuje: choroba Hirschsprunga (Q43.1)

P76.2

Niedrożność jelita spowodowana zagęszczonym mlekiem

P76.8

Inna określona niedrożność jelit noworodka
Nie obejmuje: niedrożność jelit sklasyfikowana w kategoriach K56.0–K56.5

P76.9

Niedrożność jelit noworodka, nieokreślona

P77
P78

Martwicze zapalenie jelit płodu i noworodka
Inne okołoporodowe zaburzenia przewodu pokarmowego
Nie obejmuje:

krwawienie z przewodu pokarmowego u noworodków (P54.0–P54.3)

P78.0

Okołoporodowa perforacja jelit
Smółkowe zapalenie otrzewnej

P78.1

Inne zapalenie otrzewnej noworodka
Noworodkowe zapalenie otrzewnej BNO

P78.2

Krwawe wymioty i stolce noworodków spowodowane połknięciem krwi matki

P78.3

Niezakaźna biegunka noworodka
Biegunka noworodkowa BNO
Nie obejmuje:

biegunka noworodkowa BNO w krajach, gdzie jej etiologię można z dużym
prawdopodobieństwem uznać za zakaźną (A09)

P78.8

Inne określone okołoporodowe zaburzenia układu pokarmowego noworodka
Wrodzona marskość (wątroby)
Wrzód trawienny u noworodka

P78.9

Okołoporodowe zaburzenie układu pokarmowego, nieokreślone
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Stany dotyczące powłok ciała i termoregulacji u płodu i noworodka
(P80–P83)
P80

Hipotermia u noworodka

P80.0

Zespół urazu zimnego u noworodka
Ciężkie i zazwyczaj przewlekłe obniżenie ciepłoty ciała związane z zaróżowieniem powłok, obrzękiem
oraz nieprawidłowościami neurologicznymi i biochemicznymi.
Nie obejmuje: łagodna hipotermia noworodka (P80.8)

P80.8

Inne obniżenie ciepłoty ciała noworodka
Łagodna hipotermia noworodka

P80.9

Hipotermia noworodka, nieokreślona

P81

Inne zaburzenia regulacji ciepłoty ciała u noworodka

P81.0

Podwyższenie ciepłoty ciała noworodka spowodowane czynnikami środowiskowymi

P81.8

Inne określone zaburzenia regulacji ciepłoty ciała u noworodka

P81.9

Zaburzenie regulacji ciepłoty ciała u noworodka, nieokreślone
Gorączka u noworodka BNO

P83

Inne stany dotyczące powłok swoiste dla płodu i noworodka
Nie obejmuje:

P83.0

wrodzone wady rozwojowe skóry i jej przydatków (Q80–Q84)
ciemieniucha (L21.0)
pieluszkowe [serwetkowe] zapalenie skóry (L22)
uogólniony obrzęk płodu spowodowany chorobą hemolityczną (P56.–)
noworodkowe zakażenie skóry (P39.4)
gronkowcowy zespół oparzeniowy skóry (L00)

Martwica podskórnej tkanki tłuszczowej noworodków

P83.1

Rumień toksyczny noworodkowy

P83.2

Obrzęk uogólniony płodu niespowodowany chorobą hemolityczną
Uogólniony obrzęk płodu BNO

P83.3

Inny i nieokreślony obrzęk swoisty dla płodu i noworodka

P83.4

Obrzmienie piersi u noworodka
Niezakaźne zapalenie piersi u noworodka

P83.5

Wrodzony wodniak jądra

P83.6

Polip pępkowy u noworodka

P83.8

Inne określone stany dotyczące powłok swoiste dla płodu i noworodka
Zespół brązowego dziecka
Twardzina noworodkowa
Pokrzywka noworodkowa

P83.9

Stan dotyczący powłok swoisty dla płodu i noworodka, nieokreślony

Inne zaburzenia rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
(P90–P96)
P90

Drgawki noworodka
Nie obejmuje:

P91

łagodne drgawki noworodkowe (rodzinne) (G40.3)

Inne zaburzenia mózgowe noworodka

P91.0

Niedokrwienie mózgu noworodkowe

P91.1

Nabyte torbiele okołokomorowe noworodka

P91.2

Rozmiękanie istoty białej mózgu noworodkowe
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P91.3

Nadpobudliwość mózgowa noworodkowa

P91.4

Obniżenie aktywności mózgowej noworodkowe

P91.5

Śpiączka noworodkowa

P91.6

Encefalopatia noworodka z niedotlenienia niedokrwiennego

P91.8

Inne określone zaburzenia mózgowe noworodka

P91.9

Zaburzenie mózgowe noworodka, nieokreślone

P92

Problemy związane z karmieniem noworodka

P92.0

Wymioty u noworodka

P92.1

Ulewanie i przeżuwanie pokarmu u noworodka

P92.2

Powolne karmienie noworodka

P92.3

Niedokarmianie noworodka

P92.4

Przekarmianie noworodka

P92.5

Trudności w karmieniu noworodka piersią

P92.8

Inne problemy związane z karmieniem noworodka

P92.9

Problemy związane z karmieniem noworodka, nieokreślone

P93

Reakcje i zatrucia wywołane przez leki stosowane u płodu i noworodka
Zespół „szarego dziecka” spowodowany podawaniem chloramfenikolu noworodkowi
Nie obejmuje: żółtaczka noworodków spowodowana przez leki lub toksyny przeniesione od matki lub
podane noworodkowi (P58.4)
reakcja i zatrucie matczynymi opioidami, lekami uspokajającymi i innymi lekami
(P04.0–P04.1, P04.4)
zespół abstynencyjny u noworodka związany z:
• lekami uzależniającymi przyjmowanymi przez matkę (P96.1)
• lekami stosowanymi u noworodka (P96.2)

P94

Zaburzenie napięcia mięśniowego u noworodka

P94.0

Przemijająca miastenia noworodkowa
Nie obejmuje: miastenia (G70.0)

P94.1

Wrodzone wzmożone napięcie mięśniowe

P94.2

Wrodzone obniżone napięcie mięśniowe
Nieswoisty zespół wiotkiego dziecka

P94.8

Inne zaburzenia napięcia mięśniowego u noworodka

P94.9

Zaburzenie napięcia mięśniowego u noworodka, nieokreślone

P95

Śmierć płodu z nieokreślonej przyczyny
Martwo urodzony płód BNO
Poród martwego płodu BNO

P96

Inne stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

P96.0

Wrodzona niewydolność nerek
Mocznica u noworodka

P96.1

Zespół odstawienia u noworodka matki przyjmującej substancje uzależniające
Zespół abstynencyjny u noworodka matki uzależnionej
Nie obejmuje: reakcja i zatrucie matczynymi opioidami i lekami uspokajającymi podawanymi podczas
porodu (P04.0)

P96.2

Objawy odstawienia leku stosowanego u noworodka ze wskazań terapeutycznych

P96.3

Szerokie szwy czaszkowe u noworodka
Rozmiękanie kości czaszki noworodka

P96.4

Rozwiązanie ciąży, stany dotyczące płodu i noworodka
Nie obejmuje: rozwiązanie ciąży (stany dotyczące matki) (O04.–)
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P96.5

Powikłania zabiegów wewnątrzmacicznych, niesklasyfikowane gdzie indziej

P96.8

Inne określone stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

P96.9

Stan rozpoczynający się w okresie okołoporodowym, nieokreślony
Upośledzenie wrodzone BNO
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ROZDZIAŁ XVII
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje
chromosomowe
(Q00–Q99)
Nie obejmuje:

wrodzone zaburzenia przemiany materii (E70–E90)

Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:
Q00–Q07
Q10–Q18
Q20–Q28
Q30–Q34
Q35–Q37
Q38–Q45
Q50–Q56
Q60–Q64
Q65–Q79
Q80–Q89
Q90–Q99

Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego
Wrodzone wady rozwojowe oka, ucha, twarzy i szyi
Wrodzone wady rozwojowe układu krążenia
Wrodzone wady rozwojowe układu oddechowego
Rozszczep wargi i podniebienia
Inne wrodzone wady rozwojowe układu pokarmowego
Wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych
Wrodzone wady rozwojowe układu moczowego
Wrodzone wady rozwojowe i zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego
Inne wrodzone wady rozwojowe
Aberracje chromosomowe, niesklasyfikowane gdzie indziej

Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego
(Q00–Q07)
Q00

Bezmózgowie i podobne wady rozwojowe

Q00.0

Bezmózgowie
Wrodzony brak głowy
Wrodzony brak czaszki
Brak rdzenia kręgowego i mózgu
Brak jednej półkuli mózgowej
Brak połowy czaszki

Q00.1

Rozszczep czaszki i kręgosłupa

Q00.2

Rozszczep potylicy

Q01

Przepuklina mózgowa
Obejmuje:

Nie obejmuje:

przepuklina mózgowo-rdzeniowa
przepuklina mózgowa z wodogłowiem
przepuklina oponowo-czaszkowa z płynem
przepuklina oponowa czaszki
przepuklina oponowo-mózgowa
zespół Meckela-Grubera (Q61.9)

Q01.0

Przepuklina mózgowa czołowa

Q01.1

Przepuklina mózgowa nosowo-czołowa

Q01.2

Przepuklina mózgowa potyliczna

Q01.8

Przepuklina mózgowa w innej lokalizacji
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Q01.9

Q02

Przepuklina mózgowa, nieokreślona

Małogłowie
Małogłowie z wodogłowiem
Małomózgowie
Nie obejmuje:

Q03

zespół Meckela-Grubera (Q61.9)

Wodogłowie wrodzone
Obejmuje:

wodogłowie u noworodka

Nie obejmuje:

zespół Arnolda-Chiariego (Q07.0)
wodogłowie:
• nabyte (G91.–)
• w przebiegu wrodzonej toksoplazmozy (P37.1)
• ze współistniejącym rozszczepem kręgosłupa (Q05.0–Q05.4)

Q03.0

Wady rozwojowe wodociągu mózgu Sylwiusza
Anomalia
Niedrożność wrodzona
wodociągu Sylwiusza
Zwężenie

Q03.1

Zarośnięcie otworów Magendiego i Luschki
Zespół Dandy’ego-Walkera

Q03.8

Wodogłowie wrodzone inne

Q03.9

Wodogłowie wrodzone, nieokreślone

Q04

Inne wrodzone wady rozwojowe mózgu
Nie obejmuje:

Q04.0

jednoocze (Q87.0)
wielkogłowie (Q75.3)

Wrodzone wady rozwojowe spoidła wielkiego
Niewytworzenie spoidła wielkiego

Q04.1

Brak węchomózgowia

Q04.2

Przodomózgowie jednokomorowe

Q04.3

Inne wady mózgu z ubytkiem tkanek
Brak
Niewytworzenie
części mózgu
Zanik zawiązka
Niedorozwój
Bezzakrętowość
Bezmózgowie z wodogłowiem
Gładkomózgowie
Drobnozakrętowość
Szerokozakrętowość
Nie obejmuje:

wrodzone wady rozwojowe spoidła wielkiego (Q04.0)

Q04.4

Dysplazja przegrodowo-oczna

Q04.5

Mózg olbrzymi

Q04.6

Wrodzone torbiele mózgu
Porencefalia
Szczelina mózgu
Nie obejmuje:

Q04.8
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nabyte torbiele mózgu (G93.0)

Inne określone wrodzone wady rozwojowe mózgu
Olbrzymie zakręty mózgowe

WADY ROZWOJOWE WRODZONE, ZNIEKSZTAŁCENIA I ABERRACJE CHROMOSOMOWE

Q04.9

Q05

Wrodzone wady rozwojowe mózgu, nieokreślone
Wrodzona wada
Wrodzone zniekształcenie
mózgu BNO
Wrodzona choroba lub uszkodzenie
Wrodzone mnogie wady

Rozszczep kręgosłupa
Obejmuje:

przepuklina oponowa (rdzenia kręgowego) zawierająca płyn mózgowo-rdzeniowy
przepuklina oponowa (rdzenia kręgowego)
przepuklina oponowo-rdzeniowa
przepuklina rdzeniowa
przepuklina rdzeniowo-oponowa
rozszczep kręgosłupa
rozszczep kręgosłupa (otwarty) (torbielowaty)
przepuklina jamista rdzenia kręgowego

Nie obejmuje:

zespół Arnolda-Chiariego (Q07.0)
utajony rozszczep kręgosłupa (Q76.0)

Q05.0

Rozszczep kręgosłupa szyjnego ze współistniejącym wodogłowiem

Q05.1

Rozszczep kręgosłupa piersiowego ze współistniejącym wodogłowiem
Rozszczep kręgosłupa:
• grzbietowy
ze współistniejącym wodogłowiem
• piersiowo-lędźwiowy

Q05.2

Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego ze współistniejącym wodogłowiem
Rozszczep kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego ze współistniejącym wodogłowiem

Q05.3

Rozszczep kręgosłupa krzyżowego ze współistniejącym wodogłowiem

Q05.4

Nieokreślony rozszczep kręgosłupa ze współistniejącym wodogłowiem

Q05.5

Rozszczep kręgosłupa szyjnego bez wodogłowia

Q05.6

Rozszczep kręgosłupa piersiowego bez wodogłowia
Rozszczep kręgosłupa:
• grzbietowy
BNO
• piersiowo-lędźwiowy

Q05.7

Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego bez wodogłowia
Rozszczep kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego BNO

Q05.8

Rozszczep kręgosłupa krzyżowego bez wodogłowia

Q05.9

Rozszczep kręgosłupa, nieokreślony

Q06

Inne wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego

Q06.0

Brak rdzenia kręgowego

Q06.1

Niedorozwój i dysplazja rdzenia kręgowego
Atelomielia
Mielatelia
Mielodysplazja rdzenia kręgowego

Q06.2

Rozdwojenie rdzenia kręgowego

Q06.3

Inne wrodzone wady rozwojowe ogona końskiego

Q06.4

Wodordzenie
Hydrorachis

Q06.8

Inne określone wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego

Q06.9

Wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego, nieokreślone
Wada wrodzona
Wrodzone zniekształcenie
rdzenia kręgowego lub opon mózgowo-rdzeniowych BNO
Wrodzona choroba lub uszkodzenie

Q07

Inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego
Nie obejmuje:

Q07.0

dysautonomia rodzinna [Rileya-Daya] (G90.1)
nerwiakowłókniakowatość (niezłośliwa) (Q85.0)

Zespół Arnolda-Chiariego
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Q07.8

Inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego
Agenezja nerwu
Przemieszczenie splotu ramiennego
Zespół przeskakiwania żuchwy
Zespół Marcusa Gunna

Q07.9

Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego, nieokreślone
Wada wrodzona
Wrodzone zniekształcenie
układu nerwowego BNO
Wrodzona choroba lub uszkodzenie

Wrodzone wady rozwojowe oka, ucha, twarzy i szyi
(Q10–Q18)
Nie obejmuje:

Q10

rozszczep wargi i podniebienia (Q35–Q37)
wrodzone wady rozwojowe:
• rdzenia w odcinku szyjnym (Q05.0, Q05.5, Q67.5, Q76.0–Q76.4)
• krtani (Q31.–)
• wargi NGI (Q38.0)
• nosa (Q30.–)
• przytarczyc (Q89.2)
• tarczycy (Q89.2)

Wrodzone wady rozwojowe powiek, aparatu łzowego i oczodołu
Nie obejmuje:

zasklepienie oka BNO (Q11.2)
zespół zasklepionego oka (Q87.0)

Q10.0

Wrodzone opadanie powieki

Q10.1

Wrodzone wywinięcie powieki

Q10.2

Wrodzone podwinięcie powieki

Q10.3

Inne wrodzone wady rozwojowe powiek
Brak powiek
Brak lub niewykształcenie:
• rzęs
• powieki
Dodatkowa powieka
Dodatkowe mięśnie oka
Wrodzone zwężenie szpary powiekowej
Szczelina powieki
Wrodzona wada rozwojowa powieki BNO

Q10.4

Brak i niewykształcenie aparatu łzowego
Brak punktu łzowego

Q10.5

Wrodzone zwężenie przewodu łzowego

Q10.6

Inne wrodzone wady rozwojowe aparatu łzowego
Wrodzona wada rozwojowa aparatu łzowego BNO

Q10.7

Wrodzona wada rozwojowa oczodołu

Q11

Bezocze, małoocze i wielkoocze

Q11.0

Torbielowata gałka oczna

Q11.1

Inne postacie bezocza
Niewytworzenie oka
Niewykształcenie oka

Q11.2

Małoocze
Zasklepienie oka BNO
Dysplazja
oka
Niedorozwój
Oko szczątkowe
Nie obejmuje:
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Q11.3

Q12
Q12.0

Wielkoocze
Nie obejmuje:

wielkoocze w jaskrze wrodzonej (Q15.0)

Wrodzone wady rozwojowe soczewki
Wrodzona zaćma

Q12.1

Wrodzone przemieszczenie soczewki

Q12.2

Wrodzona szczelina soczewki

Q12.3

Wrodzony brak soczewki

Q12.4

Wrodzona soczewka kulista

Q12.8

Inne wrodzone wady rozwojowe soczewki

Q12.9

Wrodzona wada rozwojowa soczewki, nieokreślona

Q13

Wrodzone wady rozwojowe przedniego odcinka oka

Q13.0

Wrodzona szczelina tęczówki
Szczelina tęczówki BNO

Q13.1

Brak tęczówki
Aniridia

Q13.2

Inne wrodzone wady rozwojowe tęczówki
Nierówność źrenic, wrodzona
Zarośnięcie źrenicy
Wrodzona wada rozwojowa tęczówki BNO
Przemieszczenie źrenicy

Q13.3

Wrodzone zmętnienie rogówki

Q13.4

Inne wrodzone wady rozwojowe rogówki
Wrodzona wada rozwojowa rogówki BNO
Mała rogówka
Anomalia Petersa

Q13.5

Niebieskie twardówki

Q13.8

Inne wrodzone wady rozwojowe przedniego odcinka oka
Anomalia Riegera

Q13.9

Wrodzona wada rozwojowa przedniego odcinka oka, nieokreślona

Q14

Wrodzone wady rozwojowe tylnego odcinka oka

Q14.0

Wrodzona wada rozwojowa ciała szklistego
Wrodzone zmętnienie ciała szklistego

Q14.1

Wrodzona wada rozwojowa siatkówki
Wrodzony tętniak siatkówki

Q14.2

Wrodzona wada rozwojowa tarczy nerwu wzrokowego
Szczelina tarczy nerwu wzrokowego

Q14.3

Wrodzona wada rozwojowa naczyniówki

Q14.8

Inne wrodzone wady rozwojowe tylnego odcinka oka
Szczelina dna oka

Q14.9

Wrodzona wada rozwojowa tylnego odcinka oka, nieokreślona
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Q15

Inne wrodzone wady rozwojowe oka
Nie obejmuje:

wrodzony oczopląs (H55)
bielactwo oczne (E70.3)
zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (H35.5)

Q15.0

Jaskra wrodzona
Woloocze
Jaskra noworodka
Wodoocze
Rogówka kulista wrodzona
Rogówka olbrzymia
Wielkoocze w jaskrze wrodzonej
Rogówka olbrzymia z jaskrą

Q15.8

Inne określone wady rozwojowe oka

Q15.9

Wrodzona wada rozwojowa oka, nieokreślona
Wada wrodzona
oka BNO
Wrodzone zniekształcenie

Q16

Wrodzone wady rozwojowe ucha powodujące upośledzenie słuchu
Nie obejmuje:

upośledzenie słuchu wrodzone (H90.–)

Q16.0

Wrodzony brak małżowiny (usznej)

Q16.1

Wrodzony brak, zarośnięcie i zwężenie przewodu słuchowego (zewnętrznego)
Zarośnięcie lub zwężenie kanału kostnego

Q16.2

Brak trąbki słuchowej Eustachiusza

Q16.3

Wrodzona wada rozwojowa kosteczek słuchowych
Zrośnięcie kosteczek słuchowych

Q16.4

Inne wrodzone wady rozwojowe ucha środkowego
Wrodzona wada rozwojowa ucha środkowego BNO

Q16.5

Wrodzona wada rozwojowa ucha wewnętrznego
Wada:
• błędnika błoniastego
• narządu Cortiego

Q16.9

Wrodzona wada rozwojowa ucha powodująca upośledzenie słuchu, nieokreślona
Wrodzony brak ucha BNO

Q17

Inne wrodzone wady rozwojowe ucha
Nie obejmuje:

zatoka przedmałżowinowa (Q18.1)

Q17.0

Małżowina dodatkowa
Dodatkowy skrawek ucha
Wielousze
Przedmałżowinowy przydatek lub wyrośl
Ucho nadliczbowe
Płatek nadliczbowy

Q17.1

Małżowina duża

Q17.2

Małżowina mała

Q17.3

Inne nieprawidłowości kształtu ucha
Ucho szpiczaste

Q17.4

Nieprawidłowe osadzenie małżowiny usznej
Uszy nisko osadzone
Nie obejmuje:

małżowina szyjna (Q18.2)

Q17.5

Ucho odstające
Ucho nietoperza

Q17.8

Inne określone wady rozwojowe ucha
Wrodzony brak płatka ucha

Q17.9

Wrodzona wada rozwojowa ucha, nieokreślona
Wrodzona wada rozwojowa ucha BNO
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Q18

Inne wrodzone wady rozwojowe twarzy i szyi
Nie obejmuje:

rozszczep wargi i podniebienia (Q35–Q37)
stany sklasyfikowane w kategoriach Q67.0–Q67.4
wrodzone wady rozwojowe kości czaszki i twarzy (Q75.–)
jednoocze (Q87.0)
zaburzenia w zakresie zębów i twarzy [obejmujące nieprawidłowości zgryzu] (K07.–)
zespoły wad wrodzonych dotyczących wyglądu twarzy (Q87.0)
przetrwały przewód tarczowo-językowy (Q89.2)

Q18.0

Zatoka, przetoka i torbiel szczeliny skrzelowej
Szczątek skrzelowy

Q18.1

Zatoka i torbiel przedmałżowinowa
Przetoka:
• małżowinowa, wrodzona
• szyjno-małżowinowa
Zatoka i torbiel przedskrawkowa

Q18.2

Inne wrodzone wady rozwojowe szczeliny skrzelowej
Wada wrodzona szczeliny skrzelowej BNO
Małżowina szyjna
Uchogłowie

Q18.3

Płetwistość szyi
Skrzydlik szyjny

Q18.4

Makrostomia

Q18.5

Mikrostomia

Q18.6

Duża warga
Przerost wargi, wrodzony

Q18.7

Mała warga

Q18.8

Inne określone wady rozwojowe twarzy i szyi
Torbiel
Przetoka
w linii środkowej ciała, twarzy lub szyi
Zatoka

Q18.9

Wrodzona wada rozwojowa twarzy i szyi, nieokreślona
Wrodzona anomalia twarzy i szyi BNO

Wrodzone wady rozwojowe układu krążenia
(Q20–Q28)
Q20

Wrodzone wady rozwojowe jam i połączeń sercowych
Nie obejmuje:

serce prawostronne z odwrotnym ułożeniem trzewi (Q89.3)
ułożenie przedsionków typu zwierciadlanego odbicia z odwrotnym ułożeniem trzewi
(Q89.3)

Q20.0

Wspólny pień tętniczy
Przetrwały pień tętniczy

Q20.1

Odejście obu dużych naczyń z prawej komory
Zespół Taussig-Binga

Q20.2

Odejście obu dużych naczyń z lewej komory

Q20.3

Nieprawidłowe połączenia komorowo-tętnicze
Prawostronne przemieszczenie aorty
Przełożenie dużych naczyń (całkowite)

Q20.4

Wejście obu dróg żylnych do jedynej komory
Wspólna komora
Serce trójjamowe dwuprzedsionkowe
Serce jednokomorowe
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Q20.5

Nieprawidłowe połączenia przedsionkowo-komorowe
Skorygowane przemieszczenie
Lewostronne przemieszczenie
Odwrócenie komór

Q20.6

Izomeria uszek przedsionków serca
Izomeria uszek przedsionków serca z asplenią lub polisplenią

Q20.8

Inne wrodzone wady rozwojowe jam i połączeń sercowych

Q20.9

Wrodzona wada rozwojowa jam i połączeń sercowych, nieokreślona

Q21

Wrodzone wady rozwojowe przegród serca
Nie obejmuje:

nabyty ubytek przegrody międzykomorowej (I51.0)

Q21.0

Ubytek przegrody międzykomorowej

Q21.1

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej
Ubytek zatoki wieńcowej
Drożny lub przetrwały:
• otwór owalny
• ubytek typu otworu wtórnego (typ II)
Ubytek zatoki żylnej

Q21.2

Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej
Wspólny kanał przedsionkowo-komorowy
Wada kieszonki wsierdziowej
Ubytek przegrody przedsionkowej typu otworu pierwotnego (typ I)

Q21.3

Tetralogia Fallota
Ubytek przegrody międzykomorowej ze zwężeniem lub zarośnięciem zastawki pnia płucnego,
prawostronnym położeniem aorty i przerostem prawej komory.

Q21.4

Ubytek przegrody aortalno-płucnej
Ubytek przegrody aorty
Okienko aortalno-płucne

Q21.8

Inna wrodzona wada rozwojowa przegród serca
Defekt Eisenmengera
Pentalogia Fallota
Nie obejmuje:

Q21.9

Q22

wada Eisenmengera (I27.8)
zespół Eisenmengera (I27.8)

Wrodzona wada przegrody serca, nieokreślona
Ubytek przegrody (serca) BNO

Wrodzone wady rozwojowe zastawki pnia płucnego i zastawki trójdzielnej

Q22.0

Zarośnięcie zastawki pnia płucnego

Q22.1

Wrodzone zwężenie zastawki pnia płucnego

Q22.2

Wrodzona niedomykalność zastawki pnia płucnego
Wrodzona niewydolność zastawki pnia płucnego

Q22.3

Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki pnia płucnego
Wrodzona wada rozwojowa zastawki pnia płucnego BNO

Q22.4

Wrodzone zwężenie zastawki trójdzielnej
Zarośnięcie zastawki trójdzielnej

Q22.5

Anomalia Ebsteina

Q22.6

Zespół niedorozwoju prawej części serca

Q22.8

Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki trójdzielnej

Q22.9

Wrodzona wada rozwojowa zastawki trójdzielnej, nieokreślona
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Q23
Q23.0

Wrodzone wady rozwojowe zastawki aortalnej i zastawki mitralnej
Wrodzone zwężenie zastawki aortalnej
Wrodzone:
• zarośnięcie
aorty
• zwężenie
Nie obejmuje:

wrodzone zwężenie podzastawkowe drogi odpływu z lewej komory (Q24.4)
niedorozwój aorty w zespole niedorozwoju lewej części serca (Q23.4)

Q23.1

Wrodzona niedomykalność zastawki aortalnej
Dwupłatkowa zastawka aortalna
Wrodzona niedomykalność zastawki aortalnej

Q23.2

Wrodzone zwężenie zastawki mitralnej
Wrodzone zarośnięcie zastawki mitralnej

Q23.3

Wrodzona niedomykalność zastawki mitralnej

Q23.4

Zespół niedorozwoju lewej części serca
Zarośnięcie lub wyraźny niedorozwój ujścia tętniczego lewego lub zastawki aortalnej z niedorozwojem
aorty wstępującej oraz z niepełnym rozwojem lewej komory (ze zwężeniem lub zarośnięciem zastawki
mitralnej).

Q23.8

Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki aortalnej i zastawki mitralnej

Q23.9

Wrodzona wada zastawki aortalnej i zastawki mitralnej, nieokreślona

Q24

Inne wrodzone wady rozwojowe serca
Nie obejmuje:

zwłóknienie sprężyste wsierdzia (I42.4)

Q24.0

Prawostronne położenie serca
Nie obejmuje: serce prawostronne z odwrotnym ułożeniem trzewi (Q89.3)
izomeria uszek przedsionków serca (z asplenią lub polisplenią) (Q20.6)
ułożenie przedsionków typu zwierciadlanego odbicia z odwrotnym ułożeniem trzewi
(Q89.3)

Q24.1

Lewostronne położenie serca
Położenie serca w lewej połowie klatki piersiowej, z koniuszkiem skierowanym w lewo, lecz z odwrotnym ułożeniem
innych narządów trzewnych i wadami serca, bądź ze skorygowanym przełożeniem dużych naczyń.

Q24.2

Serce trójprzedsionkowe

Q24.3

Wrodzone zwężenie stożka tętniczego prawej komory

Q24.4

Wrodzone zwężenie podzastawkowe drogi odpływu z lewej komory

Q24.5

Wada rozwojowa naczyń wieńcowych
Wrodzony tętniak tętnicy wieńcowej

Q24.6

Wrodzony blok serca

Q24.8

Inne określone wrodzone wady rozwojowe serca
Wrodzony uchyłek lewej komory
Wada wrodzona:
• mięśnia serca
• osierdzia
Nieprawidłowe położenie serca
Choroba Uhla

Q24.9

Wrodzona wada rozwojowa serca, nieokreślona
Wrodzona:
• wada
serca BNO
• choroba

Q25

Wrodzone wady rozwojowe dużych tętnic

Q25.0

Drożny przewód tętniczy
Drożny przewód tętniczy Botalla
Przetrwały przewód tętniczy

Q25.1

Zwężenie cieśni aorty
Zwężenie cieśni aorty położone przed odejściem lub po odejściu przewodu tętniczego Botalla

Q25.2

Zarośnięcie aorty
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Q25.3

Zwężenie aorty
Nadzastawkowe zwężenie aorty
Nie obejmuje:

wrodzone zwężenie ujścia aorty (Q23.0)

Q25.4

Inne wrodzone wady rozwojowe aorty
Brak
Aplazja
aorty
Wrodzony tętniak
Wrodzone poszerzenie
Tętniak zatoki Valsalvy (pęknięty)
Podwójny łuk aorty [pierścień naczyniowy]
Niedorozwój aorty
Przetrwałe skręty łuku aorty
Przetrwały prawostronny łuk aorty
Nie obejmuje: niedorozwój aorty w zespole niedorozwoju lewej części serca (Q23.4)

Q25.5

Zarośnięcie pnia płucnego

Q25.6

Zwężenie pnia płucnego

Q25.7

Inne wrodzone wady rozwojowe pnia płucnego
Błądząca tętnica płucna
Niewytworzenie
Tętniak wrodzony
tętnicy płucnej
Wada
Niedorozwój
Przetoka tętniczo-żylna płucna

Q25.8

Inne wrodzone wady rozwojowe dużych tętnic

Q25.9

Wrodzona wada rozwojowa dużych tętnic, nieokreślona

Q26

Wrodzone wady rozwojowe dużych żył układowych

Q26.0

Wrodzone zwężenie żyły głównej
Wrodzone zwężenie żyły głównej (dolnej) (górnej)

Q26.1

Przetrwała płodowa lewa górna żyła główna

Q26.2

Całkowicie nieprawidłowe ujście żył płucnych

Q26.3

Częściowo nieprawidłowe ujście żył płucnych

Q26.4

Nieprawidłowe ujście żył płucnych, nieokreślone

Q26.5

Nieprawidłowe ujście żyły wrotnej

Q26.6

Przetoka pomiędzy żyłą wrotną a tętnicą wątrobową właściwą

Q26.8

Inne wrodzone wady rozwojowe dużych żył
Brak żyły głównej (dolnej) (górnej)
Ujście dolnej żyły głównej do żyły nieparzystej
Przetrwała płodowa lewa tylna żyła główna
Zespół szabli tureckiej

Q26.9

Wrodzona wada rozwojowa dużych żył, nieokreślona
Wada żyły głównej (dolnej) (górnej) BNO

Q27

Inne wrodzone wady rozwojowe obwodowego układu naczyniowego
Nie obejmuje:

wady:
• naczyń mózgowych i przedmózgowych (Q28.0–Q28.3)
• naczyń wieńcowych (Q24.5)
• pnia płucnego (Q25.5–Q25.7)
wrodzony tętniak siatkówki (Q14.1)
naczyniak krwionośny i chłonnny (D18.–)

Q27.0

Wrodzony brak i niedorozwój tętnicy pępkowej
Pojedyncza tętnica pępkowa

Q27.1

Wrodzone zwężenie tętnicy nerkowej

Q27.2

Inne wrodzone wady rozwojowe tętnicy nerkowej
Wrodzona wada rozwojowa tętnicy nerkowej BNO
Mnogie tętnice nerkowe
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Q27.3

Wady rozwojowe połączeń tętniczo-żylnych obwodowych
Tętniak tętniczo-żylny
Nie obejmuje:

nabyta przetoka tętniczo-żylna (I77.0)

Q27.4

Wrodzone rozszerzenie żył

Q27.8

Inne określone wrodzone wady rozwojowe obwodowego układu naczyniowego
Tętnica podobojczykowa błądząca
Brak
tętnicy lub żyły NGI
Zarośnięcie
Wrodzony tętniak (obwodowy)
Wrodzone zwężenie tętnicy
Wrodzony żylak

Q27.9

Wrodzona wada obwodowego układu naczyniowego, nieokreślona
Wada tętnicy lub żyły BNO

Q28

Inne wrodzone wady rozwojowe układu krążenia
Nie obejmuje:

tętniak wrodzony:
• BNO (Q27.8)
• wieńcowy (Q24.5)
• obwodowy (Q27.8)
• płucny (Q25.7)
• siatkówki (Q14.1)
pęknięcie:
• mózgowej przetoki tętniczo-żylnej (I60.8)
• tętniaka naczyń przedmózgowych (I72.–)

Q28.0

Wada rozwojowa połączeń tętniczo-żylnych naczyń przedmózgowych
Wrodzony tętniak tętniczo-żylny przedmózgowy (niepęknięty)

Q28.1

Inne wady rozwojowe naczyń przedmózgowych
Wrodzona wada rozwojowa naczyń przedmózgowych BNO
Wrodzony tętniak przedmózgowy (niepęknięty)

Q28.2

Tętniczo-żylne wady rozwojowe naczyń mózgowych
Tętniczo-żylna wada rozwojowa mózgu BNO
Wrodzona przetoka tętniczo-żylna mózgowa (niepęknięta)

Q28.3

Inne wady rozwojowe naczyń mózgowych
Wrodzony tętniak mózgowy (niepęknięty)
Wrodzona wada rozwojowa naczyń mózgowych BNO

Q28.8

Inne określone wady rozwojowe układu krążenia
Tętniak wrodzony o określonej lokalizacji NGI

Q28.9

Wrodzone wady układu naczyniowego, nieokreślone

Wrodzone wady rozwojowe układu oddechowego
(Q30–Q34)
Q30

Wrodzone wady rozwojowe nosa
Nie obejmuje:

wrodzone skrzywienie przegrody nosowej (Q67.4)

Q30.0

Zarośnięcie nozdrzy
Zarośnięcie
nozdrzy (przednich) (tylnych)
Wrodzone zwężenie

Q30.1

Agenezja i niedorozwój nosa
Wrodzony brak nosa

Q30.2

Szczelina, rozdwojenie i rozszczep nosa

Q30.3

Wrodzona perforacja przegrody nosowej

Q30.8

Inne wrodzone wady rozwojowe nosa
Nos dodatkowy
Wrodzona nieprawidłowość ściany zatoki nosowej
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Q30.9

Q31

Wrodzona wada rozwojowa nosa, nieokreślona

Wrodzone wady rozwojowe krtani
Nie obejmuje:

wrodzony świst (krtaniowy) BNO (P28.8)

Q31.0

Przepona krtani
Przepona krtani:
• BNO
• w obrębie głośni
• podgłośniowa

Q31.1

Wrodzone zwężenie podgłośniowe

Q31.2

Niedorozwój krtani

Q31.3

Worek powietrzny krtani [laryngocoele]

Q31.5

Wrodzone rozmiękanie krtani

Q31.8

Inne wrodzone wady rozwojowe krtani
Brak
Agenezja
chrząstki pierścieniowatej, nagłośni, głośni, krtani lub chrząstki tarczowatej
Zarośnięcie
Rozszczep chrząstki tarczowatej
Wrodzone zwężenie krtani NGI
Szczelina nagłośni
Wrodzony rozszczep chrząstki pierścieniowatej

Q31.9

Wrodzona wada rozwojowa krtani, nieokreślona

Q32

Wrodzone wady rozwojowe tchawicy i oskrzeli
Nie obejmuje:

wrodzone rozstrzenie oskrzeli (Q33.4)

Q32.0

Wrodzone rozmiękanie tchawicy

Q32.1

Inne wrodzone wady rozwojowe tchawicy
Wada chrząstki
Zarośnięcie
tchawicy
Wrodzone rozszerzenie
Wrodzona wada rozwojowa
Wrodzone zwężenie
Wrodzone tracheocoele

Q32.2

Wrodzone rozmiękanie oskrzeli

Q32.3

Wrodzone zwężenie oskrzela

Q32.4

Inne wrodzone wady rozwojowe oskrzeli
Brak
Niewytworzenie
Zarośnięcie
oskrzela
Wrodzona wada rozwojowa BNO
Uchyłek

Q33
Q33.0

Wrodzone wady rozwojowe płuc
Wrodzona torbielowatość płuc
Wrodzone płuco typu plastra miodu
Wrodzona choroba płuc:
• torbielowata
• wielotorbielowatość
Nie obejmuje:

torbielowatość płuc, nabyta lub nieokreślona (J98.4)

Q33.1

Dodatkowy płat płuca

Q33.2

Sekwestracja płuca

Q33.3

Niewytworzenie płuca
Brak (płata) płuca

Q33.4

Wrodzone rozstrzenie oskrzeli

Q33.5

Tkanka ektopiczna w płucach
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Q33.6

Niedorozwój lub dysplazja płuca
Nie obejmuje: niedorozwój płuc związany z krótkim czasem trwania ciąży (P28.0)

Q33.8

Inne wrodzone wady rozwojowe płuc

Q33.9

Wrodzona wada rozwojowa płuca, nieokreślona

Q34

Inne wrodzone wady rozwojowe układu oddechowego

Q34.0

Wada opłucnej

Q34.1

Wrodzona torbiel śródpiersia

Q34.8

Inne określone wady rozwojowe układu oddechowego
Zarośnięcie nosogardzieli

Q34.9

Wrodzona wada rozwojowa układu oddechowego, nieokreślona
Wrodzony brak
narządu układu oddechowego
Wrodzona wada BNO

Rozszczep wargi i podniebienia
(Q35–Q37)
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (Q30.2) w celu określenia współistniejących wad rozwojowych nosa.
Nie obejmuje:

Q35

zespół Robina (Q87.0)

Rozszczep podniebienia
Obejmuje:

szczelina podniebienia
palatoschisis

Nie obejmuje:

rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi (Q37.–)

Q35.1

Rozszczep podniebienia twardego

Q35.3

Rozszczep podniebienia miękkiego

Q35.5

Rozszczep podniebienia twardego i miękkiego

Q35.7

Rozszczep języczka podniebienia

Q35.9

Rozszczep podniebienia, nieokreślony

Q36

Rozszczep wargi
Obejmuje:

rozszczep wargi
wrodzona szczelina wargi
warga zajęcza
wilcza paszcza

Nie obejmuje:

rozszczep wargi wraz z rozszczepem podniebienia (Q37.–)

Q36.0

Rozszczep wargi, obustronny

Q36.1

Rozszczep wargi pośrodkowy

Q36.9

Rozszczep wargi, jednostronny
Rozszczep wargi BNO

Q37

Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi

Q37.0

Rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi, obustronnym

Q37.1

Rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi, jednostronnym
Rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi BNO

Q37.2

Rozszczep podniebienia miękkiego wraz z rozszczepem wargi, obustronnym

Q37.3

Rozszczep podniebienia miękkiego wraz z rozszczepem wargi, jednostronnym
Rozszczep podniebienia miękkiego wraz z rozszczepem wargi BNO

Q37.4

Rozszczep podniebienia twardego i miękkiego wraz z rozszczepem wargi, obustronnym

Q37.5

Rozszczep podniebienia twardego i miękkiego wraz z rozszczepem wargi, jednostronnym
Rozszczep podniebienia twardego i miękkiego wraz z rozszczepem wargi BNO
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Q37.8

Rozszczep podniebienia nieokreślony wraz z rozszczepem wargi, obustronnym

Q37.9

Rozszczep podniebienia nieokreślony wraz z rozszczepem wargi, jednostronnym
Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi BNO

Inne wrodzone wady rozwojowe układu pokarmowego
(Q38–Q45)
Q38

Inne wrodzone wady rozwojowe języka, jamy ustnej i gardła
Nie obejmuje:

Q38.0

duża szpara ustna (Q18.4)
mała szpara ustna (Q18.5)

Wrodzone wady rozwojowe warg, niesklasyfikowane gdzie indziej
Wrodzona:
• szczelina wargi
• wada rozwojowa wargi BNO
Zespół van der Woude
Nie obejmuje:

rozszczep wargi (Q36.–)
• wraz z rozszczepem podniebienia (Q37.–)
duża warga (Q18.6)
mała warga (Q18.7)

Q38.1

Przyrośnięcie języka
Skrócenie wędzidełka języka

Q38.2

Język olbrzymi

Q38.3

Inne wrodzone wady rozwojowe języka
Brak języka
Język rozszczepiony
Wrodzone przyrośnięcie
Wrodzona szczelina
języka
Wrodzona wada rozwojowa BNO
Niedorozwój
Hypoglossia
Język mały

Q38.4

Wrodzone wady rozwojowe gruczołów i przewodów ślinowych
Brak gruczołu lub przewodu ślinowego
Dodatkowy gruczoł lub przewód ślinowy
Zarośnięcie gruczołu lub przewodu ślinowego
Wrodzona przetoka gruczołu ślinowego

Q38.5

Wrodzone wady rozwojowe podniebienia niesklasyfikowane gdzie indziej
Brak języczka podniebienia
Wrodzona wada rozwojowa podniebienia BNO
Podniebienie wysoko wysklepione
Nie obejmuje:

rozszczep podniebienia (Q35.–)
• z rozszczepem wargi (Q37.–)

Q38.6

Inne wrodzone wady rozwojowe jamy ustnej
Wrodzona wada rozwojowa jamy ustnej BNO

Q38.7

Kieszonka gardłowa
Uchyłek gardła
Nie obejmuje:

Q38.8

Q39

zespół kieszonki gardłowej (D82.1)

Inne wrodzone wady rozwojowe gardła
Wrodzona wada rozwojowa gardła BNO

Wrodzone wady rozwojowe przełyku

Q39.0

Zarośnięcie przełyku bez przetoki
Zarośnięcie przełyku BNO

Q39.1

Zarośnięcie przełyku z przetoką tchawiczo-przełykową
Zarośnięcie przełyku z przetoką oskrzelowo-przełykową
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Q39.2

Wrodzona przetoka tchawiczo-przełykowa bez zarośnięcia
Wrodzona przetoka tchawiczo-przełykowa BNO

Q39.3

Wrodzone zwężenie lub zaciśnięcie przełyku

Q39.4

Błona poprzeczna przełyku

Q39.5

Wrodzone poszerzenie przełyku

Q39.6

Uchyłek przełyku
Kieszonka przełyku

Q39.8

Inne wrodzone wady rozwojowe przełyku
Brak
Wrodzone przemieszczenie
przełyku
Zdwojenie

Q39.9

Wrodzona wada rozwojowa przełyku, nieokreślona

Q40

Inne wrodzone wady rozwojowe górnego odcinka przewodu pokarmowego

Q40.0

Wrodzone przerostowe zwężenie odźwiernika
Wrodzone lub niemowlęce:
• zaciśnięcie
• przerost
• skurcz
odźwiernika
• zwężenie
• zacieśnienie

Q40.1

Wrodzona przepuklina rozworu przełykowego przepony
Przemieszczenie wpustu przez rozwór przełykowy
Nie obejmuje: wrodzona przepuklina przeponowa (Q79.0)

Q40.2

Inne określone wady rozwojowe żołądka
Wrodzone przemieszczenie żołądka
Wrodzony uchyłek żołądka
Wrodzony żołądek klepsydrowaty
Zdwojenie żołądka
Żołądek olbrzymi
Żołądek mały

Q40.3

Wrodzona wada rozwojowa żołądka, nieokreślona

Q40.8

Inne określone wady rozwojowe górnego odcinka przewodu pokarmowego

Q40.9

Wrodzona wada rozwojowa górnego odcinka przewodu pokarmowego, nieokreślona
Wrodzona wada
górnego odcinka przewodu pokarmowego BNO
Wrodzone zniekształcenie

Q41

Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita cienkiego
Obejmuje:
Nie obejmuje:

wrodzona niedrożność, zamknięcie i zwężenie jelita cienkiego lub jelita BNO
niedrożność smółkowa (E84.1)

Q41.0

Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie dwunastnicy

Q41.1

Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita czczego
Zespół „obierki jabłka”
Jelito czcze zarośnięte

Q41.2

Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita krętego

Q41.8

Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie innych określonych odcinków jelita cienkiego

Q41.9

Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie nieokreślonego odcinka jelita cienkiego
Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita BNO

Q42

Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita grubego
Obejmuje:

wrodzona niedrożność, zamknięcie i zwężenie jelita grubego

Q42.0

Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytnicy z przetoką

Q42.1

Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytnicy bez przetoki
Odbytnica zarośnięta
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Q42.2

Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytu z przetoką

Q42.3

Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytu bez przetoki
Odbyt zarośnięty

Q42.8

Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie innych odcinków jelita grubego

Q42.9

Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie nieokreślonego odcinka jelita grubego

Q43

Inne wrodzone wady rozwojowe jelit

Q43.0

Uchyłek Meckela
Przetrwały:
• przewód pępkowo-jelitowy
• przewód żółtkowo-jelitowy

Q43.1

Choroba Hirschsprunga
Brak zwojów nerwowych w ścianie jelita
Wrodzone olbrzymie jelito grube (bez zwojów nerwowych)

Q43.2

Inne wrodzone zaburzenia czynnościowe jelita grubego
Wrodzone poszerzenie jelita grubego

Q43.3

Wrodzone wady rozwojowe umocowania jelit
Wrodzone zrosty [taśmy]:
• sieciowe, nieprawidłowe
• otrzewnowe
Błona Jacksona
Nieprawidłowy obrót okrężnicy
Brak obrotu
Obrót:
kątnicy lub okrężnicy
• niecałkowity
• niewystarczający
Krezka uniwersalna

Q43.4

Zdwojenie jelita

Q43.5

Odbyt przemieszczony

Q43.6

Wrodzona przetoka odbytnicy i odbytu
Nie obejmuje: wrodzona przetoka:
• odbytniczo-pochwowa (Q52.2)
• cewkowo-odbytnicza (Q64.7)
wrodzona torbiel lub zatoka ogonowa (L05.–)
z brakiem, zarośnięciem lub zwężeniem (Q42.0, Q42.2)

Q43.7

Przetrwały stek
Stek BNO

Q43.8

Inne określone wrodzone wady rozwojowe jelit
Wrodzony zespół ślepej pętli
Wrodzona uchyłkowatość okrężnicy
Wrodzony uchyłek jelita
Zwiększona długość okrężnicy
Olbrzymi wyrostek robaczkowy
Olbrzymia dwunastnica
Mała okrężnica
Odwrotne ułożenie:
• wyrostka robaczkowego
• okrężnicy
• jelit

Q43.9

Wrodzona wada rozwojowa jelit, nieokreślona

Q44
Q44.0
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Q44.1

Inne wrodzone wady rozwojowe pęcherzyka żółciowego
Wrodzona wada pęcherzyka żółciowego BNO
Pęcherzyk żółciowy wewnątrzwątrobowy

Q44.2

Zarośnięcie przewodów żółciowych

Q44.3

Wrodzone zwężenie lub zaciśnięcie przewodów żółciowych

Q44.4

Torbiel przewodu żółciowego wspólnego

Q44.5

Inne wrodzone wady rozwojowe przewodów żółciowych
Dodatkowy przewód wątrobowy
Wrodzona wada rozwojowa przewodu żółciowego BNO
Zdwojenie:
• przewodu żółciowego
• przewodu pęcherzykowego

Q44.6

Torbielowatość wątroby
Zwyrodnienie włóknisto-torbielowate wątroby

Q44.7

Inne wrodzone wady rozwojowe wątroby
Wątroba dodatkowa
Zespół Alagille’a
Wrodzony brak wątroby
Wrodzona hepatomegalia
Wrodzona wada rozwojowa wątroby BNO

Q45

Inne wrodzone wady rozwojowe układu pokarmowego
Nie obejmuje:

wrodzona przepuklina:
• przeponowa (Q79.0)
• rozworu przełykowego (Q40.1)

Q45.0

Niewytworzenie, niedorozwój i zanik trzustki
Wrodzony brak trzustki

Q45.1

Trzustka pierścieniowata

Q45.2

Wrodzona torbiel trzustki

Q45.3

Inne wrodzone wady rozwojowe trzustki i przewodu trzustkowego
Trzustka dodatkowa
Wrodzona wada trzustki lub przewodu trzustkowego BNO
Nie obejmuje:

cukrzyca:
• wrodzona (E10.–)
• noworodkowa (P70.2)
zwłóknienie wielotorbielowate trzustki (E84.–)

Q45.8

Inne określone wrodzone wady rozwojowe układu pokarmowego
Brak (całkowity) (częściowy) przewodu pokarmowego BNO
Zdwojenie
narządów układu pokarmowego BNO
Nieprawidłowe ułożenie wrodzone

Q45.9

Wrodzona wada rozwojowa układu pokarmowego, nieokreślona
Wada wrodzona
układu pokarmowego BNO
Zniekształcenie

Wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych
(Q50–Q56)
Nie obejmuje:

Q50

zespół oporności na androgeny (E34.5)
zespołu związane z zaburzeniami liczby i kształtu chromosomów (Q90–Q99)
zespół feminizujących jąder (E34.5)

Wrodzone wady rozwojowe jajników, jajowodów i więzadła szerokiego macicy

Q50.0

Wrodzony brak jajnika
Nie obejmuje: zespół Turnera (Q96.–)

Q50.1

Torbiel rozwojowa jajnika
539

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

Q50.2

Wrodzony skręt jajnika

Q50.3

Inne wrodzone wady rozwojowe jajnika
Jajnik dodatkowy
Wrodzona wada jajnika BNO
Jajnik pasmowaty

Q50.4

Zarodkowa torbiel jajowodu
Torbiel strzępka jajowodu

Q50.5

Zarodkowa torbiel więzadła szerokiego macicy
Torbiel:
• nadjajnika
• przewodu Gartnera
• okołojajnikowa

Q50.6

Inne wrodzone wady rozwojowe jajowodu lub więzadła szerokiego macicy
Dodatkowy jajowód lub więzadło szerokie macicy
Brak
Zarośnięcie
jajowodu lub więzadła szerokiego macicy
Wrodzona wada rozwojowa

Q51

Wrodzone wady rozwojowe macicy i szyjki macicy

Q51.0

Niewytworzenie i niedorozwój macicy
Wrodzony brak macicy

Q51.1

Zdwojenie macicy wraz ze zdwojeniem szyjki macicy i pochwy

Q51.2

Inne zdwojenie macicy
Zdwojenie macicy BNO

Q51.3

Macica dwurożna

Q51.4

Macica jednorożna

Q51.5

Niewytworzenie i niedorozwój szyjki macicy
Wrodzony brak szyjki macicy

Q51.6

Zarodkowa torbiel szyjki macicy

Q51.7

Wrodzona przetoka między macicą a przewodem pokarmowym lub drogami moczowymi

Q51.8

Inne wrodzone wady rozwojowe macicy i szyjki macicy
Niedorozwój macicy i szyjki macicy

Q51.9

Wrodzona wada rozwojowa macicy i szyjki macicy, nieokreślona

Q52

Inne wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych żeńskich

Q52.0

Wrodzony brak pochwy

Q52.1

Zdwojenie pochwy
Pochwa przedzielona
Nie obejmuje: zdwojenie pochwy wraz ze zdwojeniem macicy i szyjki macicy (Q51.1)

Q52.2

Wrodzona przetoka odbytniczo-pochwowa
Nie obejmuje: stek (Q43.7)

Q52.3

Zarośnięcie błony dziewiczej

Q52.4

Inne wrodzone wady rozwojowe pochwy
Wrodzona wada rozwojowa pochwy BNO
Torbiel:
• wrodzona kanału Nucka
• zarodkowa pochwy

Q52.5

Zrośnięcie warg sromowych

Q52.6

Wrodzona wada rozwojowa łechtaczki

Q52.7

Inne wrodzone wady rozwojowe sromu
Wrodzony brak
Wrodzona torbiel
sromu
Wrodzona wada BNO

Q52.8

Inne określone wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych żeńskich
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Q52.9

Q53
Q53.0

Wrodzona wada rozwojowa narządów płciowych żeńskich, nieokreślona

Niezstąpienie jąder
Jądro przemieszczone
Jednostronne lub obustronne przemieszczenie jąder

Q53.1

Niezstąpienie jądra, jednostronne

Q53.2

Niezstąpienie jąder, obustronne

Q53.9

Niezstąpienie jądra, nieokreślone
Wnętrostwo BNO

Q54

Spodziectwo
Nie obejmuje:

wierzchniactwo (Q64.0)

Q54.0

Spodziectwo żołędne
Spodziectwo:
• szwu
• gruczołowe

Q54.1

Spodziectwo prąciowe

Q54.2

Spodziectwo prąciowo-mosznowe

Q54.3

Spodziectwo kroczowe

Q54.4

Wrodzona strunowatość prącia

Q54.8

Inne postacie spodziectwa

Q54.9

Spodziectwo, nieokreślone

Q55

Inne wrodzone wady rozwojowe męskich narządów płciowych
Nie obejmuje:

wrodzony wodniak jądra (P83.5)
spodziectwo (Q54.–)

Q55.0

Brak lub niewykształcenie jądra
Jedno jądro w mosznie

Q55.1

Niedorozwój jąder i moszny
Złączenie jąder

Q55.2

Inne wrodzone wady rozwojowe jąder lub moszny
Wrodzona wada rozwojowa jąder lub moszny BNO
Jądra mnogie
Jądro podciągnięte
Jądro wędrujące

Q55.3

Zarośnięcie nasieniowodu

Q55.4

Inne wrodzone wady rozwojowe nasieniowodu, najądrza, pęcherzyków nasiennych
i gruczołu krokowego
Brak lub zanik:
• gruczołu krokowego
• powrózka nasiennego
Wrodzona wada rozwojowa nasieniowodu, najądrza, pęcherzyków nasiennych i gruczołu krokowego BNO

Q55.5

Wrodzony brak lub niewykształcenie prącia

Q55.6

Inne wrodzone wady rozwojowe prącia
Wrodzona wada rozwojowa prącia BNO
Skrzywienie prącia (boczne)
Niedorozwój prącia

Q55.8

Inne określone wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych męskich

Q55.9

Wrodzona wada rozwojowa narządów płciowych męskich, nieokreślona
Wrodzona wada rozwojowa narządów płciowych męskich BNO
Wrodzone zniekształcenie narządów płciowych męskich BNO
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Q56

Płeć niezdeterminowana i obojnactwo rzekome
Nie obejmuje:

obojnactwo rzekome:
• żeńskie, z zaburzeniami kory nadnerczy (E25.–)
• męskie, z opornością na androgeny (E34.5)
• z określoną aberracją chromosomalną (Q96–Q99)

Q56.0

Obojnactwo, niesklasyfikowane gdzie indziej
Obojnaczy gruczoł płciowy

Q56.1

Męskie obojnactwo rzekome, niesklasyfikowane gdzie indziej
Męski hermafrodytyzm rzekomy BNO

Q56.2

Żeńskie obojnactwo rzekome, niesklasyfikowane gdzie indziej
Żeński hermafrodytyzm rzekomy BNO

Q56.3

Obojnactwo rzekome, nieokreślone

Q56.4

Płeć niezdeterminowana, nieokreślona
Zewnętrzne narządy płciowe niezróżnicowane ostatecznie

Wrodzone wady rozwojowe układu moczowego
(Q60–Q64)
Q60

Niewytworzenie się nerki i inne zaburzenia związane z niedorozwojem nerki
Obejmuje:

zanik nerki:
• wrodzony
• dziecięcy
wrodzony brak nerki

Q60.0

Agenezja nerki, jednostronna

Q60.1

Agenezja nerek, obustronna

Q60.2

Agenezja nerki, nieokreślona

Q60.3

Niedorozwój nerki, jednostronny

Q60.4

Niedorozwój nerek, obustronny

Q60.5

Niedorozwój nerki, nieokreślony

Q60.6

Zespół Potter

Q61

Wielotorbielowatość nerek
Nie obejmuje:

nabyta torbiel nerki (N28.1)
zespół Potter (Q60.6)

Q61.0

Wrodzona pojedyncza torbiel nerki
Torbiel nerki (wrodzona) (pojedyncza)

Q61.1

Wielotorbielowatość nerek, dziedziczona autosomalnie recesywnie
Wielotorbielowatość nerek typu dziecięcego

Q61.2

Wielotorbielowatość nerek, dziedziczona autosomalnie dominująco
Wielotorbielowatość nerek typu dorosłego

Q61.3

Wielotorbielowatość nerek, nieokreślona

Q61.4

Dysplazja nerek

Q61.5

Torbielowatość rdzenia nerki
Nerka gąbczasta BNO

Q61.8

Inne torbielowate choroby nerek
Nerka włóknisto-torbielowata
Włóknisto-torbielowate zwyrodnienie lub choroba nerek

Q61.9

Choroba torbielowata nerek, nieokreślona
Zespół Meckela-Grubera
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Q62

Wrodzone wady miedniczki nerkowej powodujące zastój moczu i wrodzone wady
rozwojowe moczowodu

Q62.0

Wrodzone wodonercze

Q62.1

Zarośnięcie lub zwężenie moczowodu
Wrodzona niedrożność:
• moczowodu
• połączenia miedniczkowo-moczowodowego
• ujścia moczowodu do pęcherza
Moczowód niedrożny

Q62.2

Wrodzony moczowód olbrzymi
Wrodzone poszerzenie moczowodu

Q62.3

Inne wady miedniczki nerkowej i moczowodu z zaburzeniem odpływu moczu
Wrodzona torbiel ujścia moczowodu

Q62.4

Niewykształcenie moczowodu
Brak moczowodu

Q62.5

Zdwojenie moczowodu
Moczowód:
• dodatkowy
• podwójny

Q62.6

Nieprawidłowe położenie moczowodu
Nieprawidłowy przebieg
Przemieszczenie
moczowodu lub ujścia moczowodu
Ektopowe położenie
Nieprawidłowe wszczepienie

Q62.7

Wrodzone pęcherzowo-moczowodowo-nerkowe wsteczne zaburzenie odpływu moczu

Q62.8

Inne wrodzone wady rozwojowe moczowodu
Wada moczowodu BNO

Q63

Inne wrodzone wady rozwojowe nerek
Nie obejmuje:

wrodzony zespół nerczycowy (N04.–)

Q63.0

Nerka dodatkowa

Q63.1

Nerka płatowata, podkowiasta i złączone nerki

Q63.2

Nerka przemieszczona
Wrodzone przemieszczenie nerki
Nieprawidłowy obrót nerki

Q63.3

Nerka olbrzymia i hiperplastyczna

Q63.8

Inne określone wady rozwojowe nerki
Wrodzone kamienie nerkowe

Q63.9

Wrodzona wada rozwojowa nerki, nieokreślona

Q64

Inne wrodzone wady rozwojowe układu moczowego

Q64.0

Wierzchniactwo
Nie obejmuje: spodziectwo (Q54.–)

Q64.1

Wynicowanie pęcherza moczowego
Ektopia pęcherza
Ekstrowersja pęcherza

Q64.2

Wrodzona zastawka cewki tylnej

Q64.3

Inne zarośnięcie lub zwężenie cewki moczowej i szyi pęcherza moczowego
Wrodzona niedrożność szyi pęcherza moczowego
Wrodzone zwężenie:
• cewki moczowej
• przewodu moczowego
• ujścia pęcherzowego
Cewka moczowa niedrożna
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Q64.4

Wada rozwojowa przewodu omoczniowego
Torbiel
Drożność
przewodu omoczniowego
Wypadanie

Q64.5

Wrodzony brak pęcherza moczowego lub cewki moczowej

Q64.6

Wrodzony uchyłek pęcherza

Q64.7

Inne wrodzone wady rozwojowe pęcherza moczowego i cewki moczowej
Dodatkowy pęcherz moczowy
Dodatkowa cewka moczowa
Wrodzona:
• przepuklina pęcherza moczowego
• wada rozwojowa pęcherza moczowego lub cewki moczowej BNO
• wypadanie
• śluzówki pęcherza moczowego
• cewki moczowej
• przewodu moczowego
• przetoka cewkowo-odbytnicza
Zdwojenie:
• cewki moczowej
• ujścia moczowego

Q64.8

Inne określone wrodzone wady rozwojowe układu moczowego

Q64.9

Wrodzona wada rozwojowa układu moczowego, nieokreślona
Wada wrodzona
układu moczowego BNO
Wrodzone zniekształcenie

Wrodzone wady rozwojowe i zniekształcenia układu mięśniowoszkieletowego
(Q65–Q79)
Q65

Wrodzone zniekształcenie stawu biodrowego
Nie obejmuje:

biodro trzaskające (R29.4)

Q65.0

Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, jednostronne

Q65.1

Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, obustronne

Q65.2

Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, nieokreślone

Q65.3

Wrodzone podwichnięcie stawu biodrowego, jednostronne

Q65.4

Wrodzone podwichnięcie stawu biodrowego, obustronne

Q65.5

Wrodzone podwichnięcie stawu biodrowego, nieokreślone

Q65.6

Staw biodrowy niestabilny
Biodro przemieszczalne
Biodro ulegające podwichnięciu

Q65.8

Inne wrodzone zniekształcenia stawu biodrowego
Przodoskręcenie szyjki kości udowej
Wrodzona dysplazja panewki stawu biodrowego
Wrodzone:
• biodro koślawe
• biodro szpotawe

Q65.9

Wrodzone zniekształcenie stawu biodrowego, nieokreślone

Q66

Wrodzone zniekształcenia stóp
Nie obejmuje:

wady stóp związane z ubytkami tkanek (Q72.–)
zniekształcenia koślawe (nabyte) (M21.0)
zniekształcenia szpotawe (nabyte) (M21.1)

Q66.0

Stopa końsko-szpotawa wrodzona

Q66.1

Stopa piętowo-szpotawa wrodzona
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Q66.2

Szpotawość śródstopia wrodzona

Q66.3

Inne wrodzone zniekształcenia szpotawe stopy
Paluch szpotawy, wrodzony

Q66.4

Stopa piętowo-koślawa wrodzona

Q66.5

Wrodzona stopa płaska
Stopa płaska:
• wrodzona
• sztywna
• kurczowa

Q66.6

Inne wrodzone zniekształcenia koślawe stopy
Wrodzona koślawość śródstopia

Q66.7

Stopa wydrążona

Q66.8

Inne wrodzone zniekształcenia stopy
Stopa koślawa lub szpotawa BNO
Palec młotkowaty, wrodzony
Wrodzone zniekształcenie stopy:
• BNO
• niesymetryczne
Zrośnięcie kości stępu
Pionowy staw skokowy

Q66.9

Wrodzona wada stopy, nieokreślona

Q67

Wrodzone zniekształcenia mięśniowo-kostne w zakresie czaszki, twarzy,
kręgosłupa i klatki piersiowej
Nie obejmuje:

wrodzone zespoły zniekształceń sklasyfikowane w kategorii Q87.–
zespół Potter (Q60.6)

Q67.0

Asymetria twarzy

Q67.1

Twarz ściśnięta

Q67.2

Długogłowie

Q67.3

Skośnogłowie

Q67.4

Inne wrodzone zniekształcenia czaszki, twarzy i szczęk
Wgłębienia w czaszce
Skrzywienie przegrody nosowej, wrodzone
Zanik lub przerost połowiczy twarzy
Nos zgnieciony lub zagięty, wrodzony
Nie obejmuje:

Q67.5

zaburzenia w zakresie zębów i twarzy [obejmujące nieprawidłowości zgryzu] (K07.–)
kiłowy nos siodełkowy (A50.5)

Wrodzone zniekształcenie kręgosłupa
Wrodzone skrzywienie boczne kręgosłupa:
• BNO
• związane z postawą
Nie obejmuje:

idiopatyczna skolioza dziecięca (M41.0)
skolioza spowodowana wrodzoną wadą rozwojową kości (Q76.3)

Q67.6

Klatka piersiowa szewska
Wrodzona klatka piersiowa lejkowata

Q67.7

Klatka piersiowa kurza
Wrodzona klatka piersiowa kurza

Q67.8

Inne wrodzone zniekształcenia klatki piersiowej
Wrodzone zniekształcenie ściany klatki piersiowej BNO

Q68

Inne wrodzone zniekształcenia mięśniowo-kostne
Nie obejmuje:

Q68.0

zniekształcenia zmniejszające kończyn (Q71–Q73)

Wrodzone zniekształcenie mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego
Wrodzony kręcz (mostkowo-sutkowy) szyi
Przykurcz mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego
Wrodzony guz mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego
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Q68.1

Wrodzone zniekształcenie ręki
Wrodzony palec hakowaty
Dłoń łopatowata (wrodzona)

Q68.2

Wrodzone zniekształcenie kolana
Wrodzone:
• przemieszczenie stawu kolanowego
• tyłozgięcie kolana

Q68.3

Wrodzone wygięcie kości udowej
Nie obejmuje: przodoskręcenie szyjki kości udowej (Q65.8)

Q68.4

Wrodzone wygięcie piszczeli lub strzałki

Q68.5

Wrodzone wygięcie kości długich kończyny dolnej, nieokreślone

Q68.8

Inne określone zniekształcenia mięśniowo-szkieletowe
Wrodzone:
• zniekształcenie w zakresie:
• obojczyka
• stawu łokciowego
• przedramienia
• łopatki
• przemieszczenie:
• stawu łokciowego
• stawu ramiennego

Q69

Palce dodatkowe

Q69.0

Dodatkowy palec (dodatkowe palce) ręki

Q69.1

Dodatkowy kciuk (dodatkowe kciuki)

Q69.2

Dodatkowy palec (dodatkowe palce) stopy
Dodatkowy paluch

Q69.9

Palce dodatkowe, nieokreślone
Palce nadliczbowe BNO

Q70

Palce zrośnięte

Q70.0

Palce rąk splecione
Złożony zrost palców rąk wraz z kościozrostem

Q70.1

Palce rąk zrośnięte
Prosty zrost palców rąk bez kościozrostu

Q70.2

Palce stóp splecione
Złożony zrost palców stóp wraz z kościozrostem

Q70.3

Palce stóp zrośnięte
Prosty zrost palców stóp bez kościozrostu

Q70.4

Palce dodatkowe ze zrostem palców

Q70.9

Palce zrośnięte, nieokreślone
Zrost paliczków BNO

Q71
Q71.0

Wrodzone zniekształcenia zmniejszające kończyny górnej
Wrodzony całkowity brak kończyny górnej (kończyn górnych)

Q71.1

Wrodzony brak ramienia i przedramienia z zachowaną dłonią

Q71.2

Wrodzony brak przedramienia i dłoni

Q71.3

Wrodzony brak dłoni i palców

Q71.4

Wrodzone podłużne zniekształcenie zmniejszające kości promieniowej
Wrodzona ręka hakowata
Ręka hakowata promieniowa

Q71.5

Wrodzone podłużne zniekształcenie zmniejszające kości łokciowej

Q71.6

Ręka przypominająca szczypce homara
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Q71.8

Inne wrodzone zniekształcenia zmniejszające kończyny górnej
Wrodzone skrócenie kończyny górnej (kończyn górnych)

Q71.9

Wrodzone zniekształcenia zmniejszające kończyny górnej, nieokreślone

Q72

Wrodzone zniekształcenia zmniejszające kończyny dolnej

Q72.0

Wrodzony brak całkowity kończyny dolnej (kończyn dolnych)

Q72.1

Wrodzony brak uda i podudzia z zachowaną stopą

Q72.2

Wrodzony brak podudzia i stopy

Q72.3

Wrodzony brak stopy i palców

Q72.4

Wrodzone podłużne zniekształcenie zmniejszające kości udowej
Ogniskowy ubytek bliższej części kości udowej

Q72.5

Wrodzone podłużne zniekształcenie zmniejszające kości piszczelowej

Q72.6

Wrodzone podłużne zniekształcenie zmniejszające kości strzałkowej

Q72.7

Rozszczep stopy

Q72.8

Inne wrodzone zniekształcenia zmniejszające kończyny dolnej
Wrodzone skrócenie kończyny dolnej (kończyn dolnych)

Q72.9

Wrodzone zniekształcenie zmniejszające kończyny dolnej, nieokreślone

Q73

Wrodzone zniekształcenie zmniejszające nieokreślonej kończyny

Q73.0

Wrodzony brak kończyny (kończyn), nieokreślony
Wrodzony brak kończyny BNO

Q73.1

Wrodzony brak bliższych części kończyny (kończyn), nieokreślony
Fokomelia BNO

Q73.8

Inne wrodzone zniekształcenia zmniejszające kończyny (kończyn), nieokreślone
Wrodzone podłużne zniekształcenie zmniejszające kończyny (kończyn), nieokreślone
Wrodzony brak części lub całości
Brak połowy
kończyny (kończyn) BNO
Zmniejszenie długości

Q74

Inne wrodzone wady rozwojowe kończyn
Nie obejmuje:

palce dodatkowe (Q69.–)
wrodzone zniekształcenia zmniejszające kończyn (Q71–Q73)
zrost palców (Q70.–)

Q74.0

Inne wrodzone wady rozwojowe kończyny górnej (kończyn górnych), z włączeniem
obręczy barkowej
Dodatkowe kości nadgarstka
Dyzostoza obojczykowo-czaszkowa
Wrodzony staw rzekomy obojczyka
Palce olbrzymie (rąk)
Zniekształcenie Madelunga
Kościozrost promieniowo-łokciowy
Zniekształcenie Sprengela
Kciuk trójpaliczkowy

Q74.1

Wrodzone wady rozwojowe stawu kolanowego
Wrodzony brak rzepki
Wrodzone:
• przemieszczenie rzepki
• kolano:
• koślawe
• szpotawe
Rzepka szczątkowa
Nie obejmuje: wrodzone:
• przemieszczenie stawu kolanowego (Q68.2)
• tyłozgięcie kolana (Q68.2)
zespół rzepkowo-paznokciowy (Q87.2)
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Q74.2

Inne wrodzone wady rozwojowe kończyny dolnej (kończyn dolnych), z włączeniem
obręczy miednicznej
Wrodzony zrost stawu krzyżowo-biodrowego
Wrodzona wada rozwojowa:
• stawu skokowego
• stawu krzyżowo-biodrowego

Q74.3

Wrodzona sztywność wielostawowa

Q74.8

Inne określone wrodzone wady rozwojowe kończyn

Q74.9

Nieokreślona wrodzona wada rozwojowa kończyn
Wrodzona wada kończyny (kończyn) BNO

Nie obejmuje:

Q75

przodoskręcenie szyjki kości udowej (Q65.8)

Inne wrodzone wady rozwojowe kości czaszki i twarzy
Nie obejmuje:

wrodzona wada rozwojowa twarzy BNO (Q18.–)
wrodzone zespoły zniekształceń sklasyfikowane w kategorii Q87.–
zaburzenia w zakresie zębów i twarzy [obejmujące nieprawidłowości zgryzu] (K07.–)
zniekształcenia mięśniowo-szkieletowe głowy i twarzy (Q67.0–Q67.4)
ubytki czaszki związane z wrodzonymi wadami mózgu takimi jak:
• bezmózgowie (Q00.0)
• przepuklina mózgowa (Q01.–)
• wodogłowie (Q03.–)
• małogłowie (Q02)

Q75.0

Przedwczesne skostnienie szwów czaszkowych
Czaszka stożkowata
Niecałkowity zrost kości czaszki
Czaszka wieżowata
Czaszka trójkątna

Q75.1

Dyzostoza czaszkowo-twarzowa
Choroba Crouzona

Q75.2

Szerokie rozstawienie oczodołów

Q75.3

Wielkogłowie

Q75.4

Dyzostoza żuchwowo-twarzowa
Zespół:
• Franceschettiego
• Treachera Collinsa

Q75.5

Dyzostoza oczno-żuchwowa

Q75.8

Inne określone wrodzone wady rozwojowe kości czaszki i twarzy
Wrodzony brak kości czaszki
Wrodzone zniekształcenie kości czoła
Wgłębienie w kości potylicznej spowodowane przez kręg szyjny

Q75.9

Wrodzona wada rozwojowa kości twarzy i czaszki, nieokreślona
Wrodzona wada:
• kości twarzy BNO
• czaszki nieokreślona BNO

Q76

Wrodzone wady rozwojowe kręgosłupa i kości klatki piersiowej
Nie obejmuje:

wrodzone zniekształcenia mięśniowo-szkieletowe kręgosłupa i klatki piersiowej
(Q67.5–Q67.8)

Q76.0

Utajony rozszczep kręgosłupa
Nie obejmuje: przepuklina oponowa (rdzenia) (Q05.–)
rozszczep kręgosłupa (otwarty) (torbielowaty) (Q05.–)

Q76.1

Zespół Klippela-Feila
Zespół zrośnięcia kręgów szyjnych

Q76.2

Wrodzony kręgozmyk
Wrodzona spondyloliza
Nie obejmuje:
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Q76.3

Wrodzone skrzywienie boczne kręgosłupa spowodowane wrodzoną wadą rozwojową kości
Zrośnięcie kręgów połowicze lub niedokonany podział ze współistniejącym skrzywieniem bocznym
kręgosłupa

Q76.4

Inne wrodzone wady rozwojowe kręgosłupa bez towarzyszącego skrzywienia bocznego
Wrodzony:
• brak kręgu
• zrost kręgosłupa
• kifoza
• lordoza
nieokreślone lub niezwiązane ze skoliozą
• wada lędźwiowo-krzyżowego (stawu) (okolicy)
Półkręg
Wada kręgosłupa
Platyspondyloza
Kręgi nadliczbowe

Q76.5

Żebro szyjne
Nadliczbowe żebro w okolicy szyjnej

Q76.6

Inne wrodzone wady rozwojowe żeber
Żebro dodatkowe
Wrodzony brak żebra
Wrodzone zrośnięcie żeber
Wrodzona wada rozwojowa żeber BNO
Nie obejmuje:

zespół krótkiego żebra (Q77.2)

Q76.7

Wrodzona wada rozwojowa mostka
Wrodzony brak mostka
Rozszczepienie mostka

Q76.8

Inne wrodzone wady rozwojowe kości klatki piersiowej

Q76.9

Wrodzona wada rozwojowa kości klatki piersiowej, nieokreślona

Q77

Dysplazja kostno-chrzęstna z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa
Nie obejmuje:

mukopolisacharydoza (E76.0–E76.3)

Q77.0

Brak tkanki chrzęstnej
Niedorozwój tkanki chrzęstnej

Q77.1

Karłowatość, postać śmiertelna

Q77.2

Zespół krótkiego żebra
Dysplazja klatki piersiowej wywołująca niedotlenienie [Jeune’a]

Q77.3

Chondrodysplazja punktowa

Q77.4

Achondroplazja
Hipochondroplazja
Wrodzona osteoskleroza

Q77.5

Dysplazja dystroficzna

Q77.6

Dysplazja chondro-ektodermalna
Zespół Ellisa-van Crevelda

Q77.7

Dysplazja kręgowo-przynasadowa

Q77.8

Inna osteochondrodysplazja z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa

Q77.9

Osteochondrodysplazja z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa,
nieokreślona

Q78

Inne osteochondrodysplazje

Q78.0

Kostnienie niedoskonałe
Łamliwość kości
Osteopsathyrosis

Q78.1

Uogólnione włóknisto-torbielowate zwyrodnienie kości
Zespół Albrighta(-McCune’a)(-Sternberga)

Q78.2

Marmurowatość kości
Zespół Albersa-Schönberga
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Q78.3

Postępująca sklerotyzująca dysplazja trzonów kości długich
Zespół Camuratiego-Engelmanna

Q78.4

Chrzęstniakowatość śródkostna wrodzona
Zespół Maffucciego
Choroba Olliera

Q78.5

Dysplazja przynasadowa
Zespół Pyle’a

Q78.6

Mnogie wyrośla kostne wrodzone
Aklazja przynasadowa

Q78.8

Inne określone osteochondrodysplazje
Plamistość kości

Q78.9

Osteochondrodysplazja, nieokreślona
Chondrodystrofia BNO
Osteodystrofia BNO

Q79

Wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego, niesklasyfikowane
gdzie indziej
Nie obejmuje:

wrodzony kręcz szyi (Q68.0)

Q79.0

Wrodzona przepuklina przeponowa
Nie obejmuje: wrodzona przepuklina rozworu przełykowego (Q40.1)

Q79.1

Inne wrodzone wady rozwojowe przepony
Brak przepony
Wrodzone wady przepony BNO
Ewentracja przepony

Q79.2

Przepuklina pępowinowa
Omphalocoele
Nie obejmuje: przepuklina pępkowa (K42.–)

Q79.3

Wytrzewienie

Q79.4

Zespół „suszonej śliwki”

Q79.5

Inne wrodzone wady rozwojowe ściany jamy brzusznej
Nie obejmuje: przepuklina pępkowa (K42.–)

Q79.6

Zespół Ehlersa-Danlosa

Q79.8

Inne wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego
Brak:
• mięśnia
• ścięgna
Mięsień dodatkowy
Wrodzony zanik mięśni
Wrodzone:
• pasma zwężające
• skrócenie ścięgna
Zespół Polanda

Q79.9

Wrodzona wada rozwojowa układu mięśniowo-szkieletowego, nieokreślona
Wrodzona wada BNO
układu mięśniowo-szkieletowego BNO
Wrodzone zniekształcenie BNO

Inne wrodzone wady rozwojowe
(Q80–Q89)
Q80

Wrodzona rybia łuska
Nie obejmuje:

choroba Refsuma (G60.1)

Q80.0

Rybia łuska, pospolita

Q80.1

Rybia łuska, związana z chromosomem X

550

WADY ROZWOJOWE WRODZONE, ZNIEKSZTAŁCENIA I ABERRACJE CHROMOSOMOWE

Q80.2

Rybia łuska, blaszkowata
Dziecko kolodionowe

Q80.3

Wrodzony pęcherzowy rumień skóry podobny do rybiej łuski

Q80.4

Rybia łuska arlekinowa

Q80.8

Inne postacie wrodzonej rybiej łuski

Q80.9

Wrodzona rybia łuska, nieokreślona

Q81

Pęcherzowe oddzielanie naskórka

Q81.0

Pęcherzowe oddzielanie naskórka proste
Nie obejmuje: zespół Cockayne’a (Q87.1)

Q81.1

Pęcherzowe oddzielanie naskórka, postać śmiertelna
Zespół Herlitza

Q81.2

Pęcherzowe oddzielanie naskórka postać dystroficzna

Q81.8

Inne oddzielanie pęcherzowe naskórka

Q81.9

Pęcherzowe oddzielanie naskórka, nieokreślone

Q82

Inne wrodzone wady rozwojowe skóry
Nie obejmuje:

acrodermatitis enteropathica (E83.2)
porfiria erytropoetyczna wrodzona (E80.0)
torbiel lub zatoka skórzasta (L05.–)
Zespół Sturge’a-Webera(-Dimitriego) (Q85.8)

Q82.0

Obrzęk chłonny dziedziczny

Q82.1

Skóra pergaminowata barwnikowa

Q82.2

Pokrzywka barwnikowa
Mastocytoza skórna
Nie obejmuje: pokrzywka barwnikowa złośliwa (C96.2)

Q82.3

Nietrzymanie barwnika

Q82.4

Dysplazja ektodermalna
Nie obejmuje: zespół Ellisa-van Crevelda (Q77.6)

Q82.5

Wrodzone znamię barwnikowe niezłośliwiejące
Znamię wrodzone BNO
Znamię:
• o barwie płomienia
• o barwie czerwonego wina
• o barwie krwistoczerwonej
• o barwie truskawkowej
• naczyniowe BNO
• brodawkowate
Nie obejmuje: plamy koloru kawy z mlekiem (L81.3)
plama soczewicowata (L81.4)
znamię:
• BNO (D22.–)
• pajęczynowate (I78.1)
• melanocytowe (D22.–)
• barwnikowe (D22.–)
• pająkowate (I78.1)
• gwiaździste (I78.1)

Q82.8

Inne określone wady rozwojowe skóry
Nieprawidłowe fałdy dłoniowe
Dodatkowe płatki lub narośle skórne
Łagodna rodzinna pęcherzyca [choroba Haileya-Haileya]
Skóra wiotka
Wady układu linii papilarnych
Dziedziczne nadmierne rogowacenie dłoni i podeszew
Rogowacenie mieszkowe [choroba Dariera-White’a]
Nie obejmuje:

zespół Ehlersa-Danlosa (Q79.6)
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Q82.9

Q83

Wrodzona wada rozwojowa skóry, nieokreślona

Wrodzone wady rozwojowe piersi
Nie obejmuje:

brak mięśnia piersiowego (Q79.8)

Q83.0

Wrodzony brak piersi i brodawki sutkowej

Q83.1

Pierś dodatkowa
Pierś nadliczbowa

Q83.2

Brak brodawki sutkowej

Q83.3

Dodatkowa brodawka sutkowa
Nadliczbowa brodawka sutkowa

Q83.8

Inne wrodzone wady rozwojowe piersi
Niedorozwój piersi

Q83.9

Wrodzona wada rozwojowa piersi, nieokreślona

Q84

Inne wrodzone wady rozwojowe powłok ciała

Q84.0

Wrodzone łysienie
Wrodzony brak włosów

Q84.1

Wrodzone zaburzenia budowy włosów niesklasyfikowane gdzie indziej
Włosy paciorkowate
Monilethrix
Włosy obrączkowate
Nie obejmuje: zespół łamliwych włosów Menkesa (E83.0)

Q84.2

Inne wrodzone wady rozwojowe włosów
Wrodzone nadmierne owłosienie
Wrodzona wada rozwojowa włosów BNO
Przetrwały meszek płodowy

Q84.3

Brak paznokci
Nie obejmuje: zespół rzepkowo-paznokciowy (Q87.2)

Q84.4

Wrodzone bielactwo paznokci

Q84.5

Powiększone i przerośnięte paznokcie
Wrodzony przerost paznokci
Zgrubienie płytki paznokciowej

Q84.6

Inne wrodzone wady rozwojowe paznokci
Wrodzone:
• paznokcie zegarkowate
• paznokcie łyżeczkowate
Wrodzona wada rozwojowa paznokci BNO

Q84.8

Inne określone wrodzone wady rozwojowe powłok ciała
Wrodzony brak skóry

Q84.9

Wrodzona wada rozwojowa powłok ciała, nieokreślona
Wrodzona wada powłok ciała BNO
Wrodzone zniekształcenie powłok ciała BNO

Q85

Fakomatozy nie sklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:

ataksja teleangiektazja [zespół Louis-Bar] (G11.3)
dysautonomia rodzinna [Rileya-Daya] (G90.1)

Q85.0

Nerwiakowłókniakowatość (niezłośliwa)
Choroba von Recklinghausena

Q85.1

Stwardnienie guzowate
Choroba Bourneville’a
Epiloia
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Q85.8

Inne fakomatozy niesklasyfikowane gdzie indziej
Zespół:
• Peutza-Jeghersa
• Sturge’a-Webera(-Dimitriego)
• von Hippela-Lindaua
Nie obejmuje:

Q85.9

Q86

zespół Meckela-Grubera (Q61.9)

Fakomatoza, nieokreślona
Hamartoza BNO

Zespoły wrodzonych wad rozwojowych spowodowane znanymi czynnikami
zewnętrznymi, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:

niedoczynność tarczycy związana z niedoborem jodu (E00–E02)
nieteratogenne działania substancji przenoszonych przez łożysko lub z mlekiem matki
(P04.–)

Q86.0

Płodowy zespół alkoholowy (dysmorficzny)

Q86.1

Płodowy zespół hydantoinowy
Zespół Meadowa

Q86.2

Dysmorfizm warfarynowy

Q86.8

Inne zespoły wrodzonych wad rozwojowych spowodowane przez znane czynniki
zewnętrzne

Q87

Inne określone zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące wielu układów

Q87.0

Zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące głównie wyglądu twarzy
Akrocefalopolisyndaktylia
Akrocefalosyndaktylia [zespół Aperta]
Zespół zasklepionego oka
Jednoocze
Zespół:
• Goldenhara
• Moebiusa
• ustno-twarzowo-palcowy
• Robina
Twarz gwiżdżąca

Q87.1

Zespoły wrodzonych wad rozwojowych związane głównie z niskim wzrostem
Zespół:
• Aarskoga
• Cockayne’a
• de Lange
• Dubowitza
• Noonan
• Pradera-Williego
• Robinowa-Silvermana-Smitha
• Russella-Silvera
• Seckela
• Smitha-Lemliego-Opitza
Nie obejmuje: zespół Ellisa-van Crevelda (Q77.6)

Q87.2

Zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące głównie kończyn
Zespół:
• Holt-Orama
• Klippela-Trénaunaya-Webera
• rzepkowo-paznokciowy
• Rubinsteina-Taybiego
• syrenowatości
• małopłytkowości i braku kości promieniowej [zespół TAR]
• VATER
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Q87.3

Zespoły wrodzonych wad rozwojowych związane z wczesnym nadmiernym rozwojem
Zespół:
• Beckwitha-Wiedemanna
• Sotosa
• Weavera

Q87.4

Zespół Marfana

Q87.5

Inne zespoły wrodzonych wad rozwojowych z innymi zmianami szkieletowymi

Q87.8

Inne określone zespoły wrodzonych wad rozwojowych niesklasyfikowane gdzie indziej
Zespół:
• Alporta
• Laurence’a-Moona(-Bardeta)-Biedla
• Zellwegera

Q89

Inne wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej

Q89.0

Wrodzone wady rozwojowe śledziony
Brak śledziony (wrodzony)
Wrodzona splenomegalia
Nie obejmuje: izomeria uszek przedsionków serca (z asplenią lub polisplenią) (Q20.6)

Q89.1

Wrodzone wady rozwojowe nadnerczy
Nie obejmuje: wrodzony przerost nadnerczy (E25.0)

Q89.2

Wrodzone wady rozwojowe innych gruczołów wydzielania wewnętrznego
Wrodzona wada przytarczyc lub tarczycy
Przetrwały przewód tarczowo-językowy
Torbiel tarczowo-językowa

Q89.3

Ułożenie odwrotne
Serce prawostronne z odwrotnym ułożeniem trzewi
Ułożenie przedsionków typu zwierciadlanego odbicia z odwrotnym ułożeniem trzewi
Ułożenie odwrotne lub poprzeczne narządów trzewnych:
• jamy brzusznej
• klatki piersiowej
Przełożenie narządów trzewnych:
• jamy brzusznej
• klatki piersiowej
Nie obejmuje: prawostronne położenie serca BNO (Q24.0)
lewostronne położenie serca (Q24.1)

Q89.4

Bliźnięta zrośnięte
Zroślaki czaszkowe
Płód dwugłowy
Płód potworniakowaty podwójny
Zroślaki pośladkowe symetryczne
Zroślaki piersiowe

Q89.7

Mnogie wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej
Płód potworniakowaty BNO
Mnogie wrodzone:
• wady BNO
• zniekształcenia BNO
Nie obejmuje:

zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące wielu układów (Q87.–)

Q89.8

Inne określone wrodzone wady rozwojowe

Q89.9

Wrodzona wada rozwojowa, nieokreślona
Wada wrodzona BNO
Wrodzone zniekształcenie BNO
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Aberracje chromosomowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
(Q90–Q99)
Q90

Zespół Downa

Q90.0

Trisomia 21, mejotyczna nierozdzielność

Q90.1

Trisomia 21, mozaika (mitotyczna nierozdzielność)

Q90.2

Trisomia 21, translokacja

Q90.9

Zespół Downa, nieokreślony
Trisomia chromosomu 21 BNO

Q91

Zespół Edwardsa i zespół Pataua

Q91.0

Trisomia 18, mejotyczna nierozdzielność

Q91.1

Trisomia 18, mozaika (mitotyczna nierozdzielność)

Q91.2

Trisomia 18, translokacja

Q91.3

Zespół Edwardsa, nieokreślony

Q91.4

Trisomia 13, mejotyczna nierozdzielność

Q91.5

Trisomia 13, mozaika (mitotyczna nierozdzielność)

Q91.6

Trisomia 13, translokacja

Q91.7

Zespół Pataua, nieokreślony

Q92

Inne trisomie i częściowe trisomie autosomów, niesklasyfikowane gdzie indziej
Obejmuje:
Nie obejmuje:

niezrównoważone translokacje i insercje
trisomie chromosomów 13, 18, 21 (Q90–Q91)

Q92.0

Trisomia całego chromosomu, mejotyczna nierozdzielność

Q92.1

Trisomia całego chromosomu, mozaika (mitotyczna nierozdzielność)

Q92.2

Trisomia duża częściowa
Duplikacja przynajmniej całego ramienia chromosomu

Q92.3

Trisomia mała częściowa
Duplikacja mniej niż całego ramienia chromosomu

Q92.4

Duplikacje obserwowane tylko podczas prometafazy

Q92.5

Duplikacje współistniejące z innymi złożonymi przemieszczeniami

Q92.6

Dodatkowe chromosomy markerowe

Q92.7

Triploidia i poliploidia

Q92.8

Inne określone całkowite i częściowe trisomie autosomów

Q92.9

Trisomia całkowita lub częściowa autosomów, nieokreślona

Q93

Monosomie i delecje autosomów niesklasyfikowane gdzie indziej

Q93.0

Monosomia całego chromosomu, mejotyczna nierozdzielność

Q93.1

Monosomia całego chromosomu, mozaika (mitotyczna nierozdzielność)

Q93.2

Chromosom przemieszczony z ringiem lub dicentryczny

Q93.3

Delecja krótkiego ramienia chromosomu 4
Zespół Wolffa-Hirschorna

Q93.4

Delecja krótkiego ramienia chromosomu 5
Zespół cri-du-chat

Q93.5

Inne delecje części chromosomów
Zespół Angelmana

Q93.6

Delecje obserwowane tylko podczas prometafazy

Q93.7

Delecje współistniejące z innymi złożonymi przemieszczeniami

Q93.8

Inne delecje autosomów
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Q93.9

Q95

Delecja autosomów, nieokreślona

Zrównoważone przemieszczenie materiału genetycznego i znaczniki strukturalne,
niesklasyfikowane gdzie indziej
Obejmuje:

translokacje robertsonowskie i zrównoważone translokacje wzajemne

Q95.0

Zrównoważona translokacja i insercja u zdrowej osoby

Q95.1

Inwersja chromosomalna u zdrowej osoby

Q95.2

Zrównoważone przemieszczenie autosomalne u chorej osoby

Q95.3

Zrównoważone przemieszczenie chromosomów płciowych/autosomów u chorej osoby

Q95.4

Osobniczy wariant heterochromatyny

Q95.5

Osobnicze autosomalne miejsce łamliwe

Q95.8

Inne zrównoważone przemieszczenia materiału genetycznego i znaczniki strukturalne

Q95.9

Zrównoważone przemieszczenie i znacznik strukturalny, nieokreślone

Q96

Zespół Turnera
Nie obejmuje:

zespół Noonan (Q87.1)

Q96.0

Kariotyp 45, X

Q96.1

Kariotyp 46, X izo (Xq)

Q96.2

Kariotyp 46, X z nieprawidłowym chromosomem płciowym, z wyjątkiem izo (Xq)

Q96.3

Mozaika, 45, X / 46, XX lub XY

Q96.4

Mozaika, 45, X / inne linie komórkowe z nieprawidłowym chromosomem płciowym

Q96.8

Inne warianty zespołu Turnera

Q96.9

Zespół Turnera, nieokreślony

Q97

Inne aberracje chromosomów płciowych z fenotypem żeńskim, niesklasyfikowane
gdzie indziej
Nie obejmuje:

zespół Turnera (Q96.–)

Q97.0

Kariotyp 47, XXX

Q97.1

Kobieta z więcej niż trzema chromosomami X

Q97.2

Mozaika, linie komórkowe z różnymi ilościami chromosomów X

Q97.3

Kobieta z kariotypem 46, XY

Q97.8

Inne określone aberracje chromosomów płciowych z fenotypem żeńskim

Q97.9

Aberracja chromosomów płciowych z żeńskim fenotypem, nieokreślona

Q98

Inne aberracje chromosomów płciowych z męskim fenotypem, niesklasyfikowane
gdzie indziej

Q98.0

Zespół Klinefeltera, kariotyp 47, XX

Q98.1

Zespół Klinefeltera, mężczyzna z więcej niż dwoma chromosomami Y

Q98.2

Zespół Klinefeltera, mężczyzna z kariotypem 46, XX

Q98.3

Inny osobnik fenotypowo męski z kariotypem 46, XX

Q98.4

Zespół Klinefeltera, nieokreślony

Q98.5

Kariotyp 47, XYY

Q98.6

Mężczyzna ze strukturalną aberracją w chromosomie płciowym

Q98.7

Mężczyzna, mozaika pod względem chromosomu płciowego

Q98.8

Inne określone aberracje chromosomów płciowych z męskim fenotypem

Q98.9

Aberracja chromosomów płciowych z męskim fenotypem, nieokreślona

Q99
Q99.0
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Inne aberracje chromosomalne niesklasyfikowane gdzie indziej
Chimera 46, XX / 46, XY
Chimera 46, XX / 46, XY z obojnactwem prawdziwym
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Q99.1

Chimera 46, XX / 46, XY z obojnactwem prawdziwym
46, XX z pasmami gonadalnymi
46, XY z pasmami gonadalnymi
Czysta dysgenezja gonad

Q99.2

Łamliwy chromosom X
Zespół łamliwego chromosomu X

Q99.8

Inne określone aberracje chromosomowe

Q99.9

Aberracja chromosomowa, nieokreślona
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ROZDZIAŁ XVIII
Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki
badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane
gdzie indziej
(R00–R99)
W rozdziale tym zamieszczono objawy, dolegliwości i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych oraz innych procedur
badawczych, a także nie w pełni określone stany, co do których nie udało się przypisać rozpoznania do innych
kategorii.
Objawy i dolegliwości wskazujące wyraźniej na konkretne rozpoznanie przypisano do kategorii objętych innymi
rozdziałami klasyfikacji. W zasadzie kategorie wymienione w tym rozdziale obejmują mniej dokładnie zdefiniowane
patologie, które bez dodatkowej poszerzonej diagnostyki, mogą wskazywać na dwie lub więcej chorób, bądź dwa lub
więcej układów organizmu. W praktyce wszystkie kategorie w tym rozdziale należy określać jako „bliżej
nieokreślone”, „o nieznanej etiologii” lub „przemijające”. W celu określenia, które objawy i dolegliwości należy
przypisać do tego rozdziału, a które do innych, można skorzystać z indeksu alfabetycznego zawartego w tomie III.
Pozostałe podkategorie oznaczone dodatkowym znakiem .8 utworzono dla opisania innych istotnych objawów, których
nie można przypisać do innej części klasyfikacji.
Stany, a także objawy i dolegliwości wymienione w kategoriach R00–R99, obejmują:
a) przypadki, w których nie jest możliwe postawienie dokładniejszego rozpoznania nawet po zbadaniu wszystkich
istotnych faktów;
b) objawy i dolegliwości występujące w chwili pierwszej wizyty, które okazały się być przemijające, a których
przyczyny nie udało się ustalić;
c) rozpoznania robocze u pacjenta, który nie zgłosił się na wizyty kontrolne lub rozpoznania związane z dalszą
diagnostyką;
d) przypadki odesłane do konsultacji lub leczenia specjalistycznego jeszcze przed postawieniem rozpoznania;
e) przypadki, w których z jakiegokolwiek innego powodu nie udało się postawić dokładniejszego rozpoznania;
f) niektóre objawy chorobowe, co do których dostępna jest informacja uzupełniająca, a które same stanowią ważny
problem w opiece medycznej.
Nie obejmuje:

nieprawidłowe wyniki w diagnostyce prenatalnej (O28.–)
wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00–P96)

Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:
R00–R09
R10–R19
R20–R23
R25–R29
R30–R39
R40–R46
R47–R49
R50–R69
R70–R79
R80–R82
R83–R89
R90–R94
R95–R99

Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu krążenia i układu oddechowego
Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu pokarmowego i jamy brzusznej
Objawy i cechy chorobowe dotyczące skóry i tkanki podskórnej
Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu nerwowego i mięśniowo-szkieletowego
Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu moczowego
Objawy i cechy chorobowe dotyczące poznawania, postrzegania, stanu emocjonalnego i zachowania
Objawy i cechy chorobowe dotyczące mowy i głosu
Objawy i cechy chorobowe ogólne
Nieprawidłowe wyniki badań krwi, bez rozpoznania
Nieprawidłowe wyniki badań moczu, bez rozpoznania
Nieprawidłowe wyniki badań innych płynów ustrojowych, substancji i tkanek, bez rozpoznania
Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych i czynnościowych, bez rozpoznania
Niedokładnie określone lub nieznane przyczyny zgonu
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Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu krążenia i układu oddechowego
(R00–R09)
R00

Zaburzenia rytmu serca
Nie obejmuje:

zaburzenia powstałe w okresie okołoporodowym (P29.1)
określone zaburzenia rytmu (I47–I49)

R00.0

Tachykardia, nieokreślona
Przyspieszenie akcji serca
Tachykardia:
• zatokowo-przedsionkowa BNO
• zatokowa BNO

R00.1

Bradykardia, nieokreślona
Bradykardia:
• zatokowo-przedsionkowa
• zatokowa
• błędna
Spowolnienie akcji serca
Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować
dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

R00.2

Kołatanie serca
Odczuwanie bicia serca

R00.8

Inne i nieokreślone zaburzenia rytmu serca

R01

Szmery serca i inne zjawiska osłuchowe w okolicy serca
Nie obejmuje:

zaburzenia powstałe w okresie okołoporodowym (P29.8)

R01.0

Szmery serca niewinne i przygodne
Czynnościowe szmery serca

R01.1

Szmer serca, nieokreślony
Szmer serca BNO

R01.2

Inne zjawiska osłuchowe w okolicy serca
Nasilenie lub osłabienie stłumienia sercowego
Tarcie w okolicy przedsercowej

R02

Zgorzel niesklasyfikowana gdzie indziej
Nie obejmuje:

R03

zgorzel w przebiegu:
• miażdżycy (I70.2)
• cukrzycy (E10–E14 ze wspólnym czwartym znakiem kodu .5)
• innych chorób naczyń obwodowych (I73.–)
zgorzel w wybranych określonych lokalizacjach – patrz indeks alfabetyczny
zgorzel gazowa (A48.0)
ropne zgorzelinowe zapalenie skóry (L88)

Nieprawidłowy wynik pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, bez rozpoznania

R03.0

Podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, bez rozpoznanego nadciśnienia tętniczego
Uwaga:
Kategorię tę należy stosować w celu wskazania podwyższonego ciśnienia tętniczego
u pacjenta, u którego brak jest podstaw do rozpoznania nadciśnienia, bądź jako jednorazowy
wynik przygodnego pomiaru.

R03.1

Nieswoiste obniżone ciśnienie tętnicze krwi
Nie obejmuje: niedociśnienie (I95.–)
• neurogenne ortostatyczne (G90.3)
zespół niedociśnienia u ciężarnej (O26.5)

R04
R04.0
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Krwawienie z dróg oddechowych
Epistaxis
Krwotok z nosa
Krwawienie z nosa

OBJAWY, CECHY CHOROBOWE ORAZ NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ

R04.1

Krwotok z gardła
Nie obejmuje: krwioplucie (R04.2)

R04.2

Krwioplucie
Plwocina zabarwiona krwią
Kaszel z krwotokiem

R04.8

Krwotok z innych miejsc dróg oddechowych
Krwotok płucny BNO
Nie obejmuje: krwotok płucny w okresie okołoporodowym (P26.–)

R04.9

Krwotok z dróg oddechowych, nieokreślony

R05

Kaszel
Nie obejmuje:

R06

kaszel z krwotokiem (R04.2)
kaszel psychogenny (F45.3)

Zaburzenia oddychania
Nie obejmuje:

zatrzymanie oddechu (R09.2)
zespół ciężkiej niewydolności oddechowej dorosłych (J80)
zespół zaburzeń oddychania noworodka (P22.–)
niewydolność oddechowa (J96.–)
• noworodka (P28.5)

R06.0

Duszność
Duszność typu orthopnoe
Brak tchu
Nie obejmuje: przemijający szybki oddech noworodka (P22.1)

R06.1

Świst krtaniowy
Nie obejmuje: wrodzony świst krtaniowy (P28.8)
skurcz krtani (zwężenie) (J38.5)

R06.2

Sapanie

R06.3

Oddychanie okresowe
Oddech Cheyne’a-Stokesa

R06.4

Hiperwentylacja
Nie obejmuje: hiperwentylacja psychogenna (F45.3)

R06.5

Oddychanie przez usta
Chrapanie

R06.6

Nie obejmuje:

suchość jamy ustnej BNO (R68.2)

Czkawka
Nie obejmuje:

czkawka psychogenna (F45.3)

R06.7

Kichanie

R06.8

Inne i nieokreślone zaburzenia oddychania
Bezdech BNO
Wstrzymanie oddechu dowolne (napady)
Uczucie dławienia się
Wzdychanie
Nie obejmuje:

R07

Ból gardła i w klatce piersiowej
Nie obejmuje:

R07.0

bezdech:
• noworodków (P28.4)
• podczas snu (G47.3)
• u noworodków (pierwotny) (P28.3)

zaburzenia połykania (R13)
nagminne zapalenie mięśni wywołane przez wirus Coxsackie (B33.0)
bóle:
• w klatce piersiowej (N64.4)
• szyi (M54.2)
ból gardła (ostry) BNO (J02.9)

Ból gardła
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R07.1

Ból w klatce piersiowej podczas oddychania
Oddychanie bolesne

R07.2

Ból w okolicy przedsercowej

R07.3

Inne bóle w klatce piersiowej
Ból przedniej ściany klatki piersiowej BNO

R07.4

Ból w klatce piersiowej, nieokreślony

R09

Inne objawy i dolegliwości dotyczące układu krążenia i układu oddechowego
Nie obejmuje:

R09.0

Asfiksja
Nie obejmuje:

zespół ciężkiej niewydolności oddechowej dorosłych (J80)
zespół zaburzeń oddychania noworodka (P22.–)
niewydolność oddechowa (J96.–)
• noworodka (P28.5)
asfiksja:
• związana z porodem (P21.–)
• związana z zatruciem tlenkiem węgla (T58)
• na skutek zachłyśnięcia się ciałem obcym (T17.–)
• wewnątrzmaciczna (P20.–)
• pourazowa (T71)

R09.1

Zapalenie opłucnej
Nie obejmuje: zapalenie opłucnej z wysiękiem (J90)

R09.2

Zatrzymanie oddechu
Niewydolność sercowo-oddechowa

R09.3

Nieprawidłowa plwocina
Nieprawidłowa ilość
Nieprawidłowe zabarwienie
Nieprawidłowy zapach
Nadmiar
Nie obejmuje:

R09.8

562

plwociny

plwocina podbarwiona krwią (R04.2)

Inne określone objawy i oznaki chorobowe dotyczące układu krążenia i układu
oddechowego
Szmer (tętniczy)
Wypuk patologiczny
Szmery tarcia
w klatce piersiowej
Wypuk bębenkowy
Rzężenia
Słabe tętno
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Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu pokarmowego i jamy brzusznej
(R10–R19)
Nie obejmuje:

R10

krwotok z przewodu pokarmowego (K92.0–K92.2)
• u noworodka (P54.0–P54.3)
niedrożność jelit (K56.–)
• u noworodka (P76.–)
skurcz odźwiernika (K31.3)
• wrodzony lub niemowlęcy (Q40.0)
objawy i dolegliwości dotyczące układu moczowego (R30–R39)
objawy związane z narządami płciowymi:
• żeńskimi (N94.–)
• męskimi (N48–N50)

Ból w okolicy brzucha i miednicy
Nie obejmuje:

ból grzbietu (M54.–)
wzdęcie i pokrewne objawy (R14)
kolka nerkowa (N23)

R10.0

Ostry brzuch
Silny ból brzucha (uogólniony) (zlokalizowany) (ze wzmożonym napięciem powłok)

R10.1

Ból zlokalizowany w nadbrzuszu
Ból nadbrzusza

R10.2

Ból w okolicy miednicy i krocza

R10.3

Ból zlokalizowany w innych częściach podbrzusza

R10.4

Inny i nieokreślony ból brzucha
Tkliwość brzuszna BNO
Kolka:
• BNO
• dziecięca

R11

Nudności i wymioty
Nie obejmuje:

R12

Zgaga
Nie obejmuje:

R13

wymioty krwawe (K92.0)
• u noworodka (P54.0)
wymioty:
• niepowściągliwe, ciężarnych (O21.–)
• po zabiegach na przewodzie pokarmowym (K91.0)
• noworodków (P92.0)
• psychogenne (F50.5)

niestrawność (K30)

Dysfagia
Utrudnienie połykania

R14

Wzdęcie i pokrewne objawy
Rozdęcie brzucha (gazami)
Wzdęcie
Odbijanie
Bóle związane z nagromadzeniem gazów
Bębnica (brzuszna) (jelitowa)
Nie obejmuje:

R15

aerofagia psychogenna (F45.3)

Nietrzymanie kału
Zanieczyszczanie się kałem BNO
Nie obejmuje:

bez organicznej przyczyny (F98.1)
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R16

Powiększenie wątroby i śledziony niesklasyfikowane gdzie indziej

R16.0

Powiększenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej
Hepatomegalia BNO

R16.1

Powiększenie śledziony niesklasyfikowane gdzie indziej
Splenomegalia BNO

R16.2

Powiększenie wątroby i śledziony niesklasyfikowane gdzie indziej
Hepatosplenomegalia BNO

R17

Żółtaczka, nieokreślona
Nie obejmuje:

R18

żółtaczka noworodków (P55, P57–P59)

Wodobrzusze
Płyn w jamie otrzewnej

R19

Inne objawy i dolegliwości dotyczące przewodu pokarmowego i jamy brzusznej
Nie obejmuje:

R19.0

ostry brzuch (R10.0)

Wewnątrzbrzuszny i wewnątrzmiedniczny obrzęk, masa i guz
Rozlany lub uogólniony obrzęk lub guz:
• śródbrzuszny BNO
• miedniczny BNO
• pępkowy
Nie obejmuje:

rozdęcie brzucha (gazami) (R14)
wodobrzusze (R18)

R19.1

Patologiczne szmery perystaltyczne
Brak szmerów perystaltycznych
Nadmierna perystaltyka jelitowa

R19.2

Widoczna perystaltyka
Nadmierna perystaltyka

R19.3

Napięcie powłok brzusznych
Nie obejmuje: z silnym bólem brzucha (R10.0)

R19.4

Zmiana rytmu wypróżnień
Nie obejmuje: zaparcie (K59.0)
biegunka czynnościowa (K59.1)

R19.5

Inne patologie kału
Patologiczna barwa kału
Stolce masywne
Stolce z domieszką śluzu
Krew utajona w kale
Nie obejmuje: smolisty stolec (K92.1)
• u noworodka (P54.1)

R19.6

Cuchnący oddech

R19.8

Inne określone objawy i dolegliwości dotyczące przewodu pokarmowego i jamy brzusznej

Objawy i cechy chorobowe dotyczące skóry i tkanki podskórnej
(R20–R23)
R20

Zaburzenia czucia skórnego
Nie obejmuje:

znieczulenie dysocjacyjne z utratą czucia (F44.6)
zaburzenia psychogenne (F45.8)

R20.0

Brak czucia

R20.1

Osłabienie czucia
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R20.2

Parestezje
Mrowienie
Pieczenie i kłucie
Drętwienie
Nie obejmuje: akroparestezja (I73.8)

R20.3

Przeczulica

R20.8

Inne i nieokreślone zaburzenia czucia skórnego

R21
R22

Rumień i inne nieswoiste wysypki skórne
Umiejscowiony obrzęk, guzek, guz skóry i tkanki podskórnej
Obejmuje:

guzki podskórne (ograniczone) (powierzchowne)

Nie obejmuje:

nieprawidłowe wyniki badań obrazowych (R90–R93)
powiększenie węzłów chłonnych (R59.–)
otyłość miejscowa (E65)
guzek lub guz:
• w piersi (N63)
• wewnątrzbrzuszny lub wewnątrzmiedniczny (R19.0)
obrzęk (R60.–)
obrzęk:
• wewnątrzbrzuszny lub wewnątrzmiedniczny (R19.0)
• stawu (M25.4)

R22.0

Zlokalizowany obrzęk, guz i guzek w obrębie głowy

R22.1

Zlokalizowany obrzęk, guz i guzek w obrębie szyi

R22.2

Zlokalizowany obrzęk, guz i guzek w obrębie tułowia

R22.3

Zlokalizowany obrzęk, guz i guzek w obrębie kończyny górnej

R22.4

Zlokalizowany obrzęk, guz i guzek w obrębie kończyny dolnej

R22.7

Zlokalizowany obrzęk, guz i guzek w wielu okolicach

R22.9

Zlokalizowany obrzęk, guz i guzek, nieokreślony

R23
R23.0

Inne zmiany skórne
Sinica
Nie obejmuje:

akrocyjanoza (I73.8)
napady sinicy u noworodka (P28.2)

R23.1

Bladość
Skóra zlana zimnym potem

R23.2

Zaczerwienienie twarzy
Nadmierne zaczerwienienie
Nie obejmuje:

R23.3

Samoistne wybroczyny
Wybroczyny drobne
Nie obejmuje:

R23.4

wybroczyny u płodu i noworodka (P54.5)
plamica (D69.–)

Zmiany w utkaniu skóry
Złuszczanie się
Stwardnienie
skóry
Łuszczenie się
Nie obejmuje:

R23.8

stany związane z menopauzą i klimakterium u kobiet (N95.1)

zgrubienie naskórka BNO (L85.9)

Inne i nieokreślone zmiany skórne
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Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu nerwowego i mięśniowo-szkieletowego
(R25–R29)
R25

Patologiczne ruchy mimowolne
Nie obejmuje:

określone zaburzenia poruszania (G20–G26)
stereotypie ruchowe (F98.4)
tiki (F95.–)

R25.0

Nieprawidłowe ruchy głowy

R25.1

Drżenie, nieokreślone
Nie obejmuje: pląsawica BNO (G25.5)
drżenie:
• samoistne (G25.0)
• histeryczne (F44.4)
• zamiarowe (G25.2)

R25.2

Kurcz i przykurcz
Nie obejmuje: skurcz ręki i stopy (R29.0)
skurcze dziecięce (G40.4)

R25.3

Drżenie pęczkowe mięśni
Fascykulacja mięśni BNO

R25.8

Inne i nieokreślone patologiczne ruchy mimowolne

R26

Zaburzenia chodu i poruszania się
Nie obejmuje:

ataksja:
• BNO (R27.0)
• dziedziczna (G11.–)
• ruchowa (kiłowa) (A52.1)
zespół unieruchomienia (porażenny) (M62.3)

R26.0

Chód ataktyczny
Chód chwiejny

R26.1

Chód paralityczny
Chód spastyczny

R26.2

Utrudnienie poruszania się niesklasyfikowane gdzie indziej

R26.8

Inne i nieokreślone zaburzenia chodu i poruszania się
Chwiejność chodu BNO

R27

Inne zaburzenia koordynacji
Nie obejmuje:

chód ataktyczny (R26.0)
ataksja dziedziczna (G11.–)
zawroty głowy BNO (R42)

R27.0

Ataksja, nieokreślona

R27.8

Inne i nieokreślone zaburzenia koordynacji ruchów

R29

Inne objawy i dolegliwości dotyczące układu nerwowego i mięśniowo-szkieletowego

R29.0

Tężyczka
Skurcz ręki i stopy
Nie obejmuje: tężyczka:
• histeryczna (F44.5)
• noworodkowa (P71.3)
• przytarczyczna (E20.9)
• po usunięciu tarczycy (E89.2)

R29.1

Odczyn oponowy
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R29.2

Nieprawidłowe odruchy
Nie obejmuje: patologiczny odruch źreniczny (H57.0)
wygórowany odruch wymiotny (J39.2)
reakcja wazowagalna lub omdlenie (R55)

R29.3

Wada postawy

R29.4

Biodro trzaskające
Nie obejmuje: wrodzone zniekształcenie stawu biodrowego (Q65.–)

R29.6

Zwiększona częstość upadków, niesklasyfikowana gdzie indziej
Zwiększona częstość upadków z powodu podeszłego wieku i innych niejasnych problemów zdrowotnych
Nie obejmuje:

R29.8

wypadki (X59.–)
trudności w chodzeniu (R26.2)
zawroty głowy i odurzenie (R42)
upadki zakończone urazami (W00–W19)
upadki związane z chorobami sklasyfikowanymi gdzie indziej
omdlenie i zapaść (R55)

Inne i nieokreślone objawy i dolegliwości dotyczące układu nerwowego i mięśniowo-szkieletowego

Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu moczowego
(R30–R39)
R30

Ból podczas oddawania moczu
Nie obejmuje:

ból psychogenny (F45.3)

R30.0

Bolesne lub utrudnione oddawanie moczu
Bolesne oddawanie moczu kroplami

R30.1

Bolesne parcie na mocz

R30.9

Bolesne oddawanie moczu, nieokreślone
Bolesne oddawanie moczu BNO

R31

Krwiomocz, nieokreślony
Nie obejmuje:

R32

krwiomocz nawracający i przetrwały (N02.–)

Nietrzymanie moczu, nieokreślone
Moczenie mimowolne BNO
Nie obejmuje: moczenie mimowolne nieorganiczne (F98.0)
wysiłkowe nietrzymanie moczu i inne określone przyczyny nietrzymania moczu
(N39.3–N39.4)

R33
R34

Zatrzymanie moczu
Bezmocz i skąpomocz
Nie obejmuje:

R35

stanowiące powikłanie:
• poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej (O00–O07, O08.4)
• ciąży, porodu i okresu połogu (O26.8, O90.4)

Wielomocz
Częste oddawanie moczu
Nykturia
Nie obejmuje:

R36

wielomocz psychogenny (F45.3)

Wydzielina z cewki moczowej
Wydzielina z prącia
Wyciek z cewki moczowej
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R39

Inne objawy i dolegliwości dotyczące układu moczowego

R39.0

Przedostawanie się moczu poza drogi moczowe

R39.1

Inne trudności w oddawaniu moczu
Trudności z rozpoczęciem mikcji
Słaby strumień moczu
Przerywany strumień moczu

R39.2

Mocznica pozanerkowa
Mocznica przednerkowa

R39.8

Inne i nieokreślone objawy i dolegliwości dotyczące układu moczowego

Objawy i cechy chorobowe dotyczące poznawania, postrzegania, stanu
emocjonalnego i zachowania
(R40–R46)
Nie obejmuje:

R40

stanowiące część zaburzeń psychicznych (F00–F99)

Senność, osłupienie i śpiączka
Nie obejmuje:

R40.0

Senność
Ospałość

R40.1

Osłupienie
Półśpiączka
Nie obejmuje:

R40.2

R41

osłupienie:
• katatoniczne (F20.2)
• depresyjne (F31–F33)
• dysocjacyjne (F44.2)
• maniakalne (F30.2)

Śpiączka, nieokreślona
Stan utraty świadomości BNO

Inne objawy i dolegliwości dotyczące funkcji poznawczych i świadomości
Nie obejmuje:

R41.0

śpiączka:
• cukrzycowa (E10–E14 ze wspólnym czwartym znakiem kodu .0)
• wątrobowa (K72.–)
• hipoglikemiczna (niecukrzycowa) (E15)
• noworodkowa (P91.5)
• mocznicowa (N19)

zaburzenia dysocjacyjne [konwersyjne] (F44.–)

Dezorientacja, nieokreślona
Splątanie BNO
Nie obejmuje:

dezorientacja psychogenna (F44.8)

R41.1

Amnezja następowa

R41.2

Amnezja wsteczna

R41.3

Inne rodzaje amnezji
Amnezja BNO
Nie obejmuje:

R41.8
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zespół amnestyczny:
• spowodowany zastosowaniem substancji psychoaktywnej (F10–F19 ze wspólnym
czwartym znakiem kodu .6)
• organiczny (F04)
przemijająca niepamięć całkowita (G45.4)

Inne i nieokreślone objawy i dolegliwości dotyczące funkcji poznawczych i świadomości

OBJAWY, CECHY CHOROBOWE ORAZ NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ

R42

Zawroty głowy i odurzenie
Lekkie zawroty głowy
Zawroty głowy z uczuciem wirowania BNO
Nie obejmuje: zespoły zawrotów głowy (H81.–)

R43

Zaburzenia węchu i smaku

R43.0

Brak węchu

R43.1

Węch opaczny

R43.2

Opaczne odczuwanie smaku

R43.8

Inne i nieokreślone zaburzenia czucia węchu i smaku
Mieszane zaburzenia węchu i smaku

R44

Inne objawy i dolegliwości dotyczące odczuwania i spostrzegania
Nie obejmuje:

zaburzenia czucia skórnego (R20.–)

R44.0

Omamy słuchowe

R44.1

Omamy wzrokowe

R44.2

Inne omamy

R44.3

Omamy, nieokreślone

R44.8

Inne i nieokreślone objawy i dolegliwości dotyczące odczuwania i spostrzegania

R45

Objawy i dolegliwości dotyczące stanu emocjonalnego

R45.0

Nerwowość
Napięcie nerwowe

R45.1

Niepokój i pobudzenie

R45.2

Zmartwienie
Zatroskanie BNO

R45.3

Demoralizacja i apatia

R45.4

Drażliwość i łatwe wpadanie w gniew

R45.5

Wrogość

R45.6

Przemoc fizyczna

R45.7

Stan szoku emocjonalnego i stresu, nieokreślony

R45.8

Inne objawy i dolegliwości dotyczące stanu emocjonalnego
Myśli (tendencje) samobójcze
Nie obejmuje:

R46

myśli samobójcze stanowiące część zaburzeń psychicznych (F00–F99)

Objawy i dolegliwości dotyczące powierzchowności i zachowania

R46.0

Bardzo niski poziom higieny osobistej

R46.1

Dziwaczna powierzchowność osobista

R46.2

Dziwne i niejasne zachowanie

R46.3

Nadmierna aktywność

R46.4

Spowolnienie i słaba reakcja na bodźce
Nie obejmuje: osłupienie (R40.1)

R46.5

Podejrzliwość i wyraźna skłonność do unikania

R46.6

Nadmierny niepokój i skupianie się na wydarzeniach stresowych

R46.7

Słowotok i przepełnienie rozmowy wątkami pobocznymi przesłaniającymi przyczynę
wizyty

R46.8

Inne objawy i dolegliwości dotyczące powierzchowności i zachowania
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Objawy i cechy chorobowe dotyczące mowy i głosu
(R47–R49)
R47

Zaburzenia mowy niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:

autyzm (F84.0–F84.1)
mowa bezładna (F98.6)
specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka (F80.–)
jąkanie [zacinanie się] (F98.5)

R47.0

Dysfazja i afazja
Nie obejmuje: postępująca afazja izolowana (G31.0)

R47.1

Dysartria i anartria

R47.8

Inne i nieokreślone zaburzenia mowy

R48

Dysleksja i inne zaburzenia spostrzegania, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:

specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych (F81.–)

R48.0

Dysleksja i aleksja

R48.1

Agnozja

R48.2

Apraksja

R48.8

Inne i nieokreślone zaburzenia
Akalkulia
Agrafia

R49

Zaburzenia głosu
Nie obejmuje:

psychogenne zaburzenia głosu (F44.4)

R49.0

Dysfonia
Chrypka

R49.1

Afonia
Utrata głosu

R49.2

Wysoki i niski nosowy dźwięk mowy

R49.8

Inne i nieokreślone zaburzenia głosu
Zmiana głosu BNO

Objawy i cechy chorobowe ogólne
(R50–R69)
R50

Gorączka o innej lub nieznanej przyczynie
Nie obejmuje:

gorączka o nieznanej przyczynie:
• podczas porodu (O75.2)
• u noworodków (P81.9)
gorączka w okresie połogu BNO (O86.4)

R50.2

Gorączka polekowa
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej
(rozdział XX).

R50.8

Inna określona gorączka
Gorączka z dreszczami
Gorączka ze sztywnością
Gorączka przetrwała

R50.9

Gorączka, nieokreślona
Bardzo podwyższona temperatura ciała BNO
Podwyższona temperatura ciała BNO
Nie obejmuje:
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hipertermia złośliwa wtórna do znieczulenia ogólnego (T88.3)

OBJAWY, CECHY CHOROBOWE ORAZ NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ

R51

Ból głowy
Ból twarzy BNO
Nie obejmuje:

R52

nietypowy ból twarzy (G50.1)
migrena i inne zespoły z bólem głowy (G43–G44)
nerwoból nerwu trójdzielnego (G50.0)

Ból niesklasyfikowany gdzie indziej
Obejmuje:

ból, którego nie można odnieść do jednego narządu lub obszaru

Nie obejmuje:

zespół zaburzeń osobowości wtórny do bólu przewlekłego (F62.8)
ból głowy (R51)
ból:
• brzucha (R10.–)
• pleców (M54.9)
• piersi (N64.4)
• w klatce piersiowej (R07.1–R07.4)
• ucha (H92.0)
• oka (H57.1)
• stawu (M25.5)
• kończyny (M79.6)
• w okolicy lędźwiowej (M54.5)
• w okolicy miednicy i krocza (R10.2)
• psychogenny (F45.4)
• barku (M75.8)
• kręgosłupa (M54.–)
• gardła (R07.0)
• języka (K14.6)
• zęba (K08.8)
kolka nerkowa (N23)

R52.0

Ból ostry

R52.1

Przewlekły ból nieustępujący

R52.2

Inny ból przewlekły

R52.9

Ból, nieokreślony
Ból uogólniony BNO

R53

Złe samopoczucie i zmęczenie
Astenia BNO
Osłabienie:
• BNO
• przewlekłe
• nerwowe
Ogólna fizyczna degradacja
Letarg
Znużenie
Nie obejmuje: osłabienie:
• wrodzone (P96.9)
• starcze (R54)
wyczerpanie i zmęczenie:
• po walce (F43.0)
• po nadmiernym wysiłku (T73.3)
• wskutek narażenia na warunki zagrażające życiu (T73.2)
• w wyniku przegrzania (T67.–)
• w neurastenii (F48.0)
• podczas ciąży (O26.8)
• w astenii starczej (R54)
zespół zmęczenia (F48.0)
• po zakażeniach wirusowych (G93.3)
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R54

Starość
Wiek starczy
Starzenie się
Astenia starcza
Zniedołężnienie starcze
Nie obejmuje:

R55

bez informacji o zaburzeniach psychicznych

psychoza starcza (F03)

Omdlenie i zapaść
Krótka utrata przytomności
Omdlenie
Nie obejmuje:

R56

astenia nerwowo-krążeniowa (F45.3)
niedociśnienie ortostatyczne (I95.1)
niedociśnienie ortostatyczne neurogenne (G90.3)
wstrząs:
• BNO (R57.9)
• kardiogenny (R57.0)
• w przebiegu lub wtórny do:
• poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej (O00–O07, O08.3)
• czynności porodowej i porodu (O75.1)
• pooperacyjny (T81.1)
zespół Stokesa-Adamsa (I45.9)
omdlenie:
• z zatoki tętnicy szyjnej (G90.0)
• z przegrzania (T67.1)
• psychogenne (F48.8)
stan utraty świadomości BNO (R40.2)

Drgawki niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:

drgawki i napad padaczkowy:
• w zaburzeniach dysocjacyjnych (F44.5)
• w padaczce (G40–G41)
• u noworodków (P90)

R56.0

Drgawki gorączkowe

R56.8

Inne i nieokreślone drgawki
Napad BNO
Napad drgawek (konwulsyjnych) BNO

R57

Wstrząs niesklasyfikowany gdzie indziej
Nie obejmuje:

wstrząs:
• w narkozie (T88.2)
• anafilaktyczny:
• BNO (T78.2)
• jako reakcja na pokarm (T78.0)
• spowodowany surowicą (T80.5)
• wikłający poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00–O07, O08.3)
• elektryczny (T75.4)
• po porażeniu piorunem (T75.0)
• położniczy (O75.1)
• pooperacyjny (T81.1)
• psychiczny (F43.0)
• septyczny (A41.9)
• pourazowy (T79.4)
zespół wstrząsu toksycznego (A48.3)

R57.0

Wstrząs kardiogenny

R57.1

Wstrząs hipowolemiczny

R57.8

Inny wstrząs
Wstrząs endotoksyczny

R57.9

Wstrząs nieokreślony
Niewydolność krążenia obwodowego BNO
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R58

Krwotok niesklasyfikowany gdzie indziej
Krwotok BNO

R59

Powiększenie węzłów chłonnych
Obejmuje:

obrzmiałe węzły chłonne

Nie obejmuje:

zapalenie węzłów chłonnych:
• BNO (I88.9)
• ostre (L04.–)
• przewlekłe (I88.1)
• krezkowych (ostre) (przewlekłe) (I88.0)

R59.0

Lokalne powiększenie węzłów chłonnych

R59.1

Uogólnione powiększenie węzłów chłonnych
Limfadenopatia BNO
Nie obejmuje:

R59.9

R60

Powiększenie węzłów chłonnych, nieokreślone

Obrzęk niesklasyfikowany gdzie indziej
Nie obejmuje:

R60.0

choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest (przewlekła) uogólniona
limfadenopatia (B23.1)

wodobrzusze (R18)
uogólniony obrzęk płodu BNO (P83.2)
wysięk opłucnowy (J94.8)
obrzęk:
• naczynioworuchowy (T78.3)
• mózgu (G93.6)
• wtórny do urazu podczas porodu (P11.0)
• podczas ciąży (O12.0)
• wrodzony (Q82.0)
• krtani (J38.4)
• z niedożywienia (E40–E46)
• nosogardzieli (J39.2)
• u noworodków (P83.3)
• gardła (J39.2)
• płuc (J81)

Obrzęk zlokalizowany

R60.1

Obrzęk uogólniony

R60.9

Obrzęk, nieokreślony
Zatrzymanie płynów BNO

R61

Nadmierne pocenie

R61.0

Nadmierne pocenie miejscowe

R61.1

Nadmierne pocenie uogólnione

R61.9

Nadmierne pocenie, nieokreślone
Nadmierne pocenie się
Poty nocne

R62

Brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizjologicznego
Nie obejmuje:

R62.0

opóźnione pokwitanie (E30.0)

Opóźnienie etapów rozwoju fizjologicznego
Opóźnione osiągnięcie oczekiwanego stadium rozwoju fizjologicznego
Opóźnione:
• mówienie
• chodzenie
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R62.8

Inne braki w porównaniu do oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizjologicznego
Zaburzenia:
• przyrostu masy ciała
• rozwoju
Infantylizm BNO
Brak wzrostu
Opóźnienie fizyczne
Nie obejmuje: choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest brak prawidłowego rozwoju i wzrostu
(B22.2)
opóźnienie rozwoju fizycznego z powodu niedożywienia (E45)

R62.9

Brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizjologicznego, nieokreślony

R63

Objawy i dolegliwości związane z przyjmowaniem pokarmów i płynów
Nie obejmuje:

R63.0

bulimia BNO (F50.2)
zaburzenia łaknienia bez organicznej przyczyny (F50.–)
niedożywienie (E40–E46)

Jadłowstręt
Utrata łaknienia
Nie obejmuje:

jadłowstręt psychiczny (F50.0)
utrata łaknienia bez organicznej przyczyny (F50.8)

R63.1

Polidypsja
Nadmierne pragnienie

R63.2

Polifagia
Nadmierne łaknienie
Hiperalimentacja BNO

R63.3

Trudności w karmieniu i nieprawidłowe karmienie
Problemy związane z karmieniem BNO
Nie obejmuje:

problemy związane z karmieniem noworodka (P92.–)
zaburzenia karmienia dzieci pochodzenia nieorganicznego (F98.2)

R63.4

Nieprawidłowa utrata masy ciała

R63.5

Nieprawidłowy przyrost masy ciała
Nie obejmuje: nadmierny przyrost masy ciała podczas ciąży (O26.0)
otyłość (E66.–)

R63.8

Inne objawy i dolegliwości związane z przyjmowaniem pokarmów i płynów

R64

Wyniszczenie [kacheksja]
Nie obejmuje:

R68

choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zespół wyczerpania (B22.2)
wyniszczenie nowotworowe (C80)
wyniszczenie z niedożywienia (E41)

Inne objawy i dolegliwości ogólne

R68.0

Hipotermia, niezależna od niskiej temperatury otoczenia
Nie obejmuje: hipotermia:
• BNO (przypadkowa) (T68)
• spowodowana przez znieczulenie ogólne (T88.5)
• z powodu niskiej temperatury otoczenia (T68)
• u noworodków (P80.–)

R68.1

Nieswoiste objawy typowe dla wieku dziecięcego
Nadmierna płaczliwość dziecka
Dziecko drażliwe
Nie obejmuje:

R68.2
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nadpobudliwość mózgowa noworodka (P91.3)
zespół ząbkowania (K00.7)

Suchość jamy ustnej, nieokreślona
Nie obejmuje: suchość jamy ustnej:
• wtórna do odwodnienia (E86)
• w zespole suchości [Sjögrena] (M35.0)
zmniejszone wydzielanie ślinianek (K11.7)

OBJAWY, CECHY CHOROBOWE ORAZ NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ

R68.3

Pałeczkowatość palców
Paznokcie pałeczkowate
Nie obejmuje:

R68.8

R69

wrodzony palec hakowaty (Q68.1)
wrodzony paznokieć szponowaty (Q84.6)

Inne określone objawy i dolegliwości ogólne

Nieznane i nieokreślone przyczyny zachorowań
Choroba BNO
Choroba niezdiagnozowana, nieswoista dla zajętego miejsca lub narządu

Nieprawidłowe wyniki badań krwi, bez rozpoznania
(R70–R79)
Nie obejmuje:

R70

nieprawidłowe wyniki badań:
• prenatalnych (O28.–)
• układu krzepnięcia (D65–D68)
• profilu lipidowego (E78.–)
• płytek krwi (D69.–)
• leukocytów, niesklasyfikowane gdzie indziej (D70–D72)
nieprawidłowe wyniki badań diagnostycznych sklasyfikowane gdzie indziej – patrz indeks
alfabetyczny
zaburzenia krwotoczne i choroby krwi u płodu i noworodka (P50–P61)

Przyspieszone opadanie krwinek czerwonych i zaburzenia lepkości osocza

R70.0

Przyspieszone opadanie krwinek czerwonych

R70.1

Zaburzenia lepkości osocza

R71

Nieprawidłowości dotyczące krwinek czerwonych
Nieprawidłowości krwinek czerwonych pod względem:
• morfologii BNO
• objętości BNO
Anizocytoza
Poikilocytoza
Nie obejmuje:

R72

niedokrwistości (D50–D64)
czerwienica:
• łagodna (rodzinna) (D75.0)
• noworodków (P61.1)
• wtórna (D75.1)
• prawdziwa (D45)

Nieprawidłowości dotyczące krwinek białych, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nieprawidłowy rozmaz krwinek białych BNO
Nie obejmuje:

R73

leukocytoza (D72.8)

Podwyższone stężenie glukozy we krwi
Nie obejmuje:

cukrzyca (E10–E14)
• w przebiegu ciąży, porodu i połogu (O24.–)
choroby noworodków (P70.0–P70.2)
hipoinsulinemia pooperacyjna (E89.1)

R73.0

Nieprawidłowe wyniki testu tolerancji glukozy
Cukrzyca:
• subkliniczna
• utajona
Upośledzenie tolerancji glukozy
Stan przedcukrzycowy

R73.9

Hiperglikemia, nieokreślona
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R74

Nieprawidłowa aktywność enzymów w surowicy krwi

R74.0

Podwyższona aktywność transaminazy i dehydrogenazy mleczanowej [LDH]

R74.8

Nieprawidłowa aktywność innych enzymów w surowicy krwi
Nieprawidłowa aktywność:
• fosfatazy kwaśnej
• fosfatazy zasadowej
• amylazy
• lipazy [lipazy triacyloglicerolowej]

R74.9

Nieprawidłowa aktywność nieokreślonych enzymów w surowicy krwi

R75

Wyniki badań laboratoryjnych wskazujące na zakażenie ludzkim wirusem
upośledzenia odporności [HIV]
Nierozstrzygające wyniki testu w kierunku zakażenia HIV u dzieci
Nie obejmuje:

R76

bezobjawowy stan zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV] (Z21)
choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20–B24)

Inne nieprawidłowe wyniki badań immunologicznych surowicy krwi

R76.0

Podwyższony poziom przeciwciał
Nie obejmuje: izoimmunizacja podczas ciąży (O36.0–O36.1)
• dotycząca płodu lub noworodka (P55.–)

R76.1

Nieprawidłowy wynik testu tuberkulinowego
Nieprawidłowy wynik testu Mantoux

R76.2

Fałszywie dodatni kiłowy test serologiczny
Fałszywie dodatni odczyn Wassermanna

R76.8

Inne określone nieprawidłowe wyniki badań immunologicznych surowicy krwi
Podwyższone stężenie immunoglobulin BNO

R76.9

Nieprawidłowe wyniki badań immunologicznych surowicy krwi, nieokreślone

R77

Inne zaburzenia dotyczące białek osocza
Nie obejmuje:

zaburzenia przemian białek osocza (E88.0)

R77.0

Zaburzenia dotyczące albumin

R77.1

Zaburzenia dotyczące globulin
Hiperglobulinemia BNO

R77.2

Zaburzenia dotyczące alfafetoproteiny

R77.8

Inne określone nieprawidłowości białek osocza

R77.9

Nieprawidłowości białek osocza, nieokreślone

R78

Stwierdzenie obecności leków lub innych substancji normalnie niewystępujących
we krwi
Nie obejmuje:

zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem substancji
psychoaktywnych (F10–F19)

R78.0

Stwierdzenie obecności alkoholu we krwi
W razie potrzeby należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (Y90) w celu dokładnego
określenia poziomu alkoholu.

R78.1

Stwierdzenie obecności opiatów we krwi

R78.2

Stwierdzenie obecności kokainy we krwi

R78.3

Stwierdzenie obecności substancji halucynogennych we krwi

R78.4

Stwierdzenie obecności substancji o działaniu uzależniającym we krwi

R78.5

Stwierdzenie obecności leków psychotropowych we krwi

R78.6

Stwierdzenie obecności steroidów we krwi

R78.7

Stwierdzenie obecności nieprawidłowego stężenia metali ciężkich we krwi

R78.8

Stwierdzenie obecności innych substancji normalnie niewystępujących we krwi
Stwierdzenie nieprawidłowego stężenia litu we krwi

576

OBJAWY, CECHY CHOROBOWE ORAZ NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ

R78.9

R79

Stwierdzenie obecności nieokreślonych substancji normalnie niewystępujących we krwi

Inne patologiczne wyniki badań biochemicznych
Nie obejmuje:

R79.0

zaburzenia gospodarki płynowej, elektrolitowej lub zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (E86–E87)
hiperurykemia bezobjawowa (E79.0)
hiperglikemia BNO (R73.9)
hipoglikemia BNO (E16.2)
• noworodkowa (P70.3–P70.4)
określone wyniki wskazujące na zaburzenie przemian:
• aminokwasów (E70–E72)
• węglowodanów (E73–E74)
• lipidów (E75.–)

Nieprawidłowy poziom składników mineralnych we krwi
Nieprawidłowe stężenie we krwi:
• kobaltu
• miedzi
• żelaza
• magnezu
• minerałów NGI
• cynku
Nie obejmuje:

nieprawidłowe stężenie litu (R78.8)
zaburzenia przemian mineralnych (E83.–)
hipomagnezemia noworodkowa (P71.2)
pokarmowy niedobór minerałów (E58–E61)

R79.8

Inne określone nieprawidłowości badań biochemicznych krwi
Nieprawidłowy wynik gazometrii

R79.9

Nieprawidłowe wyniki badań biochemicznych krwi, nieokreślone

Nieprawidłowe wyniki badań moczu, bez rozpoznania
(R80–R82)
Nie obejmuje:

R80

nieprawidłowe wyniki w diagnostyce prenatalnej (O28.–)
nieprawidłowe wyniki badań diagnostycznych sklasyfikowane gdzie indziej – patrz indeks
alfabetyczny
określone wyniki wskazujące na zaburzenie przemian:
• aminokwasów (E70–E72)
• węglowodanów (E73–E74)

Izolowany białkomocz
Albuminuria BNO
Obecność białka Bence’a-Jonesa w moczu
Białkomocz BNO
Nie obejmuje: białkomocz:
• ciążowy (O12.1)
• izolowany, z obecnością określonej zmiany morfologicznej (N06.–)
• ortostatyczny (N39.2)
• uporczywy (N39.1)

R81

Glikozuria
Nie obejmuje:

R82

glikozuria nerkowa (E74.8)

Inne nieprawidłowe wyniki badania moczu
Nie obejmuje:

krwiomocz (R31)

R82.0

Chyluria
Nie obejmuje:

chłonkomocz w przebiegu filariozy (B74.–)

R82.1

Mioglobinuria
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R82.2

Biluria

R82.3

Hemoglobinuria
Nie obejmuje: hemoglobinuria:
• spowodowana hemolizą wtórną do działania czynników zewnętrznych NGI (D59.6)
• napadowa nocna [zespół Marchiafavy-Micheliego] (D59.5)

R82.4

Acetonuria
Ketonuria

R82.5

Podwyższony poziom leków, środków farmakologicznych i substancji biologicznych
w moczu
Podwyższone stężenie w moczu:
• katecholamin
• kwasu indolooctowego
• 17–ketosteroidów
• steroidów

R82.6

Nieprawidłowy poziom w moczu substancji, które normalnie nie mają zastosowania
leczniczego
Nieprawidłowe stężenie metali ciężkich w moczu

R82.7

Nieprawidłowe wyniki badań mikrobiologicznych moczu
Dodatnie wyniki posiewów

R82.8

Nieprawidłowe wyniki badań cytologicznych i histologicznych moczu

R82.9

Inne i nieokreślone nieprawidłowe wyniki badania moczu
Obecność komórek i wałeczków w moczu
Krystaluria
Melanuria

Nieprawidłowe wyniki badań innych płynów ustrojowych, substancji i tkanek,
bez rozpoznania
(R83–R89)
Nie obejmuje:

nieprawidłowe wyniki w badaniach:
• prenatalnych (O28.–)
• krwi, bez rozpoznania (R70–R79)
• moczu, bez rozpoznania (R80–R82)
nieprawidłowe wyniki badań diagnostycznych sklasyfikowane gdzie indziej – patrz indeks
alfabetyczny

Dla kategorii R83–R89 wprowadzono następujące kategorie dodatkowe, kodowane w pozycji czwartego znaku:
.0

Nieprawidłowa aktywność enzymów

.1

Nieprawidłowy poziom hormonów

.2

Nieprawidłowy poziom innych leków, środków farmakologicznych i substancji biologicznych

.3

Nieprawidłowy poziom substancji, które normalnie nie mają zastosowania leczniczego

.4

Nieprawidłowe wyniki badań immunologicznych

.5

Nieprawidłowe wyniki badań mikrobiologicznych
Dodatnie wyniki posiewów

.6

Nieprawidłowe wyniki badań cytologicznych
Nieprawidłowy rozmaz metodą Papanicolaou

.7

Nieprawidłowe wyniki badań histologicznych

.8

Inne nieprawidłowe wyniki
Nieprawidłowe wyniki badań chromosomów

.9

Nieprawidłowe wyniki, nieokreślone

R83

Nieprawidłowe wyniki badań płynu mózgowo-rdzeniowego
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią R83.]
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R84

Nieprawidłowe wyniki materiału pobranego z układu oddechowego oraz klatki
piersiowej
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią R83.]
Nieprawidłowe wyniki badania:
• popłuczyn oskrzelowych
• wydzieliny z jamy nosowej
• płynu opłucnowego
• plwociny
• wymazu z gardła
Nie obejmuje:

R85

plwocina podbarwiona krwią (R04.2)

Nieprawidłowe wyniki badań materiału pobranego z przewodu pokarmowego
i jamy brzusznej
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią R83.]
Nieprawidłowe wyniki badania:
• płynu z jamy otrzewnej
• śliny
Nie obejmuje:

R86

nieprawidłowe wyniki badania kału (R19.5)

Nieprawidłowe wyniki materiału pobranego z męskich narządów płciowych
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią R83.]
Nieprawidłowe wyniki badania:
• wydzielin gruczołu krokowego
• nasienia, płynu nasiennego
Nieprawidłowe plemniki
Nie obejmuje: brak żywych plemników (N46)
mała liczba plemników (N46)

R87

Nieprawidłowe wyniki materiału pobranego z żeńskich narządów płciowych
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią R83.]
Nieprawidłowe wyniki badań wydzieliny i wymazów:
• z szyjki macicy
• z pochwy
• ze sromu
Nie obejmuje: rak in situ (D05–D07.3)
dysplazja:
• szyjki macicy (N87.–)
• pochwy (N89.0–N89.3)
• sromu (N90.0–N90.3)

R89

Nieprawidłowe wyniki badań materiału pobranego z innych narządów, układów
i tkanek
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią R83.]
Nieprawidłowe wyniki badania:
• wydzieliny z piersi
• płynu stawowego
• wydzieliny z rany
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Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych i czynnościowych,
bez rozpoznania
(R90–R94)
Obejmuje:

nieswoiste nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych:
• osiowej tomografii komputerowej [TK]
• rezonansu magnetycznego [MRI] [NMR]
• pozytronowej tomografii emisyjnej [PET]
• termografii
• ultrasonografii [USG]
• RTG

Nie obejmuje:

nieprawidłowe wyniki w diagnostyce prenatalnej (O28.–)
nieprawidłowe wyniki badań diagnostycznych sklasyfikowane gdzie indziej – patrz indeks
alfabetyczny

R90

Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych ośrodkowego systemu nerwowego

R90.0

Zmiany w przestrzeni wewnątrzczaszkowej

R90.8

Inne nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych ośrodkowego systemu
nerwowego
Nieprawidłowy wynik badania USG mózgu
Choroba istoty białej BNO

R91

Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych płuc
Cień okrągły BNO
Guz płuca BNO

R92

Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych piersi

R93

Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych innych struktur ciała

R93.0

Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych czaszki i głowy,
niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje: zmiany w przestrzeni wewnątrzczaszkowej (R90.0)

R93.1

Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych serca i krążenia wieńcowego
Nieprawidłowy:
• wynik echokardiografii BNO
• cień sylwetki serca

R93.2

Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych wątroby i dróg żółciowych
Nieuwidocznienie pęcherzyka żółciowego

R93.3

Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych innych części przewodu
pokarmowego

R93.4

Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych układu moczowego
Upośledzenie wypełniania:
• pęcherza moczowego
• nerki
• moczowodu
Nie obejmuje:

przerost nerki (N28.8)

R93.5

Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych innych części jamy brzusznej,
w tym przestrzeni zaotrzewnowej

R93.6

Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych kończyn
Nie obejmuje: nieprawidłowości dotyczące skóry i tkanki podskórnej (R93.8)

R93.7

Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych innych części układu
mięśniowo-szkieletowego
Nie obejmuje: nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych czaszki (R93.0)
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R93.8

R94

Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych innych określonych części
ciała
Nieprawidłowe wyniki badań radiologicznych skóry i tkanki podskórnej
Przesunięcie śródpiersia

Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych
Nieprawidłowe wyniki:
• badań radioizotopowych
• scyntygrafii

R94.0

Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych ośrodkowego systemu nerwowego
Nieprawidłowy wynik elektroencefalografii [EEG]

R94.1

Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych obwodowego układu nerwowego
i określonych narządów czucia
Nieprawidłowe wyniki:
• elektromiografii [EMG]
• elektrookulografii [EOG]
• elektroretinogramu [ERG]
• badania reakcji na stymulację nerwów
• badania wzrokowych potencjałów wywołanych [VEP]

R94.2

Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych płuc
Obniżona:
• pojemność oddechowa
• pojemność życiowa

R94.3

Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych układu krążenia
Nieprawidłowe wyniki:
• elektrokardiogramu [EKG]
• wewnątrzsercowych badań elektrofizjologicznych
• fonokardiografii
• wektorokardiografii

R94.4

Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych nerek
Nieprawidłowy wynik badania czynnościowego nerek

R94.5

Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby

R94.6

Nieprawidłowy wynik badań czynnościowych tarczycy

R94.7

Nieprawidłowy wynik badań czynnościowych innych gruczołów wydzielania
wewnętrznego
Nie obejmuje: nieprawidłowe wyniki testu tolerancji glukozy (R73.0)

R94.8

Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych innych narządów i układów
Nieprawidłowe wyniki:
• badania podstawowej przemiany materii [BMR]
• badania czynnościowego pęcherza moczowego
• badania czynnościowego śledziony

Niedokładnie określone lub nieznane przyczyny zgonu
(R95–R99)
Nie obejmuje:

R95
R96

śmierć płodu z nieokreślonej przyczyny (P95)
śmierć położnicza BNO (O95)

Zespół nagłej śmierci niemowląt
Inny nagły zgon z nieznanej przyczyny
Nie obejmuje:

R96.0

nagły zgon sercowy, tak opisany (I46.1)
zespół nagłej śmierci niemowląt (R95)

Zgon natychmiastowy
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R96.1

R98

Zgon w okresie pierwszych 24 godzin od pojawienia się objawów, niedający się
wytłumaczyć inaczej
Śmierć, o której wiadomo, że nie była następstwem przemocy lub przyczyn nagłych, lecz dla której nie
można ustalić żadnej przyczyny
Zgon bez oznak choroby

Zgon nieoczekiwany
Śmierć w okolicznościach, w których znaleziono ciało zmarłej osoby, lecz nie udało się ustalić żadnej
przyczyny zgonu
Znalezienie ciała zmarłego

R99

Inne niedokładnie określone lub nieznane przyczyny zgonu
Zgon BNO
Nieznana przyczyna zgonu
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ROZDZIAŁ XIX
Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania
czynników zewnętrznych
(S00–T98)
Nie obejmuje:

uraz okołoporodowy (P10–P15)
uraz położniczy (O70–O71)
nieprawidłowy zrost po złamaniu (M84.0)
brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy] (M84.1)
złamanie patologiczne (M84.4)
złamanie patologiczne w przebiegu osteoporozy (M80.–)
złamanie zmiażdżeniowe (M84.3)

Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:
S00–S09
S10–S19
S20–S29
S30–S39
S40–S49
S50–S59
S60–S69
S70–S79
S80–S89
S90–S99
T00–T07
T08–T14
T15–T19
T20–T32

T33–T35
T36–T50
T51–T65
T66–T78
T79
T80–T88
T90–T98

Urazy głowy
Urazy szyi
Urazy klatki piersiowej
Urazy brzucha, dolnej części grzbietu, kręgosłupa lędźwiowego i miednicy
Urazy barku i ramienia
Urazy łokcia i przedramienia
Urazy nadgarstka i ręki
Urazy biodra i uda
Urazy kolana i podudzia
Urazy stawu skokowego i stopy
Urazy obejmujące liczne okolice ciała
Urazy nieokreślonych części tułowia, kończyn i okolicy ciała
Skutki działania ciała obcego wnikającego drogą naturalnych otworów ciała
Oparzenia termiczne i chemiczne
T20–T25 Oparzenia termiczne i chemiczne zewnętrznej powierzchni ciała, określone co do miejsca
T26–T28 Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i narządów wewnętrznych
T29–T32 Oparzenia termiczne i chemiczne licznych i nieokreślonych okolic ciała
Odmrożenie
Zatrucie lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi
Toksyczne skutki działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych
Inne i nieokreślone skutki działania czynników zewnętrznych
Określone wczesne powikłania urazu
Powikłania opieki chirurgicznej i medycznej, niesklasyfikowane gdzie indziej
Następstwa urazów, zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych

W tym rozdziale używa się segmentów S do kodowania różnych rodzajów obrażeń pojedynczych okolic ciała oraz
segmentów T do określania urazów wielomiejscowych lub nieokreślonych okolic ciała, a także zatruć i innych skutków
działania czynników zewnętrznych.
Jeżeli w tytule wyszczególniono kilka miejsc obrażeń, wówczas słowo „z” oznacza, że dotyczą one obu miejsc,
natomiast słowo „i” oznacza, że dotyczą one jednego lub obu miejsc.
W przypadku urazów należy w miarę możliwości stosować zasadę używania wielu kodów. Złożone kategorie dla
licznych urazów są przewidziane do stosowania w przypadkach, gdy nie są dostępne wystarczające szczegółowe
informacje co do natury poszczególnych obrażeń, bądź dla celów klasyfikacji podstawowej, gdy wygodniejsze jest ich
zapisanie przy użyciu pojedynczego kodu; w przeciwnym razie poszczególne obrażenia wchodzące w skład złożonego
urazu należy kodować oddzielnie. Należy także postępować zgodnie z zasadami kodowania chorobowości
i umieralności oraz wytycznymi przedstawionymi w tomie 2.
Działy segmentów S, podobnie jak kategorie T00–T14 i T90–T98, obejmują obrażenia sklasyfikowane w trzech
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pozycjach kodu, w zależności od typu, w następujący sposób:
Powierzchowny uraz obejmuje:
otarcie
pęcherz (nieoparzeniowy)
stłuczenie, w tym zasinienie i krwiak
uraz wskutek powierzchownego działania ciała obcego (typu drzazga), bez rozległej otwartej rany
ukąszenie owada (niejadowitego)
Rana otwarta obejmuje:
ukąszenie przez zwierzę
przecięcie
rozerwanie
ranę kłutą:
• BNO
• z (wnikającym) ciałem obcym
Złamanie obejmuje:
Złamanie:
• zamknięte:
• wieloodłamowe
• zakażone
• postrzałowe
• szczelinowe
• typu „zielonej gałązki”
z opóźnionym gojeniem lub bez opóźnienia gojenia
• wklinowane
• linijne
• marszowa
• marszowe
• ze złuszczeniem nasady
• spiralne
• z przesunięciem
• z przemieszczeniem
Złamanie:
• otwarte:
• wieloodłamowe
• zakażone
z opóźnionym gojeniem lub bez opóźnienia gojenia
• postrzałowe
• z przebiciem
• z ciałem obcym
Nie obejmuje: złamanie:
• patologiczne (M84.4)
• w przebiegu osteoporozy (M80.–)
• zmiażdżeniowe (M84.3)
nieprawidłowy zrost po złamaniu (M84.0)
brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy] (M84.1)
Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie obejmuje:
oderwanie
rozerwanie
skręcenie
naderwanie
chrząstki
urazowy:
(torebki) stawu
• wylew krwi do jamy stawowej
więzadła
• pęknięcie
• podwichnięcie
• rozdarcie
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Uraz nerwów i rdzenia kręgowego obejmuje:
całkowite lub częściowe uszkodzenie rdzenia kręgowego
przerwanie ciągłości nerwów i rdzenia kręgowego
urazowy:
• rozdzielenie nerwu
• wylew do osłonek nerwu
• porażenie (przemijające)
• porażenie poprzeczne
• porażenie czterokończynowe
Uraz naczyń krwionośnych obejmuje:
oderwanie
przecięcie
rozerwanie
urazowy:
• tętniak lub przetoka (tętniczo-żylna)
• krwiak tętniczy
• pęknięcie

naczyń krwionośnych

Uraz mięśni i ścięgien obejmuje:
oderwanie
przecięcie
mięśnia, powięzi i ścięgna
rozerwanie
pęknięcie urazowe
Uraz zmiażdżeniowy
Amputacja urazowa
Uraz narządów wewnętrznych obejmuje:
obrażenia wybuchowe
zasinienie
wstrząśnienie
zmiażdżenie
rozerwanie
narządów wewnętrznych
urazowy:
• krwiak
• przebicie
• pęknięcie
• rozdarcie
Inne i nieokreślone urazy
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Urazy głowy
(S00–S09)
Obejmuje:

urazy:
• ucha
• oka
• twarzy [dowolnej części]
• dziąseł
• szczęki
• okolicy stawu żuchwy
• jamy ustnej
• podniebienia
• okolicy oczodołu
• owłosionej skóry głowy
• języka
• zębów

Nie obejmuje:

oparzenia termiczne i chemiczne (T20–T32)
skutki ciała obcego w:
• uchu (T16)
• krtani (T17.3)
• jamie ustnej (T18.0)
• nosie (T17.0–T17.1)
• gardle (T17.2)
• części zewnętrznej oka (T15.–)
odmrożenie (T33–T35)
ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)

S00

Powierzchowny uraz głowy
Nie obejmuje:

wstrząśnienie mózgu (rozlane) (S06.2)
• ogniskowe (S06.3)
uraz oka i oczodołu (S05.–)

S00.0

Powierzchowny uraz owłosionej skóry głowy

S00.1

Stłuczenie powieki i okolicy oczodołowej
Krwiak okularowy

S00.2

Inne powierzchowne urazy powieki i okolicy oczodołowej
Nie obejmuje: powierzchowny uraz spojówki i rogówki (S05.0)

S00.3

Powierzchowny uraz nosa

S00.4

Powierzchowny uraz ucha

S00.5

Powierzchowny uraz wargi i jamy ustnej

S00.7

Liczne powierzchowne urazy głowy

S00.8

Powierzchowny uraz innych części głowy

S00.9

Powierzchowny uraz głowy, część nieokreślona

Nie obejmuje:

S01

stłuczenie gałki ocznej i tkanek oczodołu (S05.1)

Otwarta rana głowy
Nie obejmuje:

dekapitacja (S18)
uraz oka i oczodołu (S05.–)
amputacja urazowa części głowy (S08.–)

S01.0

Otwarta rana owłosionej skóry głowy
Nie obejmuje: oderwanie powłok głowy (S08.0)

S01.1

Otwarta rana powieki i okolicy oczodołowej
Otwarta rana powieki i okolicy oczodołowej z uszkodzeniem lub bez uszkodzenia dróg łzowych

S01.2

Otwarta rana nosa

S01.3

Otwarta rana ucha

S01.4

Otwarta rana policzka i okolicy skroniowo-żuchwowej
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S01.5

Otwarta rana wargi i jamy ustnej
Nie obejmuje: uraz zęba:
• zwichnięcie (S03.2)
• złamanie (S02.5)

S01.7

Liczne otwarte rany głowy

S01.8

Otwarta rana innych części głowy

S01.9

Otwarta rana głowy, część nieokreślona

S02

Złamanie kości czaszki i twarzoczaszki
Uwaga:

Dla celów podstawowej klasyfikacji złamań czaszki i kości twarzy współistniejących
z obrażeniami wewnątrzczaszkowymi należy postępować zgodnie z zasadami kodowania
chorobowości i umieralności oraz wytycznymi przedstawionymi w tomie 2.

Poniższe podrozdziały przedstawiono do opcjonalnego wykorzystania w dodatkowej pozycji kodowania,
kiedy nie ma możliwości lub potrzeby użycia wielu kodów dla identyfikacji złamania i otwartej rany;
złamanie niewyszczególnione jako zamknięte lub otwarte należy klasyfikować jako zamknięte.
0

zamknięte

1

otwarte

S02.0

Złamanie kości sklepienia czaszki
Kość czołowa
Kość ciemieniowa

S02.1

Złamanie kości podstawy czaszki
Dół:
• przedni
• środkowy
• tylny
Kość potyliczna
Sklepienie oczodołu
Komórki sitowe
Zatoka czołowa
Kość klinowa
Kość skroniowa
Nie obejmuje:

oczodół BNO (S02.8)
dno oczodołu (S02.3)

S02.2

Złamanie kości nosowych

S02.3

Złamanie kości dna oczodołu
Nie obejmuje: oczodół BNO (S02.8)
sklepienie oczodołu (S02.1)

S02.4

Złamanie kości jarzmowej i szczęki
Górna część szczęki
Szczęka (kość)
Kość jarzmowa

S02.5

Złamanie zęba
Złamany ząb

S02.6

Złamanie żuchwy
Żuchwa (kość)

S02.7

Liczne złamania kości czaszki i twarzoczaszki

S02.8

Złamanie innych kości czaszki i twarzoczaszki
Wyrostek zębodołowy
Oczodół BNO
Podniebienie
Nie obejmuje:

S02.9

dno oczodołu (S02.3)
sklepienie oczodołu (S02.1)

Złamanie kości czaszki i twarzoczaszki, część nieokreślona

587

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

S03

Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł głowy

S03.0

Zwichnięcie żuchwy
Żuchwa (chrząstka)
Żuchwa
Staw skroniowo-żuchwowy

S03.1

Zwichnięcie przegrody chrzęstnej nosa

S03.2

Zwichnięcie zęba

S03.3

Zwichnięcie innych i nieokreślonych części głowy

S03.4

Skręcenie i naderwanie żuchwy
Staw skroniowo-żuchwowy (więzadło)

S03.5

Skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł innych i nieokreślonych części głowy

S04

Uraz nerwów czaszkowych

S04.0

Uraz nerwu i dróg wzrokowych
Skrzyżowanie nerwów wzrokowych
II nerw czaszkowy
Kora wzrokowa

S04.1

Uraz nerwu okoruchowego
III nerw czaszkowy

S04.2

Uraz nerwu bloczkowego
IV nerw czaszkowy

S04.3

Uraz nerwu trójdzielnego
V nerw czaszkowy

S04.4

Uraz nerwu odwodzącego
VI nerw czaszkowy

S04.5

Uraz nerwu twarzowego
VII nerw czaszkowy

S04.6

Uraz nerwu przedsionkowo-ślimakowego
Nerw słuchowy
VIII nerw czaszkowy

S04.7

Uraz nerwu dodatkowego
XI nerw czaszkowy

S04.8

Uraz innych nerwów czaszkowych
Nerw językowo-gardłowy [IX]
Nerw podjęzykowy [XII]
Nerw węchowy [I]
Nerw błędny [X]

S04.9

Uraz nieokreślonego nerwu czaszkowego

S05

Uraz oka i oczodołu
Nie obejmuje:

uraz:
• nerwu okoruchowego [III] (S04.1)
• nerwu wzrokowego [II] (S04.0)
otwarta rana powieki i okolicy oczodołowej (S01.1)
złamanie kości oczodołu (S02.1, S02.3, S02.8)
powierzchowny uraz powieki (S00.1–S00.2)

S05.0

Uraz spojówki i abrazja rogówki bez informacji o ciele obcym
Nie obejmuje: ciało obce w:
• worku spojówkowym (T15.1)
• rogówce (T15.0)

S05.1

Stłuczenie gałki ocznej i tkanek oczodołu
Urazowy wylew krwi do komory przedniej oka
Nie obejmuje: krwiak okularowy (S00.1)
stłuczenie powieki i okolicy oczodołowej (S00.1)

S05.2

Zranienie i pęknięcie oka z wypadnięciem lub utratą tkanek oka
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S05.3

Zranienie oka bez wypadnięcia lub utraty tkanek oka
Zranienie oka BNO

S05.4

Rana drążąca oczodołu z ciałem obcym lub bez ciała obcego
Nie obejmuje: ciało obce (stare) tkwiące w następstwie rany drążącej oczodołu (H05.5)

S05.5

Rana drążąca gałki ocznej z ciałem obcym
Nie obejmuje: ciało obce (stare) tkwiące wewnątrz gałki ocznej (H44.6–H44.7)

S05.6

Rana drążąca gałki ocznej bez ciała obcego
Rana drążąca oka BNO

S05.7

Wyrwanie oka
Urazowa enukleacja

S05.8

Inne urazy oka i oczodołu
Uraz dróg łzowych

S05.9

Uraz oka i oczodołu, nieokreślony
Uraz oka BNO

S06

Uraz śródczaszkowy
Uwaga:

Dla celów podstawowej klasyfikacji urazów śródczaszkowych należy postępować zgodnie
z zasadami kodowania chorobowości i umieralności oraz wytycznymi przedstawionymi
w tomie 2.

Poniższe podrozdziały przedstawiono do opcjonalnego wykorzystania w dodatkowej pozycji kodowania,
kiedy nie ma możliwości lub potrzeby użycia wielu kodów dla identyfikacji urazu śródczaszkowego
i otwartej rany:
0

bez otwartej rany śródczaszkowej

1

z otwartą raną śródczaszkową

S06.0

Wstrząśnienie
Wstrząśnienie mózgu

S06.1

Urazowy obrzęk mózgu

S06.2

Rozlany uraz mózgu
Stłuczenie BNO
mózgu
Zranienie BNO
Urazowe zgniecenie mózgu BNO

S06.3

Ogniskowy uraz mózgu
Ogniskowe:
• stłuczenie
mózgu
• zranienie
Ogniskowy urazowy krwotok śródmózgowy

S06.4

Krwotok nadtwardówkowy
Krwotok nadoponowy (urazowy)

S06.5

Urazowy krwotok podtwardówkowy

S06.6

Urazowy krwotok podpajęczynówkowy

S06.7

Uraz śródczaszkowy z długotrwałym okresem nieprzytomności

S06.8

Inne urazy śródczaszkowe
Krwotok pourazowy:
• móżdżkowy
• śródczaszkowy BNO

S06.9

Uraz śródczaszkowy, nieokreślony
Uraz mózgu BNO
Nie obejmuje: uraz głowy BNO (S09.9)

S07

Uraz zmiażdżeniowy głowy

S07.0

Uraz zmiażdżeniowy twarzy

S07.1

Uraz zmiażdżeniowy czaszki

S07.8

Uraz zmiażdżeniowy innych części głowy

S07.9

Uraz zmiażdżeniowy głowy, część nieokreślona
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S08

Amputacja urazowa części głowy

S08.0

Oderwanie powłok głowy

S08.1

Amputacja urazowa ucha

S08.8

Amputacja urazowa innych części głowy

S08.9

Amputacja urazowa nieokreślonej części głowy
Nie obejmuje: dekapitacja (S18)

S09

Inne i nieokreślone urazy głowy

S09.0

Uraz naczyń krwionośnych głowy niesklasyfikowany gdzie indziej
Nie obejmuje: uraz:
• naczyń mózgowych (S06.–)
• naczyń przedmózgowych (S15.–)

S09.1

Uraz mięśnia i ścięgna głowy

S09.2

Urazowe pęknięcie błony bębenkowej

S09.7

Liczne urazy głowy
Urazy, które można przypisać do więcej niż jednej spośród kategorii S00–S09.2

S09.8

Inne określone urazy głowy

S09.9

Nieokreślony uraz głowy
Uraz:
• twarzy BNO
• ucha BNO
• nosa BNO

Urazy szyi
(S10–S19)
Obejmuje:

uraz:
• karku
• okolicy nadobojczykowej
• gardła

Nie obejmuje:

oparzenia termiczne i chemiczne (T20–T32)
skutki ciała obcego w:
• krtani (T17.3)
• przełyku (T18.1)
• gardle (T17.2)
• tchawicy (T17.4)
złamanie kręgosłupa BNO (T08)
odmrożenie (T33–T35)
uraz:
• rdzenia kręgowego BNO (T09.3)
• tułowia BNO (T09.–)
ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)

S10

Powierzchowny uraz szyi

S10.0

Stłuczenie gardła
Szyjna część przełyku
Krtań
Gardło
Tchawica

S10.1

Inne i nieokreślone powierzchowne urazy gardła

S10.7

Liczne powierzchowne urazy szyi

S10.8

Powierzchowny uraz innych części szyi

S10.9

Powierzchowny uraz szyi, część nieokreślona
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S11

Otwarta rana szyi
Nie obejmuje:

dekapitacja (S18)

S11.0

Otwarta rana obejmująca krtań i tchawicę
Tchawica:
• BNO
• część szyjna
Nie obejmuje: część piersiowa tchawicy (S27.5)

S11.1

Otwarta rana obejmująca gruczoł tarczowy

S11.2

Otwarta rana obejmująca gardło i część szyjną przełyku
Nie obejmuje: przełyk BNO (S27.8)

S11.7

Liczne otwarte rany szyi

S11.8

Otwarta rana innych części szyi

S11.9

Otwarta rana szyi, część nieokreślona

S12

Złamanie szyi
Obejmuje:

szyjny:
• łuk nerwowy
• kręgosłup
• wyrostek kolczysty
• wyrostek poprzeczny
• kręg
• łuk kręgowy

Poniższe podrozdziały przedstawiono do opcjonalnego wykorzystania w dodatkowej pozycji kodowania,
kiedy nie ma możliwości lub potrzeby użycia wielu kodów dla identyfikacji złamania i otwartej rany;
złamanie niewyszczególnione jako zamknięte lub otwarte należy klasyfikować jako zamknięte.
0

zamknięte

1

otwarte

S12.0

Złamanie 1. kręgu szyjnego
Kręg szczytowy

S12.1

Złamanie 2. kręgu szyjnego
Kręg obrotowy

S12.2

Złamanie innego określonego kręgu szyjnego
Nie obejmuje: liczne złamania odcinka szyjnego kręgosłupa (S12.7)

S12.7

Liczne złamania odcinka szyjnego kręgosłupa

S12.8

Złamanie innych elementów chrzęstno-kostnych szyi
Kość gnykowa
Krtań
Chrząstka tarczowata
Tchawica

S12.9

Złamanie w obrębie szyi, część nieokreślona
Złamanie kręgosłupa w odcinku szyjnym BNO
Złamanie kręgu szyjnego BNO

S13

Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł w odcinku szyjnym
Nie obejmuje:

pęknięcie lub przemieszczenie (nieurazowe) krążka międzykręgowego w odcinku
szyjnym kręgosłupa (M50.–)

S13.0

Urazowe pęknięcie krążka międzykręgowego w odcinku szyjnym kręgosłupa

S13.1

Zwichnięcie kręgu odcinka szyjnego kręgosłupa
Odcinek szyjny kręgosłupa BNO

S13.2

Zwichnięcie w innych i nieokreślonych częściach odcinka szyjnego kręgosłupa

S13.3

Liczne zwichnięcia odcinka szyjnego kręgosłupa
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S13.4

Skręcenie i naderwanie odcinka szyjnego kręgosłupa
Więzadło podłużne przednie w części szyjnej
Staw szczytowo-obrotowy
Staw szczytowo-potyliczny
Uraz z przeprostu

S13.5

Skręcenie i naderwanie w okolicy tarczycy
Staw pierścienno-nalewkowy (więzadło pierścienno-nalewkowe tylne)
Staw pierścienno-tarczowy (więzadło pierścienno-tarczowe)
Chrząstka tarczowata

S13.6

Skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł innych i nieokreślonych części szyi

S14

Uraz nerwów i rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym kręgosłupa

S14.0

Wstrząśnienie i obrzęk odcinka szyjnego rdzenia kręgowego

S14.1

Inne i nieokreślone urazy odcinka szyjnego rdzenia kręgowego
Uraz odcinka szyjnego rdzenia kręgowego BNO

S14.2

Uraz korzeni nerwowych nerwów odcinka szyjnego rdzenia kręgowego

S14.3

Uraz splotu ramiennego

S14.4

Uraz obwodowych nerwów szyi

S14.5

Uraz nerwów współczulnych w odcinku szyjnym

S14.6

Uraz innych i nieokreślonych nerwów szyi

S15

Uraz naczyń krwionośnych na poziomie szyi

S15.0

Uraz tętnicy szyjnej
Tętnica szyjna (wspólna) (zewnętrzna) (wewnętrzna)

S15.1

Uraz tętnicy kręgowej

S15.2

Uraz żyły szyjnej zewnętrznej

S15.3

Uraz żyły szyjnej wewnętrznej

S15.7

Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie szyi

S15.8

Uraz innych naczyń krwionośnych w obrębie szyi

S15.9

Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego w obrębie szyi

S16

Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie szyi

S17

Uraz zmiażdżeniowy szyi

S17.0

Uraz zmiażdżeniowy krtani i tchawicy

S17.8

Uraz zmiażdżeniowy innych części szyi

S17.9

Uraz zmiażdżeniowy szyi, część nieokreślona

S18

Amputacja urazowa na poziomie szyi
Dekapitacja

S19

Inne i nieokreślone urazy szyi

S19.7

Liczne urazy szyi
Urazy, które można przypisać do więcej niż jednej spośród kategorii S10–S18

S19.8

Inne określone urazy szyi

S19.9

Nieokreślony uraz szyi
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Urazy klatki piersiowej
(S20–S29)
Obejmuje:

urazy:
• piersi
• ściany klatki piersiowej
• okolicy międzyłopatkowej

Nie obejmuje:

oparzenia termiczne i chemiczne (T20–T32)
skutki ciała obcego w:
• oskrzelu (T17.5)
• płucu (T17.8)
• przełyku (T18.1)
• tchawicy (T17.4)
złamanie kręgosłupa BNO (T08)
odmrożenie (T33–T35)
urazy:
• dołu pachowego
• obojczyka
(S40–S49)
• okolicy łopatki
• barku
• rdzenia kręgowego BNO (T09.3)
• tułowia BNO (T09.–)
ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)

S20

Powierzchowny uraz klatki piersiowej

S20.0

Stłuczenie piersi

S20.1

Inne i nieokreślone powierzchowne urazy piersi

S20.2

Stłuczenie klatki piersiowej

S20.3

Inne powierzchowne urazy przedniej ściany klatki piersiowej

S20.4

Inne powierzchowne urazy tylnej ściany klatki piersiowej

S20.7

Liczne powierzchowne urazy klatki piersiowej

S20.8

Powierzchowny uraz innych i nieokreślonych części klatki piersiowej
Ściana klatki piersiowej BNO

S21

Otwarta rana klatki piersiowej
Nie obejmuje:

S21.0

pourazowy:
• krwiak i odma opłucnowa (S27.2)
• krwiak opłucnej (S27.1)
• odma opłucnowa (S27.0)

Otwarta rana piersi

S21.1

Otwarta rana przedniej ściany klatki piersiowej

S21.2

Otwarta rana tylnej ściany klatki piersiowej

S21.7

Liczne otwarte rany klatki piersiowej

S21.8

Otwarta rana innych części klatki piersiowej

S21.9

Otwarta rana klatki piersiowej, część nieokreślona
Ściana klatki piersiowej BNO
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S22

Złamanie żebra (żeber), mostka i odcinka piersiowego kręgosłupa
Obejmuje:

struktury odcinka piersiowego kręgosłupa:
• łuk nerwowy
• wyrostek kolczysty
• wyrostek poprzeczny
• kręg
• łuk kręgowy

Nie obejmuje:

złamanie:
• obojczyka (S42.0)
• łopatki (S42.1)

Poniższe podrozdziały przedstawiono do opcjonalnego wykorzystania w dodatkowej pozycji kodowania,
kiedy nie ma możliwości lub potrzeby użycia wielu kodów dla identyfikacji złamania i otwartej rany;
złamanie niewyszczególnione jako zamknięte lub otwarte należy klasyfikować jako zamknięte.
0

zamknięte

1

otwarte

S22.0

Złamanie kręgów odcinka piersiowego kręgosłupa
Złamanie odcinka piersiowego kręgosłupa BNO

S22.1

Liczne złamania odcinka piersiowego kręgosłupa

S22.2

Złamanie mostka

S22.3

Złamanie żebra

S22.4

Liczne złamania żeber

S22.5

Klatka piersiowa cepowata

S22.8

Złamanie innych elementów rusztowania kostnego klatki piersiowej

S22.9

Złamanie elementów rusztowania kostnego klatki piersiowej, część nieokreślona

S23

Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł klatki piersiowej
Nie obejmuje:

zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawu mostkowo-obojczykowego (S43.2, S43.6)
pęknięcie lub przemieszczenie (nieurazowe) krążka międzykręgowego w odcinku
piersiowym kręgosłupa (M51.–)

S23.0

Urazowe pęknięcie krążka międzykręgowego w odcinku piersiowym kręgosłupa

S23.1

Zwichnięcie kręgu odcinka piersiowego kręgosłupa
Odcinek piersiowy kręgosłupa BNO

S23.2

Zwichnięcie innych i nieokreślonych części klatki piersiowej

S23.3

Skręcenie i naderwanie odcinka piersiowego kręgosłupa

S23.4

Skręcenie i naderwanie żeber i mostka

S23.5

Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części klatki piersiowej

S24

Uraz nerwów i rdzenia kręgowego w odcinku piersiowym kręgosłupa
Nie obejmuje:

uraz splotu ramiennego (S14.3)

S24.0

Wstrząśnienie i obrzęk odcinka piersiowego rdzenia kręgowego

S24.1

Inne i nieokreślone urazy odcinka piersiowego rdzenia kręgowego

S24.2

Uraz korzeni nerwowych nerwów odcinka piersiowego rdzenia kręgowego

S24.3

Uraz obwodowych nerwów klatki piersiowej

S24.4

Uraz nerwów współczulnych w odcinku piersiowym
Splot sercowy
Splot przełykowy
Splot płucny
Zwój gwiaździsty
Zwój piersiowy współczulny

S24.5

Uraz innych nerwów klatki piersiowej

S24.6

Uraz nieokreślonego nerwu klatki piersiowej
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S25

Uraz naczyń krwionośnych klatki piersiowej

S25.0

Uraz odcinka piersiowego aorty
Aorta BNO

S25.1

Uraz pnia ramienno-głowowego lub tętnicy podobojczykowej

S25.2

Uraz żyły głównej górnej
Żyła główna BNO

S25.3

Uraz żyły ramienno-głowowej lub podobojczykowej

S25.4

Uraz naczyń płucnych

S25.5

Uraz naczyń krwionośnych międzyżebrowych

S25.7

Uraz licznych naczyń krwionośnych klatki piersiowej

S25.8

Uraz innych naczyń krwionośnych klatki piersiowej
Żyła nieparzysta
Tętnica lub żyła piersiowa wewnętrzna

S25.9

Uraz nieokreślonych naczyń krwionośnych klatki piersiowej

S26

Uraz serca
Obejmuje:

stłuczenie
rozerwanie
przebicie
urazowe pęknięcie

serca

Poniższe podrozdziały przedstawiono do opcjonalnego wykorzystania w dodatkowej pozycji kodowania,
kiedy nie ma możliwości lub potrzeby użycia wielu kodów:
0

bez otwartej rany do jamy klatki piersiowej

1

z otwartą raną do jamy klatki piersiowej

S26.0

Uraz serca z tamponadą worka osierdziowego

S26.8

Inne urazy serca

S26.9

Uraz serca, nieokreślony

S27

Uraz innych i nieokreślonych narządów klatki piersiowej
Nie obejmuje:

uraz:
• części szyjnej przełyku (S10–S19)
• części szyjnej tchawicy (S10–S19)

Poniższe podrozdziały przedstawiono do opcjonalnego wykorzystania w dodatkowej pozycji kodowania,
kiedy nie ma możliwości lub potrzeby użycia wielu kodów:
0

bez otwartej rany do jamy klatki piersiowej

1

z otwartą raną do jamy klatki piersiowej

S27.0

Urazowa odma opłucnowa

S27.1

Urazowy krwotok do jamy opłucnowej

S27.2

Urazowa odma opłucnowa z krwotokiem do jamy opłucnowej

S27.3

Inne urazy płuca

S27.4

Uraz oskrzela

S27.5

Uraz tchawicy piersiowej

S27.6

Uraz opłucnej

S27.7

Liczne urazy narządów klatki piersiowej

S27.8

Uraz innych określonych narządów klatki piersiowej
Przepona
Przewód piersiowy
Przełyk (odcinek piersiowy)
Grasica

S27.9

Uraz nieokreślonego narządu klatki piersiowej

595

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

S28

Uraz zmiażdżeniowy klatki piersiowej i amputacja urazowa fragmentu klatki
piersiowej

S28.0

Zmiażdżenie klatki piersiowej
Nie obejmuje: klatka piersiowa cepowata (S22.5)

S28.1

Amputacja urazowa części klatki piersiowej
Nie obejmuje: przepołowienie klatki piersiowej (T05.8)

S29

Inne i nieokreślone urazy klatki piersiowej

S29.0

Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie klatki piersiowej

S29.7

Liczne urazy klatki piersiowej
Urazy, które można przypisać do więcej niż jednej spośród kategorii S20–S29.0

S29.8

Inne określone urazy klatki piersiowej

S29.9

Nieokreślony uraz klatki piersiowej

Urazy brzucha, dolnej części grzbietu, kręgosłupa lędźwiowego i miednicy
(S30–S39)
Obejmuje:

ściana jamy brzusznej
odbyt
pośladek
zewnętrzne narządy płciowe
bok
pachwina

Nie obejmuje:

oparzenia termiczne i chemiczne (T20–T32)
skutki ciała obcego w:
• odbycie i odbytnicy (T18.5)
• układzie moczowo-płciowym (T19.–)
• żołądku, jelicie cienkim i okrężnicy (T18.2–T18.4)
złamanie kręgosłupa BNO (T08)
odmrożenie (T33–T35)
urazy:
• pleców BNO (T09.–)
• rdzenia kręgowego BNO (T09.3)
• tułowia BNO (T09.–)
ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)

S30

Powierzchowny uraz brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
Nie obejmuje:

powierzchowny uraz biodra (S70.–)

S30.0

Stłuczenie dolnej części grzbietu i miednicy
Pośladek

S30.1

Stłuczenie ściany brzucha
Bok
Pachwina

S30.2

Stłuczenie narządów płciowych zewnętrznych
Wargi sromowe (większe) (mniejsze)
Prącie
Krocze
Moszna
Jądro
Pochwa
Srom

S30.7

Liczne powierzchowne urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy

S30.8

Inne powierzchowne urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy

S30.9

Powierzchowny uraz brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy, część nieokreślona
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S31

Otwarta rana brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
Nie obejmuje:

otwarta rana biodra (S71.0)
amputacja urazowa części brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy (S38.2–S38.3)

S31.0

Otwarta rana dolnej części grzbietu i miednicy
Pośladek

S31.1

Otwarta rana ściany brzucha
Bok
Pachwina

S31.2

Otwarta rana prącia

S31.3

Otwarta rana moszny i jąder

S31.4

Otwarta rana pochwy i sromu

S31.5

Otwarta rana innych i nieokreślonych narządów płciowych zewnętrznych
Nie obejmuje: amputacja urazowa zewnętrznych narządów płciowych (S38.2)

S31.7

Liczne otwarte rany brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy

S31.8

Otwarta rana innej i nieokreślonej części brzucha

S32

Złamanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy
Obejmuje:

Nie obejmuje:

struktury odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa:
• łuk nerwowy
• wyrostek kolczysty
• wyrostek poprzeczny
• kręg
• łuk kręgowy
złamanie biodra BNO (S72.0)

Poniższe podrozdziały przedstawiono do opcjonalnego wykorzystania w dodatkowej pozycji kodowania,
kiedy nie ma możliwości lub potrzeby użycia wielu kodów dla identyfikacji złamania i otwartej rany;
złamanie niewyszczególnione jako zamknięte lub otwarte należy klasyfikować jako zamknięte.
0

zamknięte

1

otwarte

S32.0

Złamanie kręgów odcinka lędźwiowego kręgosłupa
Złamanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa

S32.1

Złamanie kości krzyżowej

S32.2

Złamanie kości guzicznej

S32.3

Złamanie kości biodrowej

S32.4

Złamanie panewki stawu biodrowego

S32.5

Złamanie kości łonowej

S32.7

Liczne złamania odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy

S32.8

Złamanie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy
Złamanie:
• kości kulszowej
• odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa BNO
• miednicy BNO

S33

Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł odcinka lędźwiowego
kręgosłupa i miednicy
Nie obejmuje:

zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł biodra (S73.–)
położnicze uszkodzenie stawów i więzadeł miednicowych (O71.6)
pęknięcie lub przemieszczenie (nieurazowe) krążka międzykręgowego w odcinku
lędźwiowym kręgosłupa (M51.–)

S33.0

Urazowe pęknięcie krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa

S33.1

Zwichnięcie kręgu odcinka lędźwiowego kręgosłupa
Zwichnięcie kręgosłupa lędźwiowego BNO

S33.2

Zwichnięcie stawu krzyżowo-biodrowego i krzyżowo-guzicznego

S33.3

Zwichnięcie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy
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S33.4

Urazowe rozerwanie spojenia łonowego

S33.5

Skręcenie i naderwanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa

S33.6

Skręcenie i naderwanie stawu krzyżowo-biodrowego

S33.7

Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa
i miednicy

S34

Uraz nerwów i rdzenia kręgowego odcinka lędźwiowego kręgosłupa na poziomie
brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy

S34.0

Wstrząśnienie i obrzęk odcinka lędźwiowego rdzenia kręgowego

S34.1

Inny uraz odcinka lędźwiowego rdzenia kręgowego

S34.2

Uraz korzeni nerwowych nerwów odcinka lędźwiowego i krzyżowego rdzenia kręgowego

S34.3

Uraz ogona końskiego

S34.4

Uraz splotu lędźwiowo-krzyżowego

S34.5

Uraz nerwów współczulnych w odcinku lędźwiowym i krzyżowym oraz w miednicy
Zwój lub splot trzewny
Splot podbrzuszny
Splot krezkowy (dolny) (górny)
Nerw trzewny

S34.6

Uraz obwodowego nerwu (nerwów) brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy

S34.8

Uraz innych i nieokreślonych nerwów na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu
i miednicy

S35

Uraz naczyń krwionośnych na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy

S35.0

Uraz części brzusznej aorty
Nie obejmuje: aorta BNO (S25.0)

S35.1

Uraz żyły głównej dolnej
Żyła wątrobowa

S35.2

Uraz pnia trzewnego lub tętnicy krezkowej
Tętnica żołądkowa
Tętnica żołądkowo-dwunastnicza
Tętnica wątrobowa
Tętnica krezkowa (dolna) (górna)
Tętnica śledzionowa

S35.3

Uraz żyły wrotnej i śledzionowej
Żyła krezkowa (dolna) (górna)

S35.4

Uraz naczyń krwionośnych nerki
Tętnica lub żyła nerkowa

S35.5

Uraz naczyń krwionośnych biodrowych
Tętnica lub żyła biodrowa wewnętrzna
Tętnica lub żyła biodrowa
Tętnica lub żyła maciczna

S35.7

Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu
i miednicy

S35.8

Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
Tętnica lub żyła jajnikowa

S35.9

Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu
lub miednicy

Nie obejmuje:

S36

żyła główna BNO (S25.2)

Uraz narządów jamy brzusznej
Poniższe podrozdziały przedstawiono do opcjonalnego wykorzystania w dodatkowej pozycji kodowania,
kiedy nie ma możliwości lub potrzeby użycia wielu kodów:
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1
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S36.0

Uraz śledziony

S36.1

Uraz wątroby lub pęcherzyka żółciowego
Przewód żółciowy

S36.2

Uraz trzustki

S36.3

Uraz żołądka

S36.4

Uraz jelita cienkiego

S36.5

Uraz okrężnicy

S36.6

Uraz prostnicy

S36.7

Uraz licznych narządów jamy brzusznej

S36.8

Uraz innych narządów jamy brzusznej
Otrzewna
Przestrzeń zaotrzewnowa

S36.9

Uraz nieokreślonego narządu jamy brzusznej

S37

Uraz narządów miednicy i narządów układu moczowego
Nie obejmuje:

otrzewna i przestrzeń zaotrzewnowa (S36.8)

Poniższe podrozdziały przedstawiono do opcjonalnego wykorzystania w dodatkowej pozycji kodowania,
kiedy nie ma możliwości lub potrzeby użycia wielu kodów:

S37.0

0

bez otwartej rany do jamy brzusznej

1

z otwartą raną do jamy brzusznej

Uraz nerki

S37.1

Uraz moczowodu

S37.2

Uraz pęcherza moczowego

S37.3

Uraz cewki moczowej

S37.4

Uraz jajnika

S37.5

Uraz jajowodu

S37.6

Uraz macicy

S37.7

Uraz licznych narządów miednicy

S37.8

Uraz innych narządów miednicy
Nadnercze
Gruczoł krokowy
Pęcherzyk nasienny
Nasieniowód

S37.9

Uraz nieokreślonego narządu miednicy

S38

Uraz zmiażdżeniowy i amputacja urazowa części brzucha, dolnej części grzbietu
i miednicy

S38.0

Uraz zmiażdżeniowy narządów płciowych zewnętrznych

S38.1

Uraz zmiażdżeniowy innych i nieokreślonych części brzucha, dolnej części grzbietu
i miednicy

S38.2

Amputacja urazowa zewnętrznych narządów płciowych
Wargi sromowe (większe) (mniejsze)
Prącie
Moszna
Jądro
Srom

S38.3

Amputacja urazowa innych i nieokreślonych części brzucha, dolnej części grzbietu
i miednicy
Nie obejmuje: przepołowienie klatki piersiowej (T05.8)

S39
S39.0

Inne i nieokreślone urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
Uraz mięśni i więzadeł brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
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S39.6

Uraz narządu (narządów) jamy brzusznej wraz z narządem (narządami) miednicy

S39.7

Inne liczne urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
Urazy, które można przypisać do więcej niż jednej spośród kategorii S30–S39.6
Nie obejmuje:

urazy z kategorii S36.– z urazami z kategorii S37.– (S39.6)

S39.8

Inne określone urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy

S39.9

Nieokreślone urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy

Urazy barku i ramienia
(S40–S49)
Obejmuje:

urazy:
• dołu pachowego
• okolicy łopatki

Nie obejmuje:

obustronny uraz barku i ramienia (T00–T07)
oparzenia termiczne i chemiczne (T20–T32)
odmrożenie (T33–T35)
urazy:
• ramienia, poziom nieokreślony (T10–T11)
• łokcia (S50–S59)
ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)

S40

Powierzchowny uraz barku i ramienia

S40.0

Stłuczenie barku i ramienia

S40.7

Liczne powierzchowne urazy barku i ramienia

S40.8

Inne powierzchowne urazy barku i ramienia

S40.9

Powierzchowny uraz barku i ramienia, nieokreślony

S41

Otwarta rana barku i ramienia
Nie obejmuje:

amputacja urazowa barku i ramienia (S48.–)

S41.0

Otwarta rana barku

S41.1

Otwarta rana ramienia

S41.7

Liczne otwarte rany barku i ramienia

S41.8

Otwarta rana innych i nieokreślonych części obręczy barkowej

S42

Złamanie barku i ramienia
Poniższe podrozdziały przedstawiono do opcjonalnego wykorzystania w dodatkowej pozycji kodowania,
kiedy nie ma możliwości lub potrzeby użycia wielu kodów dla identyfikacji złamania i otwartej rany;
złamanie niewyszczególnione jako zamknięte lub otwarte należy klasyfikować jako zamknięte.
0

zamknięte

1

otwarte

S42.0

Złamanie obojczyka
Obojczyk:
• koniec barkowy
• trzon
Obojczyk

S42.1

Złamanie łopatki
Wyrostek barkowy
Acromion (wyrostek)
Łopatka (trzon łopatki) (panewka stawowa) (szyjka łopatki)
Grzebień łopatki
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S42.2

Złamanie nasady bliższej kości ramiennej
Szyjka anatomiczna
Guzek większy
Nasada bliższa
Szyjka chirurgiczna
Nasada bliższa

S42.3

Złamanie trzonu kości ramiennej
Kość ramienna BNO
Ramię BNO

S42.4

Złamanie nasady dalszej kości ramiennej
Bloczek kości ramiennej
Koniec dalszy
Kłykieć
Nadkłykieć boczny
Nadkłykieć przyśrodkowy
Nasada dalsza
Okolica nadkłykci
Nie obejmuje:

złamanie łokcia BNO (S52.0)

S42.7

Liczne złamania obojczyka, łopatki i kości ramiennej

S42.8

Złamanie innych części barku i ramienia

S42.9

Złamanie obręczy barkowej, część nieokreślona
Złamanie barku BNO

S43

Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł obręczy barkowej

S43.0

Zwichnięcie stawu ramiennego
Staw barkowy

S43.1

Zwichnięcie stawu barkowo-obojczykowego

S43.2

Zwichnięcie stawu mostkowo-obojczykowego

S43.3

Zwichnięcie innych i nieokreślonych części obręczy barkowej
Zwichnięcie obręczy barkowej BNO

S43.4

Skręcenie i naderwanie stawu ramiennego
Więzadło kruczo-ramienne
Stożek ścięgnisty barku, torebka

S43.5

Skręcenie i naderwanie stawu barkowo-obojczykowego
Więzadło barkowo-obojczykowe

S43.6

Skręcenie i naderwanie stawu mostkowo-obojczykowego

S43.7

Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części obręczy barkowej
Skręcenie i naderwanie obręczy barkowej BNO

S44

Uraz nerwów barku i ramienia
Nie obejmuje:

uraz splotu ramiennego (S14.3)

S44.0

Uraz nerwu łokciowego na poziomie ramienia
Nie obejmuje: nerw łokciowy BNO (S54.0)

S44.1

Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie ramienia
Nie obejmuje: nerw pośrodkowy BNO (S54.1)

S44.2

Uraz nerwu promieniowego na poziomie ramienia
Nie obejmuje: nerw promieniowy BNO (S54.2)

S44.3

Uraz nerwu pachowego

S44.4

Uraz nerwu mięśniowo-skórnego

S44.5

Uraz nerwu czuciowego skórnego na poziomie barku i ramienia

S44.7

Uraz licznych nerwów na poziomie barku i ramienia

S44.8

Uraz innych nerwów na poziomie barku i ramienia

S44.9

Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie barku i ramienia
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S45

Uraz naczyń krwionośnych na poziomie barku i ramienia
Nie obejmuje:

uraz tętnicy podobojczykowej (S25.1)
uraz żyły podobojczykowej (S25.3)

S45.0

Uraz tętnicy pachowej

S45.1

Uraz tętnicy ramiennej

S45.2

Uraz żyły pachowej lub ramiennej

S45.3

Uraz powierzchownej żyły na poziomie barku i ramienia

S45.7

Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie barku i ramienia

S45.8

Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie barku i ramienia

S45.9

Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie barku i ramienia

S46

Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie barku i ramienia
Nie obejmuje:

uraz mięśnia i ścięgna na poziomie łokcia lub poniżej łokcia (S56.–)

S46.0

Uraz ścięgien rotatorów zewnętrznych barku

S46.1

Uraz mięśnia i ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia

S46.2

Uraz mięśnia i ścięgna innej części mięśnia dwugłowego ramienia

S46.3

Uraz mięśnia i ścięgna mięśnia trójgłowego ramienia

S46.7

Uraz licznych mięśni i ścięgien na poziomie barku i ramienia

S46.8

Uraz innych mięśni i ścięgien na poziomie barku i ramienia

S46.9

Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna na poziomie barku i ramienia

S47

Uraz zmiażdżeniowy barku i ramienia
Nie obejmuje:

S48

uraz zmiażdżeniowy łokcia (S57.0)

Amputacja urazowa barku i ramienia
Nie obejmuje:

amputacja urazowa:
• na poziomie łokcia (S58.0)
• ramienia, poziom nieokreślony (T11.6)

S48.0

Amputacja urazowa w miejscu stawu ramiennego

S48.1

Amputacja urazowa na poziomie pomiędzy barkiem i łokciem

S48.9

Amputacja urazowa barku i ramienia, poziom nieokreślony

S49

Inne i nieokreślone urazy barku i ramienia

S49.7

Liczne urazy barku i ramienia
Urazy, które można przypisać do więcej niż jednej spośród kategorii S40–S48

S49.8

Inne określone urazy barku i ramienia

S49.9

Nieokreślony uraz barku i ramienia

Urazy łokcia i przedramienia
(S50–S59)
Nie obejmuje:

S50

obustronny uraz łokcia i przedramienia (T00–T07)
oparzenia termiczne i chemiczne (T20–T32)
odmrożenie (T33–T35)
urazy:
• ramienia, poziom nieokreślony (T10–T11)
• nadgarstka i ręki (S60–S69)
ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)

Powierzchowny uraz przedramienia
Nie obejmuje:

S50.0
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Stłuczenie łokcia
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S50.1

Stłuczenie innych i nieokreślonych części przedramienia

S50.7

Liczne powierzchowne urazy przedramienia

S50.8

Inne powierzchowne urazy przedramienia

S50.9

Powierzchowny uraz przedramienia, nieokreślony
Powierzchowny uraz łokcia BNO

S51

Otwarta rana przedramienia
Nie obejmuje:

otwarta rana nadgarstka i ręki (S61.–)
amputacja urazowa przedramienia (S58.–)

S51.0

Otwarta rana łokcia

S51.7

Liczne otwarte rany przedramienia

S51.8

Otwarta rana innych części przedramienia

S51.9

Otwarta rana przedramienia, część nieokreślona

S52

Złamanie przedramienia
Nie obejmuje:

złamanie na poziomie nadgarstka i ręki (S62.–)

Poniższe podrozdziały przedstawiono do opcjonalnego wykorzystania w dodatkowej pozycji kodowania,
kiedy nie ma możliwości lub potrzeby użycia wielu kodów dla identyfikacji złamania i otwartej rany;
złamanie niewyszczególnione jako zamknięte lub otwarte należy klasyfikować jako zamknięte.
0

zamknięte

1

otwarte

S52.0

Złamanie nasady bliższej kości łokciowej
Wyrostek dziobiasty
Łokieć BNO
Złamanie Monteggii
Wyrostek łokciowy
Nasada bliższa

S52.1

Złamanie nasady bliższej kości promieniowej
Głowa
Szyjka
Nasada bliższa

S52.2

Złamanie trzonu kości łokciowej

S52.3

Złamanie trzonu kości promieniowej

S52.4

Złamanie trzonów kości łokciowej i promieniowej

S52.5

Złamanie nasady dalszej kości promieniowej
Złamanie Collesa
Złamanie Smitha

S52.6

Złamanie nasad dalszych kości łokciowej i promieniowej

S52.7

Liczne złamania przedramienia
Nie obejmuje: złamania jednoczesne kości łokciowej i promieniowej:
• nasad dalszych (S52.6)
• trzonów (S52.4)

S52.8

Złamanie innych części przedramienia
Nasada dalsza kości łokciowej
Głowa kości łokciowej

S52.9

Złamanie przedramienia, część nieokreślona

S53

Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł stawu łokciowego

S53.0

Zwichnięcie głowy kości promieniowej
Staw ramienno-promieniowy

S53.1

Zwichnięcie stawu łokciowego, nieokreślone
Staw ramienno-łokciowy

Nie obejmuje:

Nie obejmuje:

złamanie Monteggii (S52.0)

izolowane zwichnięcie głowy kości promieniowej (S53.0)
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S53.2

Urazowe pęknięcie więzadła pobocznego promieniowego

S53.3

Urazowe pęknięcie więzadła pobocznego łokciowego

S53.4

Skręcenie i naderwanie stawu łokciowego

S54

Urazy nerwów na poziomie przedramienia
Nie obejmuje:

uraz nerwów na poziomie nadgarstka i ręki (S64.–)

S54.0

Uraz nerwu łokciowego na poziomie przedramienia
Nerw łokciowy BNO

S54.1

Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie przedramienia
Nerw pośrodkowy BNO

S54.2

Uraz nerwu promieniowego na poziomie przedramienia
Nerw promieniowy BNO

S54.3

Uraz nerwów czuciowych skórnych na poziomie przedramienia

S54.7

Uraz licznych nerwów na poziomie przedramienia

S54.8

Uraz innych nerwów na poziomie przedramienia

S54.9

Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie przedramienia

S55

Uraz naczyń krwionośnych na poziomie przedramienia
Nie obejmuje:

uraz:
• naczyń krwionośnych na poziomie nadgarstka i ręki (S65.–)
• barku (S45.1–S45.2)

S55.0

Uraz tętnicy łokciowej na poziomie przedramienia

S55.1

Uraz tętnicy promieniowej na poziomie przedramienia

S55.2

Uraz żył na poziomie przedramienia

S55.7

Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie przedramienia

S55.8

Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie przedramienia

S55.9

Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie przedramienia

S56

Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie przedramienia
Nie obejmuje:

uraz mięśnia i ścięgna na poziomie nadgarstka lub poniżej nadgarstka (S66.–)

S56.0

Uraz mięśnia i ścięgna zginacza długiego kciuka na poziomie przedramienia

S56.1

Uraz mięśnia zginacza długiego i ścięgna innego palca (innych palców) na poziomie
przedramienia

S56.2

Uraz innego mięśnia i ścięgna zginacza na poziomie przedramienia

S56.3

Uraz mięśnia i ścięgna prostownika lub odwodziciela długiego kciuka na poziomie
przedramienia

S56.4

Uraz mięśnia i ścięgna prostownika innego palca (innych palców) na poziomie
przedramienia

S56.5

Uraz innego mięśnia i ścięgna prostownika na poziomie przedramienia

S56.7

Uraz licznych mięśni i ścięgien na poziomie przedramienia

S56.8

Uraz innych i nieokreślonych mięśni i ścięgien na poziomie przedramienia

S57

Uraz zmiażdżeniowy przedramienia
Nie obejmuje:

uraz zmiażdżeniowy nadgarstka i ręki (S67.–)

S57.0

Uraz zmiażdżeniowy łokcia

S57.8

Uraz zmiażdżeniowy innych części przedramienia

S57.9

Uraz zmiażdżeniowy przedramienia, część nieokreślona

S58

Amputacja urazowa przedramienia
Nie obejmuje:

S58.0
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Amputacja urazowa na poziomie łokcia

URAZY, ZATRUCIA I INNE OKREŚLONE SKUTKI DZIAŁANIA CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

S58.1

Amputacja urazowa na poziomie pomiędzy łokciem i nadgarstkiem

S58.9

Amputacja urazowa przedramienia, poziom nieokreślony

S59

Inne i nieokreślone urazy przedramienia
Nie obejmuje:

inne i nieokreślone urazy nadgarstka i ręki (S69.–)

S59.7

Liczne urazy przedramienia
Urazy, które można przypisać do więcej niż jednej spośród kategorii S50–S58

S59.8

Inne określone urazy przedramienia

S59.9

Nieokreślony uraz przedramienia

Urazy nadgarstka i ręki
(S60–S69)
Nie obejmuje:

S60

obustronny uraz nadgarstka i ręki (T00–T07)
oparzenia termiczne i chemiczne (T20–T32)
odmrożenie (T33–T35)
urazy ramienia, poziom nieokreślony (T10–T11)
ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)

Powierzchowny uraz nadgarstka i ręki

S60.0

Stłuczenie palca (palców) ręki bez uszkodzenia paznokcia
Stłuczenie palca (palców) ręki BNO

S60.1

Stłuczenie palca (palców) ręki z uszkodzeniem paznokcia

S60.2

Stłuczenie innych części nadgarstka i ręki

S60.7

Liczne powierzchowne urazy nadgarstka i ręki

S60.8

Inne powierzchowne urazy nadgarstka i ręki

S60.9

Powierzchowny uraz nadgarstka i ręki, nieokreślony

Nie obejmuje:

S61

stłuczenie z uszkodzeniem paznokcia (S60.1)

Otwarta rana nadgarstka i ręki
Nie obejmuje:

amputacja urazowa nadgarstka i ręki (S68.–)

S61.0

Otwarta rana palca (palców) ręki bez uszkodzenia paznokcia
Otwarta rana palca (palców) ręki BNO
Nie obejmuje: otwarta rana z uszkodzeniem paznokcia (S61.1)

S61.1

Otwarta rana palca (palców) ręki z uszkodzeniem paznokcia

S61.7

Liczne otwarte rany nadgarstka i ręki

S61.8

Otwarta rana innych części nadgarstka i ręki

S61.9

Otwarta rana nadgarstka i ręki, część nieokreślona

S62

Złamanie na poziomie nadgarstka i ręki
Nie obejmuje:

złamanie nasad dalszych kości łokciowej i promieniowej (S52.–)

Poniższe podrozdziały przedstawiono do opcjonalnego wykorzystania w dodatkowej pozycji kodowania,
kiedy nie ma możliwości lub potrzeby użycia wielu kodów dla identyfikacji złamania i otwartej rany;
złamanie niewyszczególnione jako zamknięte lub otwarte należy klasyfikować jako zamknięte.

S62.0

0

zamknięte

1

otwarte

Złamanie kości łódeczkowatej
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S62.1

Złamanie innej (innych) kości nadgarstka
Kość główkowata
Kość haczykowata
Kość księżycowata
Kość grochowata
Kość czworoboczna większa
Kość czworoboczna mniejsza
Kość trójgraniasta

S62.2

Złamanie 1. kości śródręcza
Złamanie Bennetta

S62.3

Złamanie innej kości śródręcza

S62.4

Liczne złamania kości śródręcza

S62.5

Złamanie kciuka

S62.6

Złamanie innego palca

S62.7

Liczne złamania palców

S62.8

Złamanie innych i nieokreślonych części nadgarstka i ręki

S63

Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł na poziomie nadgarstka
i ręki

S63.0

Zwichnięcie nadgarstka
Kości nadgarstka
Staw nadgarstkowo-śródręczny
Kości śródręcza, koniec bliższy
Staw śródnadgarstkowy
Staw promieniowo-nadgarstkowy
Staw promieniowo-łokciowy dalszy
Kość promieniowa, odcinek dalszy
Kość łokciowa, odcinek dalszy

S63.1

Zwichnięcie palca
Staw międzypaliczkowy ręki
Kości śródręcza, koniec dalszy
Staw śródręczno-paliczkowy
Paliczek ręki
Kciuk

S63.2

Liczne zwichnięcia palców

S63.3

Urazowe pęknięcie więzadła nadgarstka
Więzadło poboczne nadgarstka
Więzadło promieniowo-nadgarstkowe
Więzadło łokciowo-nadgarstkowe (dłoniowe)

S63.4

Urazowe pęknięcie więzadła palca w stawach śródręczno-paliczkowych
i międzypaliczkowych
Więzadła poboczne
Więzadła dłoniowe
Rozcięgno dłoniowe

S63.5

Skręcenie i naderwanie nadgarstka
Stawy nadgarstka
Staw promieniowo-nadgarstkowy (więzadło promieniowo-nadgarstkowe)

S63.6

Skręcenie i naderwanie palca (palców)
Staw międzypaliczkowy ręki
Staw śródręczno-paliczkowy
Paliczek ręki
Kciuk

S63.7

Skręcenie i naderwanie innej i nieokreślonej części ręki

S64

Uraz nerwów na poziomie nadgarstka i ręki

S64.0

Uraz nerwu łokciowego na poziomie nadgarstka i ręki

S64.1

Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie nadgarstka i ręki
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S64.2

Uraz nerwu promieniowego na poziomie nadgarstka i ręki

S64.3

Uraz nerwu kciuka

S64.4

Uraz nerwu innego palca

S64.7

Uraz licznych nerwów na poziomie nadgarstka i ręki

S64.8

Uraz innych nerwów na poziomie nadgarstka i ręki

S64.9

Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie nadgarstka i ręki

S65

Uraz naczyń krwionośnych na poziomie nadgarstka i ręki

S65.0

Uraz tętnicy łokciowej na poziomie nadgarstka i ręki

S65.1

Uraz tętnicy promieniowej na poziomie nadgarstka i ręki

S65.2

Uraz naczyń łuku dłoniowego powierzchownego

S65.3

Uraz naczyń łuku dłoniowego głębokiego

S65.4

Uraz naczynia krwionośnego (naczyń krwionośnych) kciuka

S65.5

Uraz naczynia krwionośnego (naczyń krwionośnych) innego palca

S65.7

Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie nadgarstka i ręki

S65.8

Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie nadgarstka i ręki

S65.9

Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie nadgarstka i ręki

S66

Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie nadgarstka i ręki

S66.0

Uraz mięśnia i ścięgna zginacza długiego kciuka na poziomie nadgarstka i ręki

S66.1

Uraz mięśnia i ścięgna zginacza innego palca na poziomie nadgarstka i ręki

S66.2

Uraz mięśnia i ścięgna prostownika kciuka na poziomie nadgarstka i ręki

S66.3

Uraz mięśnia i ścięgna prostownika innego palca na poziomie nadgarstka i ręki

S66.4

Uraz mięśnia i ścięgna odwodziciela kciuka na poziomie nadgarstka i ręki

S66.5

Uraz mięśnia i ścięgna właściwego innego palca na poziomie nadgarstka i ręki

S66.6

Uraz licznych mięśni i ścięgien zginaczy na poziomie nadgarstka i ręki

S66.7

Uraz licznych mięśni i ścięgien prostowników na poziomie nadgarstka i ręki

S66.8

Uraz innych mięśni i ścięgien na poziomie nadgarstka i ręki

S66.9

Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna na poziomie nadgarstka i ręki

S67

Uraz zmiażdżeniowy nadgarstka i ręki

S67.0

Uraz zmiażdżeniowy kciuka i innego palca (palców)

S67.8

Uraz zmiażdżeniowy innych i nieokreślonych części nadgarstka i ręki

S68

Amputacja urazowa nadgarstka i ręki

S68.0

Amputacja urazowa kciuka (całkowita) (częściowa)

S68.1

Amputacja urazowa pojedynczego, innego palca (całkowita) (częściowa)

S68.2

Amputacja urazowa dwóch lub więcej palców (całkowita) (częściowa)

S68.3

Złożona amputacja urazowa (części) palca (palców) ręki wraz z inną częścią nadgarstka
i ręki

S68.4

Amputacja urazowa ręki na poziomie nadgarstka

S68.8

Amputacja urazowa innych części nadgarstka i ręki

S68.9

Amputacja urazowa nadgarstka i ręki, poziom nieokreślony

S69

Inne i nieokreślone urazy nadgarstka i ręki

S69.7

Liczne urazy nadgarstka i ręki
Urazy, które można przypisać do więcej niż jednej spośród kategorii S60–S68

S69.8

Inne określone urazy nadgarstka i ręki
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S69.9

Nieokreślony uraz nadgarstka i ręki

Urazy biodra i uda
(S70–S79)
Nie obejmuje:

S70

obustronny uraz biodra i uda (T00–T07)
oparzenia termiczne i chemiczne (T20–T32)
odmrożenie (T33–T35)
urazy kończyny dolnej, poziom nieokreślony (T12–T13)
ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)

Powierzchowny uraz biodra i uda

S70.0

Stłuczenie biodra

S70.1

Stłuczenie uda

S70.7

Liczne powierzchowne urazy biodra i uda

S70.8

Inne powierzchowne urazy biodra i uda

S70.9

Powierzchowny uraz biodra i uda, nieokreślony

S71

Otwarta rana biodra i uda
Nie obejmuje:

amputacja urazowa biodra i uda (S78.–)

S71.0

Otwarta rana biodra

S71.1

Otwarta rana uda

S71.7

Liczne otwarte rany biodra i uda

S71.8

Otwarta rana innych i nieokreślonych części obręczy miedniczej

S72

Złamanie kości udowej
Poniższe podrozdziały przedstawiono do opcjonalnego wykorzystania w dodatkowej pozycji kodowania,
kiedy nie ma możliwości lub potrzeby użycia wielu kodów dla identyfikacji złamania i otwartej rany;
złamanie niewyszczególnione jako zamknięte lub otwarte należy klasyfikować jako zamknięte.
0

zamknięte

1

otwarte

S72.0

Złamanie szyjki kości udowej
Złamanie biodra BNO

S72.1

Złamanie przezkrętarzowe
Złamanie międzykrętarzowe
Złamanie krętarza

S72.2

Złamanie podkrętarzowe

S72.3

Złamanie trzonu kości udowej

S72.4

Złamanie nasady dalszej kości udowej

S72.7

Liczne złamania kości udowej

S72.8

Złamanie innych części kości udowej

S72.9

Złamanie kości udowej, część nieokreślona

S73

Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawu i więzadeł biodra

S73.0

Zwichnięcie stawu biodrowego

S73.1

Skręcenie i naderwanie stawu biodrowego

S74

Uraz nerwów na poziomie biodra i uda

S74.0

Uraz nerwu kulszowego na poziomie biodra i uda

S74.1

Uraz nerwu udowego na poziomie biodra i uda
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S74.2

Uraz nerwu skórnego czuciowego na poziomie biodra i uda

S74.7

Uraz licznych nerwów na poziomie biodra i uda

S74.8

Uraz innych nerwów na poziomie biodra i uda

S74.9

Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie biodra i uda

S75

Uraz naczyń krwionośnych na poziomie biodra i uda
Nie obejmuje:

tętnica podkolanowa (S85.0)

S75.0

Uraz tętnicy udowej

S75.1

Uraz żyły udowej na poziomie biodra i uda

S75.2

Uraz żyły odpiszczelowej na poziomie biodra i uda
Nie obejmuje: żyła odpiszczelowa BNO (S85.3)

S75.7

Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie biodra i uda

S75.8

Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie biodra i uda

S75.9

Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie biodra i uda

S76

Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie biodra i uda

S76.0

Uraz mięśnia i ścięgna biodra

S76.1

Uraz ścięgna i mięśnia czworogłowego uda
Więzadło (ścięgno) rzepki

S76.2

Uraz ścięgna i mięśni przywodzących uda

S76.3

Uraz ścięgien i mięśni tylnej grupy mięśni uda

S76.4

Uraz innych nieokreślonych mięśni i ścięgien na poziomie uda

S76.7

Uraz licznych mięśni i ścięgien na poziomie biodra i uda

S77

Uraz zmiażdżeniowy biodra i uda

S77.0

Uraz zmiażdżeniowy biodra

S77.1

Uraz zmiażdżeniowy uda

S77.2

Uraz zmiażdżeniowy biodra z udem

S78

Amputacja urazowa biodra i uda
Nie obejmuje:

amputacja urazowa kończyny dolnej, poziom nieokreślony (T13.6)

S78.0

Amputacja urazowa w stawie biodrowym

S78.1

Amputacja urazowa na poziomie między biodrem i kolanem

S78.9

Amputacja urazowa biodra i uda, poziom nieokreślony

S79

Inne i określone urazy biodra i uda

S79.7

Liczne urazy biodra i uda
Urazy, które można przypisać do więcej niż jednej spośród kategorii S70–S78

S79.8

Inne określone urazy biodra i uda

S79.9

Nieokreślony uraz biodra i uda
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Urazy kolana i podudzia
(S80–S89)
Obejmuje:

złamanie w obrębie stawu skokowego i kostki

Nie obejmuje:

obustronny uraz kolana i podudzia (T00–T07)
oparzenia termiczne i chemiczne (T20–T32)
odmrożenie (T33–T35)
urazy:
• stawu skokowego i stopy, z wyjątkiem złamania w obrębie stawu skokowego i kostki (S90–S99)
• kończyny dolnej, poziom nieokreślony (T12–T13)
ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)

S80

Powierzchowny uraz podudzia
Nie obejmuje:

powierzchowny uraz stawu skokowego i stopy (S90.–)

S80.0

Stłuczenie kolana

S80.1

Stłuczenie innych i nieokreślonych części podudzia

S80.7

Liczne powierzchowne urazy podudzia

S80.8

Inne powierzchowne urazy podudzia

S80.9

Powierzchowny uraz podudzia, nieokreślony

S81

Otwarta rana podudzia
Nie obejmuje:

otwarta rana stawu skokowego i stopy (S91.–)
amputacja urazowa podudzia (S88.–)

S81.0

Otwarta rana kolana

S81.7

Liczne otwarte rany podudzia

S81.8

Otwarta rana innych części podudzia

S81.9

Otwarta rana podudzia, część nieokreślona

S82

Złamanie podudzia, łącznie ze stawem skokowym
Obejmuje:

kostka

Nie obejmuje:

złamanie stopy z wyjątkiem stawu skokowego (S92.–)

Poniższe podrozdziały przedstawiono do opcjonalnego wykorzystania w dodatkowej pozycji kodowania,
kiedy nie ma możliwości lub potrzeby użycia wielu kodów dla identyfikacji złamania i otwartej rany;
złamanie niewyszczególnione jako zamknięte lub otwarte należy klasyfikować jako zamknięte.
0

zamknięte

1

otwarte

S82.0

Złamanie rzepki
Rzepka

S82.1

Złamanie nasady bliższej piszczeli
Kłykcie
Głowa
piszczeli, z informacją lub bez informacji o złamaniu strzałki
Nasada bliższa
Guzowatość

S82.2

Złamanie trzonu piszczeli
Z informacją lub bez informacji o złamaniu strzałki

S82.3

Złamanie nasady dalszej piszczeli
Z informacją lub bez informacji o złamaniu strzałki
Nie obejmuje:

kostka przyśrodkowa (S82.5)

S82.4

Izolowane złamanie strzałki
Nie obejmuje: kostka boczna (S82.6)

S82.5

Złamanie w obrębie kostki przyśrodkowej
Piszczel włączając:
• staw skokowy
• kostkę
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S82.6

Złamanie w obrębie kostki bocznej
Strzałka włączając:
• staw skokowy
• kostkę

S82.7

Liczne złamania podudzia
Nie obejmuje: złamania jednoczesne piszczeli i strzałki:
• nasad dalszych (S82.3)
• trzonów (S82.2)
• nasad bliższych (S82.1)

S82.8

Złamanie innych części podudzia
Złamanie:
• w obrębie stawu skokowego BNO
• dwóch kostek
• trzech kostek

S82.9

Złamanie podudzia, część nieokreślona

S83

Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł kolana
Nie obejmuje:

wewnętrzne uszkodzenie stawu kolanowego (M23.–)
zaburzenia dotyczące rzepki (M22.0–M22.3)
zwichnięcie stawu kolanowego:
• stare (M24.3)
• patologiczne (M24.3)
• nawracające (M24.4)

S83.0

Zwichnięcie rzepki

S83.1

Zwichnięcie stawu kolanowego
Staw piszczelowo-strzałkowy

S83.2

Rozdarcie łąkotki, świeże
Rozerwanie typu „rączki wiadra”:
• BNO
• łąkotki bocznej
• łąkotki przyśrodkowej

S83.3

Rozerwanie chrząstki stawowej kolana, świeże

S83.4

Skręcenie i naderwanie w obrębie więzadła pobocznego (strzałkowego) (piszczelowego)
kolana

S83.5

Skręcenie i naderwanie w obrębie więzadła krzyżowego (przedniego) (tylnego) kolana

S83.6

Skręcenie i naderwanie innych, nieokreślonych części kolana
Staw piszczelowo-strzałkowy i więzadło piszczelowo-strzałkowe

Nie obejmuje:

Nie obejmuje:
S83.7

S84

zastarzałe rozerwanie typu „rączki wiadra” (M23.2)

skręcenie więzadła rzepki (S76.1)

Uraz licznych struktur kolana
Uraz łąkotki (bocznej) (przyśrodkowej) w połączeniu z więzadłami (pobocznymi) (krzyżowymi)

Uraz nerwów na poziomie podudzia
Nie obejmuje:

uraz nerwów na poziomie stawu skokowego i stopy (S94.–)

S84.0

Uraz nerwu piszczelowego na poziomie podudzia

S84.1

Uraz nerwu strzałkowego na poziomie podudzia

S84.2

Uraz czuciowego nerwu skórnego na poziomie podudzia

S84.7

Uraz licznych nerwów na poziomie podudzia

S84.8

Uraz innych nerwów na poziomie podudzia

S84.9

Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie podudzia

S85

Uraz naczyń krwionośnych na poziomie podudzia
Nie obejmuje:

uraz naczyń krwionośnych na poziomie stawu skokowego i stopy (S95.–)

S85.0

Uraz tętnicy podkolanowej

S85.1

Uraz tętnicy piszczelowej (przedniej) (tylnej)
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S85.2

Uraz tętnicy strzałkowej

S85.3

Uraz żyły odpiszczelowej na poziomie podudzia
Żyła odpiszczelowa BNO

S85.4

Uraz żyły odstrzałkowej na poziomie podudzia

S85.5

Uraz żyły podkolanowej

S85.7

Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie podudzia

S85.8

Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie podudzia

S85.9

Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie podudzia

S86

Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie podudzia
Nie obejmuje:

uraz:
• mięśnia i ścięgna na poziomie stawu skokowego lub poniżej stawu skokowego
(S96.–)
• więzadła (ścięgna) rzepki (S76.1)

S86.0

Uraz ścięgna Achillesa

S86.1

Uraz innego mięśnia (mięśni) i ścięgna (ścięgien) tylnej grupy mięśni podudzia

S86.2

Uraz mięśnia (mięśni) i ścięgna (ścięgien) przedniej grupy mięśni podudzia

S86.3

Uraz mięśnia (mięśni) i ścięgna (ścięgien) grupy mięśni strzałkowych na poziomie
podudzia

S86.7

Uraz licznych mięśni i ścięgien na poziomie podudzia

S86.8

Uraz innych mięśni i ścięgien na poziomie podudzia

S86.9

Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna na poziomie podudzia

S87

Uraz zmiażdżeniowy podudzia
Nie obejmuje:

uraz zmiażdżeniowy stawu skokowego i stopy (S97.–)

S87.0

Uraz zmiażdżeniowy kolana

S87.8

Uraz zmiażdżeniowy innych i nieokreślonych części podudzia

S88

Amputacja urazowa podudzia
Nie obejmuje:

amputacja urazowa:
• stawu skokowego i stopy (S98.–)
• kończyny dolnej, poziom nieokreślony (T13.6)

S88.0

Amputacja urazowa na poziomie kolana

S88.1

Amputacja urazowa na poziomie między kolanem i stawem skokowym

S88.9

Amputacja urazowa podudzia, poziom nieokreślony

S89

Inne i nieokreślone urazy podudzia
Nie obejmuje:

inne i nieokreślone urazy stawu skokowego i stopy (S99.–)

S89.7

Liczne urazy podudzia
Urazy, które można przypisać do więcej niż jednej spośród kategorii S80–S88

S89.8

Inne określone urazy podudzia

S89.9

Nieokreślony uraz podudzia
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Urazy stawu skokowego i stopy
(S90–S99)
Nie obejmuje:

S90

obustronny uraz stawu skokowego i stopy (T00–T07)
oparzenia termiczne i chemiczne (T20–T32)
złamanie w obrębie stawu skokowego i kostki (S82.–)
odmrożenie (T33–T35)
urazy kończyny dolnej, poziom nieokreślony (T12–T13)
ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)

Powierzchowny uraz stawu skokowego i stopy

S90.0

Stłuczenie stawu skokowego

S90.1

Stłuczenie palca (palców) stopy bez uszkodzenia paznokcia
Stłuczenie palca (palców) stopy BNO

S90.2

Stłuczenie palca (palców) stopy z uszkodzeniem paznokcia

S90.3

Stłuczenie innych i nieokreślonych części stopy

S90.7

Liczne powierzchowne urazy stawu skokowego i stopy

S90.8

Inne powierzchowne urazy stawu skokowego i stopy

S90.9

Powierzchowny uraz stawu skokowego i stopy, nieokreślony

S91

Otwarta rana stawu skokowego i stopy
Nie obejmuje:

amputacja urazowa stawu skokowego i stopy (S98.–)

S91.0

Otwarta rana stawu skokowego

S91.1

Otwarta rana palca (palców) stopy bez uszkodzenia paznokcia
Otwarta rana palca (palców) stopy BNO

S91.2

Otwarta rana palca (palców) stopy z uszkodzeniem paznokcia

S91.3

Otwarta rana innych części stopy
Otwarta rana stopy BNO

S91.7

Liczne otwarte rany stawu skokowego i stopy

S92

Złamanie stopy z wyjątkiem stawu skokowego
Nie obejmuje:

staw skokowy (S82.–)
kostka (S82.–)

Poniższe podrozdziały przedstawiono do opcjonalnego wykorzystania w dodatkowej pozycji kodowania,
kiedy nie ma możliwości lub potrzeby użycia wielu kodów dla identyfikacji złamania i otwartej rany;
złamanie niewyszczególnione jako zamknięte lub otwarte należy klasyfikować jako zamknięte.
0

zamknięte

1

otwarte

S92.0

Złamanie kości piętowej
Kość piętowa
Os calcis

S92.1

Złamanie kości skokowej
Kość skokowa

S92.2

Złamanie innej (innych) kości stępu
Kość sześcienna
Kość klinowata stopy (pośrednia) (boczna) (przyśrodkowa)
Kość łódkowata

S92.3

Złamanie kości śródstopia

S92.4

Złamanie palucha

S92.5

Złamanie innego palca stopy

S92.7

Liczne złamania kości stopy

S92.9

Złamanie kości stopy, nieokreślone
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S93

Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł na poziomie stawu
skokowego i stopy

S93.0

Zwichnięcie stawu skokowego
Kość skokowa
Strzałka, nasada dalsza
Talus
Piszczel, nasada dalsza

S93.1

Zwichnięcie palca (palców) stopy
Staw międzypaliczkowy (stawy międzypaliczkowe)
Staw śródstopno-paliczkowy (stawy śródstopno-paliczkowe)

S93.2

Pęknięcie więzadeł na poziomie stawu skokowego i stopy

S93.3

Zwichnięcie innych i nieokreślonych części stopy
Kość łódkowata
Staw (stawy) stępu
Staw stępowo-śródstopny (stawy stępowo-śródstopne)

S93.4

Skręcenie i naderwanie stawu skokowego
Więzadło piętowo-strzałkowe
Więzadło trójgraniaste
Więzadło poboczne piszczelowe
Więzadło skokowo-strzałkowe
Więzozrost piszczelowo-strzałkowy
Nie obejmuje: uraz ścięgna Achillesa (S86.0)

S93.5

Skręcenie i naderwanie palca (palców) stopy
Staw międzypaliczkowy (stawy międzypaliczkowe)
Staw śródstopno-paliczkowy (stawy śródstopno-paliczkowe)

S93.6

Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części stopy
Więzadła stępu
Więzadło stępowo-śródstopne

S94

Urazy nerwów na poziomie stawu skokowego i stopy

S94.0

Uraz nerwu podeszwowego bocznego

S94.1

Uraz nerwu podeszwowego przyśrodkowego

S94.2

Uraz nerwu strzałkowego głębokiego na poziomie stawu skokowego i stopy
Końcowa, boczna gałąź nerwu strzałkowego głębokiego

S94.3

Uraz nerwu skórnego czuciowego na poziomie stawu skokowego i stopy

S94.7

Uraz licznych nerwów na poziomie stawu skokowego i stopy

S94.8

Uraz innych nerwów na poziomie stawu skokowego i stopy

S94.9

Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie stawu skokowego i stopy

S95

Uraz naczyń krwionośnych na poziomie stawu skokowego i stopy
Nie obejmuje:

uraz żyły i tętnicy piszczelowej tylnej (S85.–)

S95.0

Uraz tętnicy grzbietowej stopy

S95.1

Uraz tętnicy podeszwowej stopy

S95.2

Uraz żyły grzbietowej stopy

S95.7

Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie stawu skokowego i stopy

S95.8

Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie stawu skokowego i stopy

S95.9

Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie stawu skokowego i stopy

S96

Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie stawu skokowego i stopy
Nie obejmuje:

uraz ścięgna Achillesa (S86.0)

S96.0

Uraz ścięgna i mięśnia zginacza długiego palucha na poziomie stawu skokowego i stopy

S96.1

Uraz ścięgna i mięśnia prostownika długiego palucha na poziomie stawu skokowego
i stopy
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S96.2

Uraz ścięgna i mięśnia zginacza lub prostownika na poziomie stawu skokowego i stopy

S96.7

Uraz licznych mięśni i ścięgien na poziomie stawu skokowego i stopy

S96.8

Uraz innych mięśni i ścięgien na poziomie stawu skokowego i stopy

S96.9

Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna na poziomie stawu skokowego i stopy

S97

Uraz zmiażdżeniowy stawu skokowego i stopy

S97.0

Uraz zmiażdżeniowy stawu skokowego

S97.1

Uraz zmiażdżeniowy palca (palców) stopy

S97.8

Uraz zmiażdżeniowy innych części stawu skokowego i stopy
Uraz zmiażdżeniowy stopy BNO

S98

Amputacja urazowa stawu skokowego i stopy

S98.0

Amputacja urazowa na poziomie stawu skokowego

S98.1

Amputacja urazowa jednego palca stopy

S98.2

Amputacja urazowa dwóch lub więcej palców stopy

S98.3

Amputacja urazowa innych części stopy
Złożona amputacja urazowa palca (palców) stopy i innej części stopy

S98.4

Amputacja urazowa stopy, poziom nieokreślony

S99

Inne i nieokreślone urazy stawu skokowego i stopy

S99.7

Liczne urazy stawu skokowego i stopy
Urazy, które można przypisać do więcej niż jednej spośród kategorii S90–S98

S99.8

Inne określone urazy stawu skokowego i stopy

S99.9

Nieokreślony uraz stawu skokowego i stopy

Urazy obejmujące liczne okolice ciała
(T00–T07)
Obejmuje:

urazy obustronne kończyn i urazy dwóch lub więcej okolic ciała sklasyfikowanych w kategoriach
S00–S99

Nie obejmuje:

oparzenia termiczne i chemiczne (T20–T32)
odmrożenie (T33–T35)
ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)
liczne urazy obejmujące tylko jedną okolicę ciała – patrz kategorie S
oparzenia słoneczne (L55.–)

T00
T00.0

Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice ciała
Powierzchowne urazy obejmujące głowę i szyję
Powierzchowne urazy okolic sklasyfikowanych w kategoriach S00.– i S10.–
Nie obejmuje:

T00.1

Powierzchowne urazy obejmujące klatkę piersiową, brzuch, dolną część grzbietu i
miednicę
Powierzchowne urazy okolic sklasyfikowanych w kategoriach S20.–, S30.– i T09.0
Nie obejmuje:

T00.2

z zajęciem innych okolic ciała (T00.8)

z zajęciem innych okolic ciała (T00.8)

Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice kończyny górnej (kończyn górnych)
Powierzchowne urazy okolic sklasyfikowanych w kategoriach S40.–, S50.–, S60.– i T11.0
Nie obejmuje:

z zajęciem:
• kończyny dolnej (kończyn dolnych) (T00.6)
• klatki piersiowej, brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy (T00.8)
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T00.3

Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice kończyny dolnej (kończyn dolnych)
Powierzchowne urazy okolic sklasyfikowanych w kategoriach S70.–, S80.–, S90.– i T13.0
Nie obejmuje:

T00.6

z zajęciem:
• klatki piersiowej, brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy (T00.8)
• kończyny górnej (kończyn górnych) (T00.6)

Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice kończyny górnej (kończyn górnych)
i kończyny dolnej (kończyn dolnych)
Powierzchowne urazy okolic sklasyfikowanych w kategoriach T00.2 i T00.3
Nie obejmuje:

z zajęciem klatki piersiowej, brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy (T00.8)

T00.8

Powierzchowne urazy obejmujące inne kombinacje okolic ciała

T00.9

Liczne powierzchowne urazy, nieokreślone
Liczne:
• otarcia
• pęcherze (nieoparzeniowe)
• zasinienia
BNO
• stłuczenia
• podbiegnięcia krwawe
• ukąszenia owadów (niejadowitych)

T01

Otwarte rany obejmujące liczne okolice ciała
Nie obejmuje:

amputacje urazowe obejmujące liczne okolice ciała (T05.–)

T01.0

Otwarte rany obejmujące głowę i szyję
Otwarte rany okolic sklasyfikowanych w kategoriach S01.– i S11.–
Nie obejmuje: z zajęciem innych okolic ciała (T01.8)

T01.1

Otwarte rany obejmujące klatkę piersiową, brzuch, dolną część grzbietu i miednicę
Otwarte rany okolic sklasyfikowanych w kategoriach S21.–, S31.– i T09.1
Nie obejmuje: z zajęciem innych okolic ciała (T01.8)

T01.2

Otwarte rany obejmujące liczne okolice kończyny górnej (kończyn górnych)
Otwarte rany okolic sklasyfikowanych w kategoriach S41.–, S51.–, S61.– i T11.1
Nie obejmuje: z zajęciem:
• kończyny dolnej (kończyn dolnych) (T01.6)
• klatki piersiowej, brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy (T01.8)

T01.3

Otwarte rany obejmujące liczne okolice kończyny dolnej (kończyn dolnych)
Otwarte rany okolic sklasyfikowanych w kategoriach S71.–, S81.–, S91.– i T13.1
Nie obejmuje:

T01.6

z zajęciem:
• klatki piersiowej, brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy (T01.8)
• kończyny górnej (kończyn górnych) (T01.6)

Otwarte rany obejmujące liczne okolice kończyny górnej (kończyn górnych) i kończyny
dolnej (kończyn dolnych)
Otwarte rany okolic sklasyfikowanych w kategoriach T01.2 i T01.3
Nie obejmuje:

z zajęciem:
• klatki piersiowej, brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy (T01.8)

T01.8

Otwarte rany obejmujące inne kombinacje okolic ciała

T01.9

Liczne otwarte rany, nieokreślone
Liczne:
• ukąszenia zwierząt
• przecięcia
BNO
• rozdarcia
• rany kłute

T02

Złamania obejmujące liczne okolice ciała
Poniższe podrozdziały przedstawiono do opcjonalnego wykorzystania w dodatkowej pozycji kodowania,
kiedy nie ma możliwości lub potrzeby użycia wielu kodów dla identyfikacji złamania i otwartej rany;
złamanie niewyszczególnione jako zamknięte lub otwarte należy klasyfikować jako zamknięte.
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T02.0

Złamania obejmujące głowę i szyję
Złamania okolic sklasyfikowanych w kategoriach S02.– i S12.–
Nie obejmuje:

T02.1

Złamania obejmujące klatkę piersiową, dolną część grzbietu i miednicę
Złamania okolic sklasyfikowanych w kategoriach S22.–, S32.– i T08
Nie obejmuje:

T02.2

gdy połączone ze złamaniami:
• kończyny (kończyn) (T02.7)
• innych okolic ciała (T02.8)

Złamania obejmujące liczne okolice jednej kończyny górnej
Złamania okolic sklasyfikowanych w kategoriach S42.–, S52.–, S62.– i T10 w obrębie jednej kończyny
górnej
Nie obejmuje:

T02.3

z zajęciem innych okolic ciała (T02.8)

gdy połączone ze złamaniami:
• kończyny dolnej (kończyn dolnych) (T02.6)
• drugiej kończyny górnej (T02.4)
• klatki piersiowej, dolnej części grzbietu i miednicy (T02.7)

Złamania obejmujące liczne okolice jednej kończyny dolnej
Złamania okolic sklasyfikowanych w kategoriach S72.–, S82.–, S92.– i T12 w obrębie jednej kończyny
dolnej
Nie obejmuje:

gdy połączone ze złamaniami:
• drugiej kończyny dolnej (T02.5)
• klatki piersiowej, dolnej części grzbietu i miednicy (T02.7)
• kończyny górnej (kończyn górnych) (T02.6)

T02.4

Złamania obejmujące liczne okolice obu kończyn górnych
Złamania okolic sklasyfikowanych w kategoriach S42.–, S52.–, S62.– i T10 w obrębie obu kończyn
górnych
Nie obejmuje: gdy połączone ze złamaniami:
• kończyny dolnej (kończyn dolnych) (T02.6)
• klatki piersiowej, dolnej części grzbietu i miednicy (T02.7)

T02.5

Złamania obejmujące liczne okolice obu kończyn dolnych
Złamania okolic sklasyfikowanych w kategoriach S72.–, S82.–, S92.– i T12 w obrębie obu kończyn
dolnych
Nie obejmuje: gdy połączone ze złamaniami:
• klatki piersiowej, dolnej części grzbietu i miednicy (T02.7)
• kończyny górnej (kończyn górnych) (T02.6)

T02.6

Złamania obejmujące liczne okolice kończyny górnej (kończyn górnych) i kończyny dolnej
(kończyn dolnych)
Nie obejmuje: gdy połączone ze złamaniami:
• klatki piersiowej, dolnej części grzbietu i miednicy (T02.7)

T02.7

Złamania obejmujące klatkę piersiową, dolną część grzbietu i miednicę wraz z kończyną
(kończynami)

T02.8

Złamania obejmujące inne kombinacje okolic ciała

T02.9

Liczne złamania, nieokreślone

T03
T03.0

Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące liczne okolice ciała
Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące głowę i szyję
Zwichnięcia, skręcenia i naderwania okolic sklasyfikowanych w kategoriach S03.– i S13.–
Nie obejmuje:

T03.1

gdy połączone ze zwichnięciami, skręceniami i naderwaniami:
• innych okolic ciała (T03.8)

Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące klatkę piersiową, dolną część grzbietu
i miednicę
Zwichnięcia, skręcenia i naderwania okolic sklasyfikowanych w kategoriach S23.–, S33.– i T09.2
Nie obejmuje: gdy połączone ze zwichnięciami, skręceniami i naderwaniami:
• innych okolic ciała (T03.8)
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T03.2

Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące liczne okolice kończyny górnej (kończyn
górnych)
Zwichnięcia, skręcenia i naderwania okolic sklasyfikowanych w kategoriach S43.–, S53.–, S63.– i T11.2
Nie obejmuje:

T03.3

gdy połączone ze zwichnięciami, skręceniami i naderwaniami:
• kończyny dolnej (kończyn dolnych) (T03.4)
• klatki piersiowej, dolnej części grzbietu i miednicy (T03.8)

Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące liczne okolice kończyny dolnej (kończyn
dolnych)
Zwichnięcia, skręcenia i naderwania okolic sklasyfikowanych w kategoriach S73.–, S83.–, S93.– i T13.2
Nie obejmuje:

gdy połączone ze zwichnięciami, skręceniami i naderwaniami:
• klatki piersiowej, dolnej części grzbietu i miednicy (T03.8)
• kończyny górnej (kończyn górnych) (T03.4)

T03.4

Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące liczne okolice kończyny górnej (kończyn
górnych) i kończyny dolnej (kończyn dolnych)
Nie obejmuje: gdy połączone ze zwichnięciami, skręceniami i naderwaniami:
• klatki piersiowej, dolnej części grzbietu i miednicy (T03.8)

T03.8

Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące inne kombinacje okolic ciała

T03.9

Liczne zwichnięcia, skręcenia i naderwania, nieokreślone

T04
T04.0

Urazy zmiażdżeniowe obejmujące liczne okolice ciała
Urazy zmiażdżeniowe obejmujące głowę i szyję
Urazy zmiażdżeniowe okolic sklasyfikowanych w kategoriach S07.– i S17.–
Nie obejmuje:

z zajęciem innych okolic ciała (T04.8)

T04.1

Urazy zmiażdżeniowe obejmujące klatkę piersiową, brzuch, dolną część grzbietu i
miednicę
Uraz zmiażdżeniowy:
• okolic sklasyfikowanych w kategoriach S28.– i S38.–
• tułowia BNO
Nie obejmuje: z zajęciem:
• kończyn (T04.7)
• innych okolic ciała (T04.8)

T04.2

Urazy zmiażdżeniowe obejmujące liczne okolice kończyny górnej (kończyn górnych)
Uraz zmiażdżeniowy:
• okolic sklasyfikowanych w kategoriach S47.–, S57.– i S67.–
• kończyny górnej BNO
Nie obejmuje:

T04.3

z zajęciem:
• kończyny dolnej (kończyn dolnych) (T04.4)
• klatki piersiowej, brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy (T04.7)

Urazy zmiażdżeniowe obejmujące liczne okolice kończyny dolnej (kończyn dolnych)
Uraz zmiażdżeniowy:
• kończyny dolnej BNO
• okolic sklasyfikowanych w kategoriach S77.–, S87.– i S97.–
Nie obejmuje:

z zajęciem:
• klatki piersiowej, brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy (T04.7)
• kończyny górnej (kończyn górnych) (T04.4)

T04.4

Urazy zmiażdżeniowe obejmujące liczne okolice kończyny górnej (kończyn górnych)
i kończyny dolnej (kończyn dolnych)
Nie obejmuje: z zajęciem klatki piersiowej, brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy (T04.7)

T04.7

Urazy zmiażdżeniowe obejmujące klatkę piersiową, brzuch , dolną część grzbietu
i miednicę wraz z kończyną (kończynami)

T04.8

Urazy zmiażdżeniowe obejmujące inne kombinacje okolic ciała

T04.9

Liczne urazy zmiażdżeniowe, nieokreślone
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T05

Amputacje urazowe obejmujące liczne okolice ciała
Obejmuje:

oderwanie obejmujące liczne okolice ciała

Nie obejmuje:

dekapitacja (S18)
otwarte rany obejmujące liczne okolice ciała (T01.–)
amputacja urazowa:
• ramienia BNO (T11.6)
• kończyny dolnej BNO (T13.6)
• tułowia BNO (T09.6)

T05.0

Amputacja urazowa obu rąk

T05.1

Amputacja urazowa jednej ręki i drugiej kończyny górnej [na dowolnym poziomie,
z wyjątkiem ręki]

T05.2

Amputacja urazowa obu kończyn górnych [na dowolnym poziomie]

T05.3

Amputacja urazowa obu stóp

T05.4

Amputacja urazowa jednej stopy i drugiej kończyny dolnej [na dowolnym poziomie,
z wyjątkiem stopy]

T05.5

Amputacja urazowa obu kończyn dolnych [na dowolnym poziomie]

T05.6

Amputacja urazowa kończyn górnych i dolnych, dowolna kombinacja [na dowolnym
poziomie]

T05.8

Amputacje urazowe obejmujące inne kombinacje okolic ciała
Przepołowienie:
• brzucha
• klatki piersiowej

T05.9

Liczne amputacje urazowe, nieokreślone

T06

Inne urazy obejmujące liczne okolice ciała, niesklasyfikowane gdzie indziej

T06.0

Urazy mózgu i nerwów czaszkowych z urazami nerwów rdzeniowych i rdzenia kręgowego
na poziomie szyi
Urazy sklasyfikowane w kategoriach S04.– i S06.– z urazami sklasyfikowanymi w kategorii S14.–

T06.1

Uraz nerwów i rdzenia kręgowego obejmujący liczne inne okolice ciała

T06.2

Urazy nerwów obejmujące liczne okolice ciała
Liczne urazy nerwów BNO
Nie obejmuje: z zajęciem rdzenia kręgowego (T06.0–T06.1)

T06.3

Urazy naczyń krwionośnych obejmujące liczne okolice ciała

T06.4

Urazy mięśni i ścięgien obejmujące liczne okolice ciała

T06.5

Urazy narządów klatki piersiowej wraz z narządami jamy brzusznej i miednicy

T06.8

Inne określone urazy obejmujące liczne okolice ciała

T07

Liczne nieokreślone urazy
Nie obejmuje:

uraz BNO (T14.9)

Urazy nieokreślonych części tułowia, kończyn i okolicy ciała
(T08–T14)
Nie obejmuje:

T08

oparzenia termiczne i chemiczne (T20–T32)
odmrożenie (T33–T35)
urazy obejmujące liczne okolice ciała (T00–T07)
ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)

Złamanie kręgosłupa, poziom nieokreślony
Nie obejmuje:

liczne złamania kręgosłupa, poziom nieokreślony (T02.1)

Poniższe podrozdziały przedstawiono do opcjonalnego wykorzystania w dodatkowej pozycji kodowania,
kiedy nie ma możliwości lub potrzeby użycia wielu kodów dla identyfikacji złamania i otwartej rany;
złamanie niewyszczególnione jako zamknięte lub otwarte należy klasyfikować jako zamknięte.
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Inne urazy kręgosłupa i tułowia, poziom nieokreślony
Nie obejmuje:

uraz zmiażdżeniowy tułowia BNO (T04.1)
liczne urazy tułowia (T00–T06)
przepołowienie tułowia (T05.8)

T09.0

Powierzchowny uraz tułowia, poziom nieokreślony

T09.1

Otwarta rana tułowia, poziom nieokreślony

T09.2

Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie nieokreślonego stawu i więzadła tułowia

T09.3

Uraz rdzenia kręgowego, poziom nieokreślony

T09.4

Uraz nieokreślonego nerwu, korzenia nerwu rdzeniowego i splotu tułowia

T09.5

Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna tułowia

T09.6

Amputacja urazowa tułowia, poziom nieokreślony

T09.8

Inne określone urazy tułowia, poziom nieokreślony

T09.9

Nieokreślony uraz tułowia, poziom nieokreślony

T10

Złamanie kończyny górnej, poziom nieokreślony
Złamane ramię BNO
Złamanie ramienia BNO
Nie obejmuje:

liczne złamania kończyny górnej, poziom nieokreślony (T02.–)

Poniższe podrozdziały przedstawiono do opcjonalnego wykorzystania w dodatkowej pozycji kodowania,
kiedy nie ma możliwości lub potrzeby użycia wielu kodów dla identyfikacji złamania i otwartej rany;
złamanie niewyszczególnione jako zamknięte lub otwarte należy klasyfikować jako zamknięte.

T11

0

zamknięte

1

otwarte

Inne urazy kończyny górnej, poziom nieokreślony
Nie obejmuje:

uraz zmiażdżeniowy kończyny górnej BNO (T04.2)
złamanie kończyny górnej, poziom nieokreślony (T10)
urazy obejmujące liczne okolice ciała (T00–T06)

T11.0

Powierzchowny uraz kończyny górnej, poziom nieokreślony

T11.1

Otwarta rana kończyny górnej, poziom nieokreślony

T11.2

Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie nieokreślonego stawu i więzadła kończyny górnej,
poziom nieokreślony

T11.3

Uraz nieokreślonego nerwu kończyny górnej, poziom nieokreślony

T11.4

Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego kończyny górnej, poziom nieokreślony

T11.5

Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna kończyny górnej, poziom nieokreślony

T11.6

Amputacja urazowa kończyny górnej, poziom nieokreślony
Amputacja urazowa kończyny BNO

T11.8

Inne określone urazy kończyny górnej, poziom nieokreślony

T11.9

Nieokreślony uraz kończyny górnej, poziom nieokreślony
Uraz kończyny górnej BNO

T12

Złamanie kończyny dolnej, poziom nieokreślony
Złamana kończyna dolna BNO
Złamanie kończyny dolnej BNO
Nie obejmuje:

liczne złamania kończyny dolnej, poziom nieokreślony (T02.–)

Poniższe podrozdziały przedstawiono do opcjonalnego wykorzystania w dodatkowej pozycji kodowania,
kiedy nie ma możliwości lub potrzeby użycia wielu kodów dla identyfikacji złamania i otwartej rany;
złamanie niewyszczególnione jako zamknięte lub otwarte należy klasyfikować jako zamknięte.
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T13

Inne urazy kończyny dolnej, poziom nieokreślony
Nie obejmuje:

uraz zmiażdżeniowy kończyny dolnej BNO (T04.3)
złamanie kończyny dolnej, poziom nieokreślony (T12)
urazy obejmujące liczne okolice ciała (T00–T06)

T13.0

Powierzchowny uraz kończyny dolnej, poziom nieokreślony

T13.1

Otwarta rana kończyny dolnej, poziom nieokreślony

T13.2

Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie nieokreślonego stawu i więzadła kończyny dolnej,
poziom nieokreślony

T13.3

Uraz nieokreślonego nerwu kończyny dolnej, poziom nieokreślony

T13.4

Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego kończyny dolnej, poziom nieokreślony

T13.5

Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna kończyny dolnej, poziom nieokreślony

T13.6

Amputacja urazowa kończyny dolnej, poziom nieokreślony
Amputacja urazowa kończyny dolnej BNO

T13.8

Inne określone urazy kończyny dolnej, poziom nieokreślony

T13.9

Nieokreślony uraz kończyny dolnej, poziom nieokreślony
Uraz kończyny dolnej BNO

T14

Uraz nieokreślonej okolicy ciała
Nie obejmuje:

T14.0

urazy obejmujące liczne okolice ciała (T00–T07)

Powierzchowny uraz nieokreślonej okolicy ciała
Otarcie
Pęcherz (nieoparzeniowy)
Zasinienie
Stłuczenie
Krwiak
Uraz wskutek powierzchownego działania ciała obcego
(typu drzazga), bez rozległej otwartej rany
Ukąszenie owada (niejadowitego)
Powierzchowny uraz
Nie obejmuje:

liczne powierzchowne urazy BNO (T00.9)

T14.1

Otwarta rana nieokreślonej okolicy ciała
Ukąszenie przez zwierzę
Przecięcie
Rozerwanie
BNO
Otwarta rana
Rana kłuta z (wnikającym) ciałem obcym
Nie obejmuje: liczne:
• otwarte rany BNO (T01.9)
• amputacje urazowe BNO (T05.9)
amputacja urazowa BNO (T14.7)

T14.2

Złamanie nieokreślonej okolicy ciała
Złamanie:
• BNO
• zamknięte BNO
• z przemieszczeniem BNO
• z przesunięciem BNO
• otwarte BNO
Nie obejmuje:

BNO

liczne złamania BNO (T02.9)

Poniższe podrozdziały przedstawiono do opcjonalnego wykorzystania w dodatkowej pozycji kodowania,
kiedy nie ma możliwości lub potrzeby użycia wielu kodów dla identyfikacji złamania i otwartej rany;
złamanie niewyszczególnione jako zamknięte lub otwarte należy klasyfikować jako zamknięte.
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T14.3

Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie nieokreślonej okolicy ciała
Oderwanie
Rozerwanie
Skręcenie
Naderwanie
stawu (torebki)
Urazowy wylew krwi do jamy stawowej
BNO
więzadła
Urazowe:
• pęknięcie
• podwichnięcie
• rozdarcie
Nie obejmuje: liczne zwichnięcia, skręcenia i naderwania BNO (T03.9)

T14.4

Uraz nerwu (nerwów) nieokreślonej okolicy ciała
Uraz nerwu
Urazowe:
• rozdzielenie nerwu
BNO
• wylew do osłonek nerwu
• porażenie (przemijające)
Nie obejmuje:

T14.5

liczne urazy nerwów BNO (T06.2)

Uraz naczynia krwionośnego (naczyń krwionośnych) nieokreślonej okolicy ciała
Oderwanie
Przecięcie
Zranienie
Rozerwanie
naczynia krwionośnego (naczyń krwionośnych) BNO
Urazowy:
• tętniak lub przetoka (tętniczo-żylna)
• tętniczy krwiak
• pęknięcie
Nie obejmuje:

liczne urazy naczyń krwionośnych BNO (T06.3)

T14.6

Uraz mięśni i ścięgien nieokreślonej okolicy ciała
Oderwanie
Przecięcie
Zranienie
mięśnia (mięśni) i ścięgna (ścięgien) BNO
Rozerwanie
Urazowe pęknięcie
Nie obejmuje: liczne urazy mięśni i ścięgien BNO (T06.4)

T14.7

Uraz zmiażdżeniowy i amputacja urazowa nieokreślonej okolicy ciała
Uraz zmiażdżeniowy BNO
Amputacja urazowa BNO
Nie obejmuje:

liczne:
• urazy zmiażdżeniowe BNO (T04.9)
• amputacje urazowe BNO (T05.9)

T14.8

Inne urazy nieokreślonej okolicy ciała

T14.9

Uraz, nieokreślony
Nie obejmuje: liczne urazy BNO (T07)

622

URAZY, ZATRUCIA I INNE OKREŚLONE SKUTKI DZIAŁANIA CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Skutki działania ciała obcego wnikającego drogą naturalnych otworów ciała
(T15–T19)
Nie obejmuje:

T15

ciało obce:
• przypadkowo pozostawione w ranie operacyjnej (T81.5)
• w ranach drążących – patrz otwarta rana według okolic ciała
• tkwiące w tkankach miękkich (M79.5)
drzazga, bez rozległej otwartej rany – patrz powierzchowny uraz według okolic ciała

Ciało obce w zewnętrznej części oka
Nie obejmuje:

ciało obce w ranie drążącej:
• oczodołu i gałki ocznej (S05.4–S05.5)
• tkwiące (stare) (H05.5, H44.6–H44.7)
tkwiące ciało obce w powiece (H02.8)

T15.0

Ciało obce w rogówce

T15.1

Ciało obce w worku spojówkowym

T15.8

Ciało obce w innych i licznych zewnętrznych częściach oka
Ciało obce w otworze łzowym

T15.9

Ciało obce w zewnętrznej części oka, część nieokreślona

T16

Ciało obce w uchu
Przewód słuchowy zewnętrzny

T17

Ciało obce w drogach oddechowych
Obejmuje:

duszenie się ciałem obcym
zadławienie się:
• pokarmem (zwracanym)
• plwociną
zaaspirowanie płynów lub wymiocin BNO

T17.0

Ciało obce w zatoce przynosowej

T17.1

Ciało obce w nozdrzu
Nos BNO

T17.2

Ciało obce w gardle
Część nosowa gardła
Gardło BNO

T17.3

Ciało obce w krtani

T17.4

Ciało obce w tchawicy

T17.5

Ciało obce w oskrzelach

T17.8

Ciało obce w innych i licznych częściach dróg oddechowych
Oskrzeliki
Płuca

T17.9

Ciało obce w drogach oddechowych, część nieokreślona

T18

Ciało obce w przewodzie pokarmowym
Nie obejmuje:

ciało obce w gardle (T17.2)

T18.0

Ciało obce w jamie ustnej

T18.1

Ciało obce w przełyku

T18.2

Ciało obce w żołądku

T18.3

Ciało obce w jelicie cienkim

T18.4

Ciało obce w okrężnicy

T18.5

Ciało obce w odbycie i odbytnicy
Zgięcie esiczo-odbytnicze

T18.8

Ciało obce w innych lub licznych częściach przewodu pokarmowego
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T18.9

T19

Ciało obce w przewodzie pokarmowym, część nieokreślona
Układ pokarmowy BNO
Ciało obce połknięte BNO

Ciało obce w układzie moczowo-płciowym
Nie obejmuje:

domaciczne i dopochwowe środki antykoncepcyjne:
• powikłania mechaniczne (T83.3)
• obecność (Z97.5)

T19.0

Ciało obce w cewce moczowej

T19.1

Ciało obce w pęcherzu moczowym

T19.2

Ciało obce w obrębie sromu i pochwy

T19.3

Ciało obce w macicy [dowolnej części]

T19.8

Ciało obce w innych lub licznych częściach układu moczowo-płciowego

T19.9

Ciało obce w układzie moczowo-płciowym, część nieokreślona

Oparzenia termiczne i chemiczne
(T20–T32)
Obejmuje:

oparzenia (termiczne) wywołane przez:
• elektryczne urządzenia grzewcze
• elektryczność
• płomień
• tarcie
• gorące powietrze i gazy
• gorące przedmioty
• piorun
• promieniowanie
oparzenia chemiczne (zewnętrzne) (wewnętrzne)
oparzenia gorącą wodą lub parą

Nie obejmuje:

rumień [zapalenie skóry] oparzeniowy (L59.0)
choroby skóry i tkanki podskórnej związane z promieniowaniem (L55–L59)
oparzenia słoneczne (L55.–)

Oparzenia termiczne i chemiczne zewnętrznej powierzchni ciała, określone
co do miejsca
(T20–T25)
Obejmuje:

T20

oparzenia termiczne i chemiczne:
• stopnia pierwszego [rumień]
• stopnia drugiego [pęcherze] [utrata naskórka]
• stopnia trzeciego [głęboka martwica tkanek położonych głębiej] [utrata pełnej grubości skóry]

Oparzenie termiczne i chemiczne głowy i szyi
Obejmuje:

ucho [dowolna część]
oko z innymi częściami twarzy, głowy i szyi
warga
nos (przegroda nosa)
skóra owłosiona głowy [dowolna część]
skroń (okolica skroniowa)

Nie obejmuje:

oparzenie termiczne i chemiczne:
• ograniczone do oka i przydatków oka (T26.–)
• ust i gardła (T28.–)

T20.0

Oparzenie termiczne głowy i szyi, nieokreślonego stopnia

T20.1

Oparzenie termiczne głowy i szyi, I stopnia
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T20.2

Oparzenie termiczne głowy i szyi, II stopnia

T20.3

Oparzenie termiczne głowy i szyi, III stopnia

T20.4

Oparzenie chemiczne głowy i szyi, nieokreślonego stopnia

T20.5

Oparzenie chemiczne głowy i szyi, I stopnia

T20.6

Oparzenie chemiczne głowy i szyi, II stopnia

T20.7

Oparzenie chemiczne głowy i szyi, III stopnia

T21

Oparzenie termiczne i chemiczne tułowia
Obejmuje:

Nie obejmuje:

ściana jamy brzusznej
odbyt
grzbiet [dowolna część]
pierś
pośladek
ściana klatki piersiowej
bok
pachwina
okolica międzyłopatkowa
wargi sromowe (większe) (mniejsze)
prącie
krocze
moszna
jądro
srom
oparzenie termiczne i chemiczne:
• dołu pachowego (T22.–)
• okolicy łopatki (T22.–)

T21.0

Oparzenie termiczne tułowia, nieokreślonego stopnia

T21.1

Oparzenie termiczne tułowia, I stopnia

T21.2

Oparzenie termiczne tułowia, II stopnia

T21.3

Oparzenie termiczne tułowia, III stopnia

T21.4

Oparzenie chemiczne tułowia, nieokreślonego stopnia

T21.5

Oparzenie chemiczne tułowia, I stopnia

T21.6

Oparzenie chemiczne tułowia, II stopnia

T21.7

Oparzenie chemiczne tułowia, III stopnia

T22

Oparzenie termiczne i chemiczne barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka
i ręki
Obejmuje:

kończyna górna [dowolna część z wyjątkiem izolowanego oparzenia termicznego
i chemicznego nadgarstka i ręki]
dół pachowy
okolica łopatki

Nie obejmuje:

oparzenie termiczne i chemiczne:
• okolicy międzyłopatkowej (T21.–)
• izolowane nadgarstka i ręki (T23.–)

T22.0

Oparzenie termiczne barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki,
nieokreślonego stopnia

T22.1

Oparzenie termiczne barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki, I stopnia

T22.2

Oparzenie termiczne barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki, II stopnia

T22.3

Oparzenie termiczne barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki, III stopnia

T22.4

Oparzenie chemiczne barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki,
nieokreślonego stopnia

T22.5

Oparzenie chemiczne barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki, I stopnia

T22.6

Oparzenie chemiczne barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki, II stopnia

T22.7

Oparzenie chemiczne barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki, III stopnia
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T23

Oparzenie termiczne i chemiczne nadgarstka i ręki
Obejmuje:

palec ręki (paznokieć)
dłoń
kciuk (paznokieć)

T23.0

Oparzenie termiczne nadgarstka i ręki, nieokreślonego stopnia

T23.1

Oparzenie termiczne nadgarstka i ręki, I stopnia

T23.2

Oparzenie termiczne nadgarstka i ręki, II stopnia

T23.3

Oparzenie termiczne nadgarstka i ręki, III stopnia

T23.4

Oparzenie chemiczne nadgarstka i ręki, nieokreślonego stopnia

T23.5

Oparzenie chemiczne nadgarstka i ręki, I stopnia

T23.6

Oparzenie chemiczne nadgarstka i ręki, II stopnia

T23.7

Oparzenie chemiczne nadgarstka i ręki, III stopnia

T24

Oparzenie termiczne i chemiczne biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy
stawu skokowego i stopy
Obejmuje:

kończyna dolna [dowolna część z wyjątkiem izolowanego oparzenia termicznego
i chemicznego okolicy stawu skokowego i stopy]

Nie obejmuje:

izolowane oparzenie termiczne i chemiczne okolicy stawu skokowego i stopy (T25.–)

T24.0

Oparzenie termiczne biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego
i stopy, nieokreślonego stopnia

T24.1

Oparzenie termiczne biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego
i stopy, I stopnia

T24.2

Oparzenie termiczne biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego
i stopy, II stopnia

T24.3

Oparzenie termiczne biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego
i stopy, III stopnia

T24.4

Oparzenie chemiczne biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego
i stopy, nieokreślonego stopnia

T24.5

Oparzenie chemiczne biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego
i stopy, I stopnia

T24.6

Oparzenie chemiczne biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego
i stopy, II stopnia

T24.7

Oparzenie chemiczne biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego
i stopy, III stopnia

T25

Oparzenie termiczne i chemiczne okolicy stawu skokowego i stopy
Obejmuje:

palec (palce) stopy

T25.0

Oparzenie termiczne okolicy stawu skokowego i stopy, nieokreślonego stopnia

T25.1

Oparzenie termiczne okolicy stawu skokowego i stopy, I stopnia

T25.2

Oparzenie termiczne okolicy stawu skokowego i stopy, II stopnia

T25.3

Oparzenie termiczne okolicy stawu skokowego i stopy, III stopnia

T25.4

Oparzenie chemiczne okolicy stawu skokowego i stopy, nieokreślonego stopnia

T25.5

Oparzenie chemiczne okolicy stawu skokowego i stopy, I stopnia

T25.6

Oparzenie chemiczne okolicy stawu skokowego i stopy, II stopnia

T25.7

Oparzenie chemiczne okolicy stawu skokowego i stopy, III stopnia
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Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i narządów
wewnętrznych
(T26–T28)
T26

Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i przydatków oka

T26.0

Oparzenie termiczne powieki i okolicy oczodołowej

T26.1

Oparzenie termiczne rogówki i worka spojówkowego

T26.2

Oparzenie termiczne z następowym pęknięciem i zniszczeniem gałki ocznej

T26.3

Oparzenie termiczne innych części oka i przydatków oka

T26.4

Oparzenie termiczne oka i przydatków oka, nieokreślone

T26.5

Oparzenie chemiczne powieki i okolicy oczodołowej

T26.6

Oparzenie chemiczne rogówki i worka spojówkowego

T26.7

Oparzenie chemiczne z następowym pęknięciem i zniszczeniem gałki ocznej

T26.8

Oparzenie chemiczne innych części oka i przydatków oka

T26.9

Oparzenie chemiczne oka i przydatków oka, nieokreślone

T27

Oparzenie termiczne i chemiczne dróg oddechowych

T27.0

Oparzenie termiczne krtani i tchawicy

T27.1

Oparzenie termiczne obejmujące krtań i tchawicę wraz z płucami
Nie obejmuje: zespół obrażeń wybuchowych (T70.8)

T27.2

Oparzenie termiczne innych części dróg oddechowych
Jama klatki piersiowej

T27.3

Oparzenie termiczne dróg oddechowych, część nieokreślona

T27.4

Oparzenie chemiczne krtani i tchawicy

T27.5

Oparzenie chemiczne obejmujące krtań i tchawicę wraz z płucami

T27.6

Oparzenie chemiczne innych części dróg oddechowych

T27.7

Oparzenie chemiczne dróg oddechowych, część nieokreślona

T28

Oparzenie termiczne i chemiczne innych narządów wewnętrznych

T28.0

Oparzenie termiczne jamy ustnej i gardła

T28.1

Oparzenie termiczne przełyku

T28.2

Oparzenie termiczne innych części układu pokarmowego

T28.3

Oparzenie termiczne narządów wewnętrznych układu moczowo-płciowego

T28.4

Oparzenie termiczne innych i nieokreślonych narządów wewnętrznych

T28.5

Oparzenie chemiczne jamy ustnej i gardła

T28.6

Oparzenie chemiczne przełyku

T28.7

Oparzenie chemiczne innych części układu pokarmowego

T28.8

Oparzenie chemiczne narządów wewnętrznych układu moczowo-płciowego

T28.9

Oparzenie chemiczne innych i nieokreślonych narządów wewnętrznych
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Oparzenia termiczne i chemiczne licznych i nieokreślonych okolic ciała
(T29–T32)
T29

Oparzenia termiczne i chemiczne licznych okolic ciała
Obejmuje:

oparzenia termiczne i chemiczne, które można przypisać do więcej niż jednej spośród
kategorii T20–T28

T29.0

Oparzenia termiczne licznych okolic ciała, nieokreślonego stopnia
Liczne oparzenia termiczne BNO

T29.1

Oparzenia termiczne licznych okolic ciała, nie większe niż oparzenie I stopnia

T29.2

Oparzenia termiczne licznych okolic ciała, nie większe niż oparzenie II stopnia

T29.3

Oparzenia termiczne licznych okolic ciała, co najmniej jedno oparzenie III stopnia

T29.4

Oparzenia chemiczne licznych okolic ciała, nieokreślonego stopnia
Liczne oparzenia chemiczne BNO

T29.5

Oparzenia chemiczne licznych okolic ciała, nie większe niż oparzenie I stopnia

T29.6

Oparzenia chemiczne licznych okolic ciała, nie większe niż oparzenie II stopnia

T29.7

Oparzenia chemiczne licznych okolic ciała, co najmniej jedno oparzenie III stopnia

T30

Oparzenie termiczne i chemiczne, okolica ciała nieokreślona
Nie obejmuje:

oparzenie termiczne i chemiczne z określeniem rozmiaru objętej powierzchni ciała
(T31–T32)

T30.0

Oparzenie termiczne nieokreślonej okolicy ciała, nieokreślonego stopnia
Oparzenie termiczne BNO

T30.1

Oparzenie termiczne nieokreślonej okolicy ciała, I stopnia
Oparzenie termiczne I stopnia BNO

T30.2

Oparzenie termiczne nieokreślonej okolicy ciała, II stopnia
Oparzenie termiczne II stopnia BNO

T30.3

Oparzenie termiczne nieokreślonej okolicy ciała, III stopnia
Oparzenie termiczne III stopnia BNO

T30.4

Oparzenie chemiczne nieokreślonej okolicy ciała, nieokreślonego stopnia
Oparzenie chemiczne BNO

T30.5

Oparzenie chemiczne nieokreślonej okolicy ciała, I stopnia
Oparzenie chemiczne I stopnia BNO

T30.6

Oparzenie chemiczne nieokreślonej okolicy ciała, II stopnia
Oparzenie chemiczne II stopnia BNO

T30.7

Oparzenie chemiczne nieokreślonej okolicy ciała, III stopnia
Oparzenie chemiczne III stopnia BNO

T31

Oparzenia termiczne sklasyfikowane według rozległości objętej powierzchni ciała
Uwaga:

Tej kategorii należy używać jako kodu głównego tylko w przypadku, gdy okolica oparzenia
jest nieokreślona. Można także używać jej jako kodu dodatkowego w połączeniu z kategoriami
T20–T29, jeżeli okolica jest określona.

T31.0

Oparzenia termiczne obejmujące mniej niż 10% powierzchni ciała

T31.1

Oparzenia termiczne obejmujące 10–19% powierzchni ciała

T31.2

Oparzenia termiczne obejmujące 20–29% powierzchni ciała

T31.3

Oparzenia termiczne obejmujące 30–39% powierzchni ciała

T31.4

Oparzenia termiczne obejmujące 40–49% powierzchni ciała

T31.5

Oparzenia termiczne obejmujące 50–59% powierzchni ciała

T31.6

Oparzenia termiczne obejmujące 60–69% powierzchni ciała

T31.7

Oparzenia termiczne obejmujące 70–79% powierzchni ciała

T31.8

Oparzenia termiczne obejmujące 80–89% powierzchni ciała

T31.9

Oparzenia termiczne obejmujące 90% lub więcej powierzchni ciała
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T32

Oparzenia chemiczne sklasyfikowane według rozległości objętej powierzchni ciała
Uwaga:

Tej kategorii należy używać jako kodu głównego tylko w przypadku, gdy okolica oparzenia
jest nieokreślona. Można także używać jej jako kodu dodatkowego w połączeniu z kategoriami
T20–T29, jeżeli okolica jest określona.

T32.0

Oparzenia chemiczne obejmujące mniej niż 10% powierzchni ciała

T32.1

Oparzenia chemiczne obejmujące 10–19% powierzchni ciała

T32.2

Oparzenia chemiczne obejmujące 20–29% powierzchni ciała

T32.3

Oparzenia chemiczne obejmujące 30–39% powierzchni ciała

T32.4

Oparzenia chemiczne obejmujące 40–49% powierzchni ciała

T32.5

Oparzenia chemiczne obejmujące 50–59% powierzchni ciała

T32.6

Oparzenia chemiczne obejmujące 60–69% powierzchni ciała

T32.7

Oparzenia chemiczne obejmujące 70–79% powierzchni ciała

T32.8

Oparzenia chemiczne obejmujące 80–89% powierzchni ciała

T32.9

Oparzenia chemiczne obejmujące 90% lub więcej powierzchni ciała

Odmrożenie
(T33–T35)
Nie obejmuje:

T33

hipotermia i inne skutki obniżonej temperatury (T68–T69)

Powierzchowne odmrożenie
Obejmuje:
Nie obejmuje:

T33.0

odmrożenie z utratą niepełnej grubości skóry
powierzchowne odmrożenie obejmujące wiele okolic ciała (T35.0)

Powierzchowne odmrożenie głowy

T33.1

Powierzchowne odmrożenie szyi

T33.2

Powierzchowne odmrożenie klatki piersiowej

T33.3

Powierzchowne odmrożenie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy

T33.4

Powierzchowne odmrożenie kończyny górnej
Nie obejmuje: izolowane powierzchowne odmrożenie nadgarstka i ręki (T33.5)

T33.5

Powierzchowne odmrożenie nadgarstka i ręki

T33.6

Powierzchowne odmrożenie biodra i uda

T33.7

Powierzchowne odmrożenie kolana i podudzia
Nie obejmuje: izolowane powierzchowne odmrożenie okolicy stawu skokowego i stopy (T33.8)

T33.8

Powierzchowne odmrożenie okolicy stawu skokowego i stopy

T33.9

Powierzchowne odmrożenie innych i nieokreślonych okolic
Powierzchowne odmrożenie:
• BNO
• kończyny dolnej BNO
• tułowia BNO

T34

Odmrożenie z martwicą tkanki
Nie obejmuje:

odmrożenie z martwicą tkanki obejmujące liczne okolice ciała (T35.1)

T34.0

Odmrożenie głowy z martwicą tkanki

T34.1

Odmrożenie szyi z martwicą tkanki

T34.2

Odmrożenie klatki piersiowej z martwicą tkanki

T34.3

Odmrożenie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy z martwicą tkanki

T34.4

Odmrożenie kończyny górnej z martwicą tkanki
Nie obejmuje: izolowane odmrożenie nadgarstka i ręki z martwicą tkanki (T34.5)

T34.5

Odmrożenie nadgarstka i ręki z martwicą tkanki

T34.6

Odmrożenie biodra i uda z martwicą tkanki
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T34.7

Odmrożenie kolana i podudzia z martwicą tkanki
Nie obejmuje: izolowane odmrożenie okolicy stawu skokowego i stopy z martwicą tkanki (T34.8)

T34.8

Odmrożenie okolicy stawu skokowego i stopy z martwicą tkanki

T34.9

Odmrożenie innych i nieokreślonych okolic z martwicą tkanki
Odmrożenie z martwicą tkanki:
• BNO
• kończyny dolnej BNO
• tułowia BNO

T35

Odmrożenie obejmujące liczne okolice ciała i odmrożenie nieokreślone

T35.0

Powierzchowne odmrożenie obejmujące liczne okolice ciała
Liczne powierzchowne odmrożenia BNO

T35.1

Odmrożenie z martwicą tkanki obejmujące liczne okolice ciała
Liczne odmrożenia z martwicą tkanki BNO

T35.2

Nieokreślone odmrożenie głowy i szyi

T35.3

Nieokreślone odmrożenie klatki piersiowej, brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
Odmrożenie tułowia BNO

T35.4

Nieokreślone odmrożenie kończyny górnej

T35.5

Nieokreślone odmrożenie kończyny dolnej

T35.6

Nieokreślone odmrożenie obejmujące liczne okolice ciała
Liczne odmrożenia BNO

T35.7

Nieokreślone odmrożenie nieokreślonej okolicy
Odmrożenie BNO

Zatrucie lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi
(T36–T50)
Obejmuje:

przedawkowanie tych substancji
pomyłkowe podanie lub przyjęcie niewłaściwej substancji

Nie obejmuje:

nadużywanie substancji, które nie powodują uzależnienia (F55)
działania niepożądane [„nadwrażliwość”, „reakcja na” itp.] właściwych leków, podanych prawidłowo;
tego typu sytuacje należy sklasyfikować w zależności od charakteru działania niepożądanego, jak:
• poaspirynowe zapalenie błony śluzowej żołądka (K29.–)
• zaburzenia dotyczące krwi (D50–D76)
• zapalenie skóry:
• kontaktowe (L23–L25)
• spowodowane zażytymi substancjami (L27.–)
• nefropatia (N14.0–N14.2)
• nieokreślony, niekorzystny skutek działania leku (T88.7)
intoksykacja o cechach zatrucia substancjami psychoaktywnymi (F10–F19)
reakcja na lek lub zatrucie u płodu i noworodka (P00–P96)
patologiczne zatrucie lekiem (F10–F19)

T36

Zatrucie antybiotykami stosowanymi ogólnoustrojowo
Nie obejmuje:

zatrucie antybiotykami:
• przeciwnowotworowymi (T45.1)
• stosowanymi miejscowo NGI (T49.0)
• stosowanymi miejscowo do:
• ucha, nosa i gardła (T49.6)
• oka (T49.5)

T36.0

Zatrucie penicylinami

T36.1

Zatrucie cefalosporynami i innymi antybiotykami beta-laktamowymi

T36.2

Zatrucie lekami z grupy chloramfenikolu

T36.3

Zatrucie makrolidami
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T36.4

Zatrucie tetracyklinami

T36.5

Zatrucie aminoglikozydami
Zatrucie streptomycyną

T36.6

Zatrucie rifamycynami

T36.7

Zatrucie antybiotykami przeciwgrzybiczymi stosowanymi ogólnoustrojowo

T36.8

Zatrucie innymi antybiotykami stosowanymi ogólnoustrojowo

T36.9

Zatrucie antybiotykiem stosowanym ogólnoustrojowo, nieokreślonym

T37

Zatrucie innymi lekami stosowanymi ogólnoustrojowo w chorobach zakaźnych
i pasożytniczych
Nie obejmuje:

zatrucie lekami przeciwzakaźnymi:
• stosowanymi miejscowo NGI (T49.0)
• stosowanymi miejscowo do:
• ucha, nosa i gardła (T49.6)
• oka (T49.5)

T37.0

Zatrucie sulfonamidami

T37.1

Zatrucie lekami przeciwprątkowymi
Nie obejmuje: zatrucie rifamycynami (T36.6)
zatrucie streptomycyną (T36.5)

T37.2

Zatrucie lekami przeciwmalarycznymi i lekami działającymi na inne pierwotniaki
występujące we krwi
Nie obejmuje: zatrucie pochodnymi hydroksychinoliny (T37.8)

T37.3

Zatrucie innymi lekami przeciwpierwotniakowymi

T37.4

Zatrucie lekami przeciw robakom

T37.5

Zatrucie lekami przeciwwirusowymi
Nie obejmuje: zatrucie amantadyną (T42.8)
zatrucie cytarabiną (T45.1)

T37.8

Zatrucie innymi określonymi lekami stosowanymi ogólnoustrojowo w chorobach
zakaźnych i pasożytniczych
Zatrucie pochodnymi hydroksychinoliny
Nie obejmuje:

T37.9

T38

zatrucie lekami przeciwmalarycznymi (T37.2)

Zatrucie lekiem stosowanym ogólnoustrojowo w chorobach zakaźnych i pasożytniczych,
nieokreślonym

Zatrucie hormonami i ich syntetycznymi substytutami oraz antagonistami,
niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Nie obejmuje:

zatrucie mineralokortykoidami i ich antagonistami (T50.0)
zatrucie hormonami działającymi pobudzająco na macicę (T48.0)
zatrucie hormonami przytarczyc i ich pochodnymi (T50.9)

T38.0

Zatrucie glikokortykosteroidami i ich syntetycznymi analogami
Nie obejmuje: zatrucie glikokortykosteroidami stosowanymi miejscowo (T49.–)

T38.1

Zatrucie hormonami tarczycy i ich odpowiednikami

T38.2

Zatrucie lekami przeciwtarczycowymi

T38.3

Zatrucie insuliną i doustnymi lekami hipoglikemicznymi [przeciwcukrzycowymi]

T38.4

Zatrucie doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
Zatrucie preparatami wielo- i jednoskładnikowymi

T38.5

Zatrucie innymi estrogenami i progestagenami
Zatrucie mieszaninami i odpowiednikami

T38.6

Zatrucie lekami przeciwgonadotropinowymi, przeciwestrogenowymi i
przeciwandrogenowymi niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Zatrucie tamoksyfenem

T38.7

Zatrucie androgenami i pokrewnymi anabolikami

T38.8

Zatrucie innymi i nieokreślonymi hormonami i ich syntetycznymi odpowiednikami
Zatrucie hormonami przedniej [gruczołowej] części przysadki mózgowej
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T38.9

T39

Zatrucie innymi i nieokreślonymi substancjami będącymi antagonistami hormonów

Zatrucie nieopioidowymi lekami przeciwbólowymi, przeciwgorączkowymi
i przeciwreumatycznymi

T39.0

Zatrucie salicylanami

T39.1

Zatrucie pochodnymi 4–aminofenolu

T39.2

Zatrucie pochodnymi pirazolonu

T39.3

Zatrucie innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi [NLPZ]

T39.4

Zatrucie lekami przeciwreumatycznymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Nie obejmuje: zatrucie glikokortykosteroidami (T38.0)
zatrucie salicylanami (T39.0)

T39.8

Zatrucie innymi nieopioidowymi lekami przeciwbólowymi, przeciwgorączkowymi i
przeciwzapalnymi niesklasyfikowanymi gdzie indziej

T39.9

Zatrucie nieopioidowym lekiem przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i
przeciwreumatycznym, nieokreślonym

T40

Zatrucie środkami narkotycznymi i psychodysleptycznymi [halucynogennymi]
Nie obejmuje:

intoksykacja o cechach zatrucia substancjami psychoaktywnymi (F10–F19)

T40.0

Zatrucie opium

T40.1

Zatrucie heroiną

T40.2

Zatrucie innymi opioidami
Zatrucie kodeiną
Zatrucie morfiną

T40.3

Zatrucie metadonem

T40.4

Zatrucie innymi narkotykami syntetycznymi
Zatrucie petydyną

T40.5

Zatrucie kokainą

T40.6

Zatrucie innymi i nieokreślonymi narkotykami

T40.7

Zatrucie pochodnymi Cannabis

T40.8

Zatrucie lisergidem [LSD]

T40.9

Zatrucie innymi i nieokreślonymi substancjami psychodysleptycznymi [halucynogennymi]
Zatrucie meskaliną
Zatrucie psylocyną
Zatrucie psylocybiną

T41

Zatrucie środkami znieczulającymi i gazami leczniczymi
Nie obejmuje:

zatrucie benzodiazepinami (T42.4)
zatrucie kokainą (T40.5)
zatrucie opioidami (T40.0–T40.2)

T41.0

Zatrucie środkami znieczulającymi podawanymi drogą wziewną
Nie obejmuje: zatrucie tlenem (T41.5)

T41.1

Zatrucie środkami znieczulającymi podawanymi dożylnie
Zatrucie tiobarbituranami

T41.2

Zatrucie innymi i nieokreślonymi środkami do znieczulenia ogólnego

T41.3

Zatrucie środkami znieczulającymi stosowanymi miejscowo

T41.4

Zatrucie środkiem znieczulającym, nieokreślonym

T41.5

Zatrucie gazami leczniczymi
Zatrucie dwutlenkiem węgla
Zatrucie tlenem
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T42

Zatrucie lekami przeciwpadaczkowymi, uspokajająco-nasennymi i stosowanymi
w chorobie Parkinsona
Nie obejmuje:

intoksykacja o cechach zatrucia substancjami psychoaktywnymi (F10–F19)

T42.0

Zatrucie pochodnymi hydantoiny

T42.1

Zatrucie iminostilbenami
Zatrucie karbamazepiną

T42.2

Zatrucie imidami kwasu bursztynowego i oksazolidynodionami

T42.3

Zatrucie barbituranami
Nie obejmuje: zatrucie tiobarbituranami (T41.1)

T42.4

Zatrucie benzodiazepinami

T42.5

Zatrucie mieszanymi lekami przeciwpadaczkowymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej

T42.6

Zatrucie innymi lekami przeciwpadaczkowymi i uspokajająco-nasennymi
Zatrucie metakwalonem
Zatrucie kwasem walproinowym
Nie obejmuje:

zatrucie karbamazepiną (T42.1)

T42.7

Zatrucie lekami przeciwpadaczkowymi i uspokajająco-nasennymi, nieokreślonymi
Zatrucie napojem nasennym
Zatrucie lekiem nasennym
BNO
Zatrucie tabletką nasenną

T42.8

Zatrucie lekami stosowanymi w chorobie Parkinsona i innymi lekami działającymi
ośrodkowo depresyjnie na napięcie mięśni
Zatrucie amantadyną

T43

Zatrucie lekami psychotropowymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Nie obejmuje:

zatrucie lekami obniżającymi łaknienie (T50.5)
zatrucie barbituranami (T42.3)
zatrucie benzodiazepinami (T42.4)
intoksykacja o cechach zatrucia substancjami psychoaktywnymi (F10–F19)
zatrucie metakwalonem (T42.6)
zatrucie lekami psychodysleptycznymi [halucynogennymi] (T40.7–T40.9)

T43.0

Zatrucie trójcyklicznymi i czterocyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi

T43.1

Zatrucie przeciwdepresyjnymi inhibitorami monoaminooksydazy

T43.2

Zatrucie innymi i nieokreślonymi lekami przeciwdepresyjnymi

T43.3

Zatrucie przeciwpsychotycznymi i neuroleptycznymi pochodnymi fenotiazyny

T43.4

Zatrucie pochodnymi butyrofenonu i tioksantenu o działaniu neuroleptycznym

T43.5

Zatrucie innymi i nieokreślonymi lekami przeciwpsychotycznymi i neuroleptycznymi
Nie obejmuje: zatrucie rauwolfią (T46.5)

T43.6

Zatrucie lekami pobudzającymi układ nerwowy, związanymi z ryzykiem nadużywania
Nie obejmuje: zatrucie kokainą (T40.5)

T43.8

Zatrucie innymi lekami psychotropowymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej

T43.9

Zatrucie lekiem psychotropowym, nieokreślonym

T44

Zatrucie lekami działającymi głównie na układ nerwowy wegetatywny

T44.0

Zatrucie środkami blokującymi cholinesterazę

T44.1

Zatrucie innymi lekami parasympatykomimetycznymi [cholinergicznymi]

T44.2

Zatrucie lekami blokującymi zwoje, niesklasyfikowanymi gdzie indziej

T44.3

Zatrucie innymi lekami parasympatykolitycznymi [antycholinergicznymi i
przeciwmuskarynowymi] i spazmolitycznymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Zatrucie papaweryną

T44.4

Zatrucie lekami wykazującymi głównie aktywność agonistów receptora adrenergicznego
alfa, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Zatrucie metaraminolem
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T44.5

Zatrucie lekami wykazującymi głównie aktywność agonistów receptora adrenergicznego
beta, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Nie obejmuje: zatrucie lekami z grupy agonistów receptorów adrenergicznych beta stosowanymi
w leczeniu astmy (T48.6)

T44.6

Zatrucie lekami wykazującymi aktywność antagonistów receptora adrenergicznego alfa,
niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Nie obejmuje: zatrucie alkaloidami sporyszu (T48.0)

T44.7

Zatrucie lekami wykazującymi aktywność antagonistów receptora adrenergicznego beta,
niesklasyfikowanymi gdzie indziej

T44.8

Zatrucie działającymi ośrodkowo środkami blokującymi neurony adrenergiczne,
niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Nie obejmuje: zatrucie klonidyną (T46.5)
zatrucie guanetydyną (T46.5)

T44.9

Zatrucie innymi i nieokreślonymi lekami działającymi głównie na układ nerwowy
wegetatywny
Zatrucie lekami pobudzającymi zarówno adrenoreceptory alfa, jak i beta

T45

Zatrucie środkami działającymi głównie ogólnoustrojowo i wpływającymi na
składniki krwi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej

T45.0

Zatrucie lekami przeciwalergicznymi i przeciwwymiotnymi
Nie obejmuje: zatrucie pochodnymi fenotiazyny o działaniu neuroleptycznym (T43.3)

T45.1

Zatrucie lekami przeciwnowotworowymi i immunosupresyjnymi
Zatrucie antybiotykami przeciwnowotworowymi
Zatrucie cytarabiną
Nie obejmuje:

zatrucie tamoksyfenem (T38.6)

T45.2

Zatrucie witaminami niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Nie obejmuje: zatrucie kwasem nikotynowym (i jego pochodnymi) (T46.7)
zatrucie witaminą K (T45.7)

T45.3

Zatrucie enzymami niesklasyfikowanymi gdzie indziej

T45.4

Zatrucie żelazem i jego związkami

T45.5

Zatrucie lekami przeciwzakrzepowymi

T45.6

Zatrucie lekami wpływającymi na fibrynolizę

T45.7

Zatrucie antagonistami antykoagulantów, witaminą K i innymi koagulantami

T45.8

Zatrucie innymi środkami działającymi głównie ogólnoustrojowo i na składniki krwi
Zatrucie preparatami wątrobowymi i innymi środkami przeciwanemicznymi
Zatrucie naturalną krwią i produktami krwiopochodnymi
Zatrucie preparatami osoczozastępczymi
Nie obejmuje:

T45.9

T46

zatrucie immunoglobulinami (T50.9)
zatrucie żelazem (T45.4)

Zatrucie środkiem działającym głównie ogólnoustrojowo i na składniki krwi,
nieokreślonym

Zatrucie środkami działającymi głównie na układ krążenia
Nie obejmuje:

zatrucie metaraminolem (T44.4)

T46.0

Zatrucie pobudzającymi serce glikozydami i lekami o podobnym działaniu

T46.1

Zatrucie lekami blokującymi kanały wapniowe

T46.2

Zatrucie innymi lekami przeciwdziałającymi zaburzeniom rytmu, niesklasyfikowanymi
gdzie indziej
Nie obejmuje: zatrucie antagonistami receptorów adrenergicznych beta (T44.7)

T46.3

Zatrucie lekami rozszerzającymi naczynia wieńcowe, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Zatrucie dipirydamolem
Nie obejmuje:

T46.4
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zatrucie antagonistami receptorów adrenergicznych beta (T44.7)
zatrucie lekami blokującymi kanały wapniowe (T46.1)

Zatrucie inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę
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T46.5

Zatrucie innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Zatrucie klonidyną
Zatrucie guanetydyną
Zatrucie rauwolfią
Nie obejmuje: zatrucie antagonistami receptorów adrenergicznych beta (T44.7)
zatrucie lekami blokującymi kanały wapniowe (T46.1)
zatrucie lekami moczopędnymi (T50.0–T50.2)

T46.6

Zatrucie lekami przeciwlipidowymi i przeciwmiażdżycowymi

T46.7

Zatrucie lekami rozszerzającymi naczynia obwodowe
Zatrucie kwasem nikotynowym (i jego pochodnymi)
Nie obejmuje: zatrucie papaweryną (T44.3)

T46.8

Zatrucie lekami przeciwżylakowymi, w tym lekami sklerotyzującymi

T46.9

Zatrucie innymi i nieokreślonymi środkami działającymi głównie na układ krążenia

T47

Zatrucie środkami działającymi głównie na układ pokarmowy

T47.0

Zatrucie antagonistami receptorów histaminowych H2

T47.1

Zatrucie innymi lekami alkalizującymi i przeciwdziałającymi wydzielaniu soku
żołądkowego

T47.2

Zatrucie lekami przeczyszczającymi drażniącymi

T47.3

Zatrucie lekami przeczyszczającymi solnymi i osmotycznymi

T47.4

Zatrucie innymi środki przeczyszczającymi
Zatrucie lekami stosowanymi w atonii jelit

T47.5

Zatrucie środkami ułatwiającymi trawienie

T47.6

Zatrucie lekami przeciwbiegunkowymi
Nie obejmuje: zatrucie antybiotykami stosowanymi ogólnoustrojowo i innymi lekami przeciwzakaźnymi
(T36–T37)

T47.7

Zatrucie środkami wymiotnymi

T47.8

Zatrucie innymi środkami działającymi głównie na układ pokarmowy

T47.9

Zatrucie środkiem działającym głównie na układ pokarmowy, nieokreślonym

T48

Zatrucie środkami działającymi głównie na mięśnie gładkie i szkieletowe oraz na
układ oddechowy

T48.0

Zatrucie lekami działającymi pobudzająco na macicę
Nie obejmuje: zatrucie estrogenami, środkami o działaniu progesteronu i antagonistów (T38.4–T38.6)

T48.1

Zatrucie środkami rozluźniającymi mięśnie szkieletowe [środkami blokującymi neurony
mięśniowe]

T48.2

Zatrucie innymi i nieokreślonymi środkami działającymi głównie na mięśnie

T48.3

Zatrucie lekami przeciwkaszlowymi

T48.4

Zatrucie lekami wykrztuśnymi

T48.5

Zatrucie lekami stosowanymi w przeziębieniu

T48.6

Zatrucie lekami przeciwastmatycznymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Zatrucie lekami z grupy agonistów receptorów adrenergicznych beta stosowanymi w leczeniu astmy
Zatrucie salbutamolem
Nie obejmuje:

T48.7

T49

Zatrucie innymi i nieokreślonymi środkami działającymi głównie na układ oddechowy

Zatrucie środkami działającymi miejscowo na skórę i błonę śluzową oraz lekami
stosowanymi w okulistyce, laryngologii i stomatologii
Obejmuje:

T49.0

zatrucie lekami z grupy agonistów receptorów adrenergicznych beta niestosowanymi
w leczeniu astmy (T44.5)
zatrucie hormonami przedniej [gruczołowej] części przysadki mózgowej (T38.8)

zatrucie glikokortykosteroidami stosowanymi miejscowo

Zatrucie lekami przeciwgrzybiczymi, przeciwzapalnymi i przeciwzakaźnymi stosowanymi
miejscowo, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
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T49.1

Zatrucie lekami przeciwświądowymi

T49.2

Zatrucie środkami ściągającymi i detergentami

T49.3

Zatrucie środkami działającymi zmiękczająco, łagodząco i ochronnie

T49.4

Zatrucie środkami keratolitycznymi, keratoplastycznymi i innymi preparatami do leczenia
włosów

T49.5

Zatrucie lekami i preparatami okulistycznymi
Zatrucie środkami przeciwzapalnymi stosowanymi w chorobach oczu

T49.6

Zatrucie lekami i preparatami laryngologicznymi
Zatrucie środkami przeciwzapalnymi stosowanymi w chorobach ucha, nosa i gardła

T49.7

Zatrucie lekami stomatologicznymi stosowanymi miejscowo

T49.8

Zatrucie innymi środkami stosowanymi miejscowo
Zatrucie środkami plemnikobójczymi

T49.9

Zatrucie środkiem stosowanym miejscowo, nieokreślonym

T50

Zatrucie lekami moczopędnymi i innymi nieokreślonymi lekami, środkami
farmakologicznymi i substancjami biologicznymi

T50.0

Zatrucie mineralokortykoidami i ich antagonistami

T50.1

Zatrucie lekami moczopędnymi [diuretykami] pętlowymi

T50.2

Zatrucie inhibitorami anhydrazy węglanowej, benzotiadiazydami i innymi lekami
moczopędnymi
Zatrucie acetazolamidem

T50.3

Zatrucie elektrolitami i środkami regulującymi gospodarkę wodną i kaloryczną
Zatrucie doustnymi solami nawadniającymi

T50.4

Zatrucie lekami wpływającymi na przemianę kwasu moczowego

T50.5

Zatrucie lekami obniżającymi łaknienie

T50.6

Zatrucie odtrutkami i związkami chelatującymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Zatrucie środkami obniżającymi poziom alkoholu

T50.7

Zatrucie lekami analeptycznymi i antagonistami receptorów opioidowych

T50.8

Zatrucie środkami diagnostycznymi

T50.9

Zatrucie innymi i nieokreślonymi lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami
biologicznymi
Zatrucie środkami zakwaszającymi
Zatrucie środkami alkalizującymi
Zatrucie immunoglobulinami
Zatrucie środkami immunologicznymi
Zatrucie lekami lipotropowymi
Zatrucie hormonami przytarczyc i ich pochodnymi

Toksyczne skutki działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach
leczniczych
(T51–T65)
Nie obejmuje:

T51
T51.0
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oparzenia chemiczne (T20–T32)
ograniczone skutki toksyczne sklasyfikowane gdzie indziej (A00–R99)
reakcje układu oddechowego na czynniki zewnętrzne (J60–J70)

Toksyczne skutki działania alkoholu
Etanol
Alkohol etylowy
Nie obejmuje: ostre zatrucie alkoholem i „kac” (F10.0)
stan nietrzeźwości (F10.0)
patologiczne zatrucie alkoholem (F10.0)
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T51.1

Metanol
Alkohol metylowy

T51.2

2–propanol
Alkohol izopropylowy

T51.3

Oleje fuzlowe
Alkohol:
• amylowy
• butylowy [1–butanol]
• propylowy [1–propanol]

T51.8

Inne alkohole

T51.9

Alkohol, nieokreślony

T52

Toksyczne skutki działania rozpuszczalników organicznych
Nie obejmuje:

pochodne chlorowcowe węglowodorów alifatycznych i aromatycznych (T53.–)

T52.0

Produkty przerobu ropy naftowej
Benzyna
Olej parafinowy
Parafina
Produkty przerobu ropy naftowej:
• eter
• nafta
• spirytus

T52.1

Benzen
Nie obejmuje:

homologi benzenu (T52.2)
pochodne nitrowe i aminowe benzenu i jego homologów (T65.3)

T52.2

Homologi benzenu
Toluen [metylobenzen]
Ksylen [dwumetylobenzen]

T52.3

Glikole

T52.4

Ketony

T52.8

Inne rozpuszczalniki organiczne

T52.9

Rozpuszczalniki organiczne, nieokreślone

T53

Toksyczne skutki działania pochodnych chlorowcowych węglowodorów
alifatycznych i aromatycznych

T53.0

Czterochlorek węgla
Tetrachlorometan

T53.1

Chloroform
Trójchlorometan

T53.2

Trichloroetylen
Trichloroeten

T53.3

Tetrachloroetylen
Perchloroetylen
Tetrachloroeten

T53.4

Dichlorometan
Chlorek metylenu

T53.5

Chlorofluorokarbony

T53.6

Inne chlorowcowe pochodne węglowodorów alifatycznych

T53.7

Inne chlorowcowe pochodne węglowodorów aromatycznych

T53.9

Pochodne chlorowcowe węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, nieokreślone

T54

Toksyczne skutki działania substancji żrących

T54.0

Fenol i jego homologi

T54.1

Inne żrące związki organiczne
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T54.2

Kwasy i kwasopodobne substancje żrące
Kwas:
• solny
• siarkowy

T54.3

Zasady i zasadopodobne substancje żrące
Wodorotlenek potasu
Wodorotlenek sodu

T54.9

Substancja żrąca, nieokreślona

T55
T56

Toksyczne skutki działania mydeł i detergentów
Toksyczne skutki działania metali
Obejmuje:
Nie obejmuje:

gazy i pary metali
metale różnego pochodzenia z wyjątkiem substancji leczniczych
arsen i jego związki (T57.0)
mangan i jego związki (T57.2)
tal (T60.4)

T56.0

Ołów i jego związki

T56.1

Rtęć i jej związki

T56.2

Chrom i jego związki

T56.3

Kadm i jego związki

T56.4

Miedź i jej związki

T56.5

Cynk i jego związki

T56.6

Cyna i jej związki

T56.7

Beryl i jego związki

T56.8

Inne metale

T56.9

Metal, nieokreślony

T57

Toksyczne skutki działania innych substancji nieorganicznych

T57.0

Arsen i jego związki

T57.1

Fosfor i jego związki
Nie obejmuje: insektycydy fosforoorganiczne (T60.0)

T57.2

Mangan i jego związki

T57.3

Cyjanowodór

T57.8

Inne określone substancje nieorganiczne

T57.9

Substancja nieorganiczna, nieokreślona

T58

Toksyczne skutki działania tlenku węgla
Z dowolnego źródła

T59

Toksyczne skutki działania innych gazów, dymów i par
Obejmuje:
Nie obejmuje:

gazy używane w aerozolach
chlorofluorokarbony (T53.5)

T59.0

Tlenki azotu

T59.1

Dwutlenek siarki

T59.2

Aldehyd mrówkowy

T59.3

Lakrymatory gazowe
Gaz łzawiący

T59.4

Chlor gazowy

T59.5

Fluor gazowy i fluorowodór

T59.6

Siarkowodór

T59.7

Dwutlenek węgla
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T59.8

Inne określone gazy, dymy i pary

T59.9

Gazy, dymy i pary, nieokreślone

T60

Toksyczne skutki działania pestycydów
Obejmuje:

środki ochrony drewna

T60.0

Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe

T60.1

Insektycydy chlorowcowe
Nie obejmuje: węglowodory chlorowane (T53.–)

T60.2

Inne insektycydy

T60.3

Herbicydy i fungicydy

T60.4

Rodentycydy
Tal
Nie obejmuje: strychnina i sole strychniny (T65.1)

T60.8

Inne pestycydy

T60.9

Pestycyd, nieokreślony

T61

Toksyczne skutki działania szkodliwych substancji spożytych w postaci
produktów morza
Nie obejmuje:

reakcja alergiczna wywołana przez produkt spożywczy, taka jak:
• wstrząs anafilaktyczny jako reakcja na pokarm (T78.0)
• zapalenie skóry (L23.6, L25.4, L27.2)
• zapalenie żołądka i jelit (niezakaźne) (K52.–)
bakteryjne zatrucia pokarmowe (A05.–)
toksyczne skutki działania zanieczyszczeń produktów spożywczych takich jak:
• aflatoksyna i inne mykotoksyny (T64)
• cyjanki (T65.0)
• cyjanowodór (T57.3)
• rtęć (T56.1)

T61.0

Zatrucie rybą Ciguatera

T61.1

Zatrucie makrelą
Zespół histaminopodobny

T61.2

Zatrucie innymi rybami i skorupiakami

T61.8

Toksyczne skutki spożycia innych produktów morza

T61.9

Toksyczne skutki spożycia nieokreślonych produktów morza

T62

Toksyczne skutki działania innych szkodliwych substancji spożytych jako pokarm
Nie obejmuje:

reakcja alergiczna wywołana przez produkt spożywczy, taka jak:
• wstrząs anafilaktyczny jako reakcja na pokarm (T78.0)
• zapalenie skóry (L23.6, L25.4, L27.2)
• zapalenie żołądka i jelit (niezakaźne) (K52.–)
bakteryjne zatrucia pokarmowe (A05.–)
toksyczne skutki działania zanieczyszczeń produktów spożywczych takich jak:
• aflatoksyna i inne mykotoksyny (T64)
• cyjanki (T65.0)
• cyjanowodór (T57.3)
• rtęć (T56.1)

T62.0

Spożycie grzybów

T62.1

Spożycie jagód

T62.2

Spożycie innych części rośliny (roślin)

T62.8

Spożycie innych określonych substancji szkodliwych jako pokarmu

T62.9

Spożycie szkodliwej substancji jako pokarmu, nieokreślonej

T63
T63.0

Toksyczny skutek kontaktu z jadowitymi zwierzętami
Jad żmii
Jad żmii morskiej
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T63.1

Jad innych gadów
Jad jaszczurki

T63.2

Jad skorpiona

T63.3

Jad pająka

T63.4

Jad innych stawonogów
Ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego

T63.5

Toksyczny skutek kontaktu z rybą
Nie obejmuje: zatrucie wskutek spożycia ryby (T61.0–T61.2)

T63.6

Toksyczny skutek kontaktu z innymi zwierzętami morskimi
Meduza
Ukwiał
Skorupiak
Rozgwiazda
Nie obejmuje:

zatrucie wskutek spożycia skorupiaka (T61.2)
jad żmii morskiej (T63.0)

T63.8

Toksyczny skutek kontaktu z innymi jadowitymi zwierzętami
Jad płazów

T63.9

Toksyczny skutek kontaktu z nieokreślonym zwierzęciem jadowitym

T64

Toksyczne skutki działania aflatoksyny i innych mykotoksyn w produktach
spożywczych

T65

Toksyczne skutki działania innych i nieokreślonych substancji

T65.0

Cyjanki
Nie obejmuje:

T65.1

Strychnina i sole strychniny

T65.2

Tytoń i nikotyna

T65.3

Pochodne nitrowe i aminowe benzenu i jego homologów
Anilina [benzenamina]
Nitrobenzen
Trinitrotoluen

T65.4

Dwusiarczek węgla

T65.5

Nitrogliceryna i inne kwasy i estry azotowe
Trójazotan 1,2,3–gliceryny

T65.6

Farby i barwniki niesklasyfikowane gdzie indziej

cyjanowodór (T57.3)

T65.8

Toksyczne skutki działania innych określonych substancji

T65.9

Toksyczne skutki działania nieokreślonych substancji
Zatrucie BNO

Inne i nieokreślone skutki działania czynników zewnętrznych
(T66–T78)
T66

Nieokreślone skutki promieniowania
Choroba popromienna
Nie obejmuje: określone skutki uboczne promieniowania, takie jak:
• oparzenia (T20–T31)
• białaczka (C91–C95)
• popromienne:
• zapalenie żołądka, jelita cienkiego i grubego (K52.0)
• zapalenie płuc (J70.0)
• zmiany skóry i tkanki podskórnej (L55–L59)
• oparzenie słoneczne (L55.–)
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T67

Skutki działania gorąca i światła
Nie obejmuje:

oparzenia (T20–T31)
rumień [zapalenie skóry] oparzeniowy (L59.0)
hipertermia złośliwa wtórna do znieczulenia ogólnego (T88.3)
choroby skóry i tkanki podskórnej związane z promieniowaniem (L55–L59)
oparzenia słoneczne (L55.–)
choroby gruczołów potowych spowodowane przez działanie gorąca (L74–L75)

T67.0

Udar cieplny i udar słoneczny
Cieplny udar mózgu
Gorączka cieplna
Porażenie słoneczne
Porażenie cieplne

T67.1

Omdlenie z gorąca
Zapaść z gorąca

T67.2

Skurcz mięśni z gorąca

T67.3

Wyczerpanie z gorąca z odwodnieniem
Skrajne wyczerpanie z gorąca spowodowane utratą wody
Nie obejmuje:

wyczerpanie z gorąca spowodowane utratą soli (T67.4)

T67.4

Wyczerpanie z gorąca spowodowane utratą soli
Skrajne wyczerpanie cieplne spowodowane utratą soli (i wody)

T67.5

Wyczerpanie z gorąca, nieokreślone
Skrajne wyczerpanie cieplne BNO

T67.6

Zmęczenie cieplne, przemijające

T67.7

Obrzęk cieplny

T67.8

Inne skutki działania gorąca i światła

T67.9

Skutek działania gorąca i światła, nieokreślony

T68

Hipotermia
Przypadkowa hipotermia
Nie obejmuje: odmrożenie (T33–T35)
hipotermia:
• spowodowana przez znieczulenie ogólne (T88.5)
• u noworodków (P80.–)
• niezależna od niskiej temperatury otoczenia (R68.0)

T69

Inne skutki działania obniżonej temperatury
Nie obejmuje:

odmrożenie (T33–T35)

T69.0

Ręka i stopa namokła
Stopa okopowa

T69.1

Odmroziny

T69.8

Inne określone skutki działania obniżonej temperatury

T69.9

Skutek działania obniżonej temperatury, nieokreślony

T70

Skutki działania ciśnienia powietrza i wody

T70.0

Uraz ucha wskutek działania zmian ciśnienia
Zapalenie ucha środkowego wskutek zmian ciśnienia
Skutki działania zmian ciśnienia atmosferycznego lub ciśnienia wody na uszy

T70.1

Uraz zatok wskutek działania zmian ciśnienia
Zapalenie zatok wskutek zmian ciśnienia
Skutki działania zmian ciśnienia atmosferycznego na zatoki przynosowe
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T70.2

Inne i nieokreślone skutki przebywania na dużej wysokości
Choroba alpejska
Niedotlenienie na skutek przebywania na dużej wysokości
Działanie zmian ciśnienia BNO
Skutki działania niskiego ciśnienia atmosferycznego
Choroba górska
Nie obejmuje:

czerwienica na skutek przebywania na dużej wysokości (D75.1)

T70.3

Choroba kesonowa [dekompresyjna]
Choroba z nadciśnienia powietrza
Porażenie u nurków

T70.4

Skutki działania cieczy pod wysokim ciśnieniem
Urazy wynikające z działania silnego strumienia cieczy (przemysłowe)

T70.8

Inne skutki działania ciśnienia powietrza i wody
Zespół obrażeń wybuchowych

T70.9

Skutek działania ciśnienia powietrza i wody, nieokreślony

T71

Duszenie
Duszenie (przez zadzierzgnięcie)
Niedobór tlenu spowodowany:
• niską zawartością tlenu w otaczającym powietrzu
• mechanicznym utrudnieniem oddychania
Nie obejmuje:

T73

niedotlenienie na skutek przebywania na dużej wysokości (T70.2)
duszenie spowodowane:
• tlenkiem węgla (T58)
• zachłyśnięciem kęsem pokarmowym lub ciałem obcym (T17.–)
• innymi gazami, dymami i parami (T59.–)
zespół ciężkiej niewydolności oddechowej dorosłych (J80)
zespół zaburzeń oddychania noworodka (P22.–)

Skutki innych niedoborów

T73.0

Skutek głodu
Pozbawienie pokarmu
Wygłodzenie

T73.1

Skutek pragnienia
Pozbawienie wody

T73.2

Wyczerpanie wskutek narażenia na warunki zagrażające życiu

T73.3

Wyczerpanie wskutek nadmiernego wysiłku
Przemęczenie

T73.8

Inne skutki niedoborów

T73.9

Skutek niedoborów, nieokreślony

T74

Zespoły maltretowania
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia rzeczywistego obrażenia.

T74.0

Zaniedbanie lub porzucenie

T74.1

Nadużycie fizyczne
Zespół maltretowanego:
• dziecka BNO
• współmałżonka BNO

T74.2

Nadużycie seksualne

T74.3

Nadużycie psychiczne

T74.8

Inne zespoły maltretowania
Formy złożone

T74.9

Zespół maltretowania, nieokreślony
Skutek:
• nadużycia wobec osoby dorosłej BNO
• nadużycia wobec dziecka BNO
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T75

Skutki działania innych czynników zewnętrznych
Nie obejmuje:

niekorzystne skutki NGI (T78.–)
oparzenia (elektryczne) (T20–T31)

T75.0

Skutki uderzenia pioruna
Wstrząs wskutek porażenia piorunem
Porażenie piorunem BNO

T75.1

Tonięcie niezakończone zgonem
Topienie się
Skurcz pływaka

T75.2

Skutki wibracji
Zespół młota pneumatycznego
Urazowy zespół naczyniowo-skurczowy
Zawroty głowy wskutek działania infradźwięków

T75.3

Choroba związana z ruchem
Choroba:
• lotnicza
• morska
• lokomocyjna

T75.4

Skutki działania prądu elektrycznego
Porażenie prądem
Wstrząs wskutek działania prądu elektrycznego

T75.8

Inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
Skutki:
• sił nieprawidłowej grawitacji [G]
• przebywania w stanie nieważkości

T78

Niekorzystne skutki niesklasyfikowane gdzie indziej
Uwaga:

Tej kategorii należy używać jako kodu głównego do określenia skutków, których nie można
sklasyfikować w innych kategoriach, bądź przyczyn, które pozostają nieznane, nieokreślone
lub niedokładnie określone. W przypadku kodowania z użyciem wielu kodów kategorii tej
można używać jako dodatkowego kodu w celu określenia skutków stanów sklasyfikowanych
w innych kategoriach.

Nie obejmuje:

powikłania opieki chirurgicznej i medycznej NGI (T80–T88)

T78.0

Wstrząs anafilaktyczny wskutek reakcji na pokarm

T78.1

Inna reakcja na pokarm, niesklasyfikowana gdzie indziej
Nie obejmuje: bakteryjne zatrucia pokarmowe (A05.–)
zapalenie skóry wywołane przez produkty spożywcze (L27.2)
• wchodzące w kontakt ze skórą (L23.6, L24.6, L25.4)

T78.2

Wstrząs anafilaktyczny, nieokreślony
Wstrząs alergiczny
Reakcja anafilaktyczna
BNO
Anafilaksja
Nie obejmuje:

T78.3

wstrząs anafilaktyczny spowodowany:
• prawidłowo zastosowanym lekiem (T88.6)
• niepożądaną reakcją na produkty spożywcze (T78.0)
• podaniem surowicy (T80.5)

Obrzęk naczynioruchowy
Pokrzywka olbrzymia
Obrzęk Quinckego
Nie obejmuje:

pokrzywka (L50.–)
• posurowicza (T80.6)
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T78.4

Alergia, nieokreślona
Odczyn alergiczny BNO
Nadwrażliwość BNO
Idiosynkrazja BNO
Nie obejmuje: odczyn alergiczny BNO spowodowany prawidłowo zastosowanym lekiem (T88.7)
określone rodzaje reakcji alergicznych, takie jak:
• alergiczne zapalenie żołądka, jelita cienkiego i grubego (K52.2)
• zapalenie skóry (L23–L25, L27.–)
• katar sienny (J30.1)

T78.8

Inne niekorzystne skutki niesklasyfikowane gdzie indziej

T78.9

Niekorzystny skutek, nieokreślony
Nie obejmuje: powikłania opieki chirurgicznej i medycznej BNO (T88.9)

Określone wczesne powikłania urazu
(T79)
T79

Określone wczesne powikłania urazu, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:

powikłania opieki chirurgicznej i medycznej NGI (T80–T88)
zespół ciężkiej niewydolności oddechowej dorosłych (J80)
zespół zaburzeń oddychania noworodka (P22.–)
występujące w trakcie zabiegów medycznych lub po zabiegach (T80–T88)

T79.0

Zator powietrzny (urazowy)
Nie obejmuje: zator powietrzny wikłający:
• poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00–O07, O08.2)
• ciążę, poród i okres połogu (O88.0)

T79.1

Zator tłuszczowy (urazowy)
Nie obejmuje: zator tłuszczowy wikłający:
• poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00–O07, O08.2)
• ciążę, poród i okres połogu (O88.8)

T79.2

Krwotok urazowy wtórny i nawracający

T79.3

Zakażenie rany pourazowej, niesklasyfikowane gdzie indziej
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

T79.4

Wstrząs urazowy
Wstrząs (bezpośredni) (opóźniony) w następstwie urazu
Nie obejmuje:

wstrząs:
• w narkozie (T88.2)
• anafilaktyczny:
• BNO (T78.2)
• spowodowany:
• niepożądaną reakcją na produkty spożywcze (T78.0)
• prawidłowo zastosowanym lekiem (T88.6)
• podaniem surowicy (T80.5)
• w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej (O00–O07, O08.3)
• elektryczny (T75.4)
• po porażeniu piorunem (T75.0)
• nieurazowy NGI (R57.–)
• położniczy (O75.1)
• pooperacyjny (T81.1)

T79.5

Bezmocz pourazowy
Zespół zmiażdżenia
Niewydolność nerek w następstwie zmiażdżenia

T79.6

Pourazowe niedokrwienie mięśnia
Zespół ciasnoty przedziałów powięziowych
Przykurcz niedokrwienny Volkmanna
Nie obejmuje: zespół mięśnia piszczelowego przedniego (M76.8)
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T79.7

Urazowa odma podskórna
Nie obejmuje: rozedma (podskórna) pozabiegowa (T81.8)

T79.8

Inne wczesne powikłania urazu

T79.9

Nieokreślone wczesne powikłania urazu

Powikłania opieki chirurgicznej i medycznej, niesklasyfikowane gdzie indziej
(T80–T88)
Można zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX) w celu określenia zastosowanych urządzeń
medycznych i szczegółowych okoliczności.
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.
Nie obejmuje:

T80

działania niepożądane leków i środków farmakologicznych (A00–R99, T78.–)
wszelkie spotykane w opiece medycznej stany, w których nie występują powikłania, związane z:
• obecnością sztucznego otworu (Z93.–)
• zamknięciem zewnętrznej przetoki (Z43.–)
• dopasowaniem zewnętrznych aparatów protetycznych (Z44.–)
oparzenia termiczne i chemiczne związane z działaniem miejscowym i napromieniowaniem
(T20–T32)
powikłania zabiegów chirurgicznych w okresie ciąży, porodu i połogu (O00–O99)
zatrucia i toksyczne skutki działania leków i innych substancji chemicznych (T36–T65)
określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:
• wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego w miejscu punkcji lędźwiowej (G97.0)
• nieprawidłowe funkcjonowanie kolostomii (K91.4)
• zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej (E86–E87)
• zaburzenia czynności serca po zabiegach kardiochirurgicznych (I97.0–I97.1)
• zespoły po operacji żołądka (K91.1)
• zespół polaminektomijny NGI (M96.1)
• zespół obrzęku chłonnego po usunięciu piersi (I97.2)
• zespół ślepej pętli (K91.2)

Powikłania po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu
Obejmuje:
Nie obejmuje:

perfuzja
odrzucenie przeszczepu szpiku kostnego (T86.0)

T80.0

Zator powietrzny po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu

T80.1

Powikłania naczyniowe po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu
Zapalenie żył
Zator spowodowany skrzepliną
po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu
Zakrzepowe zapalenie żył
Nie obejmuje: powyższe stany, jeżeli są określone jako:
• spowodowane przez protezę, implant lub przeszczep (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)
• pozabiegowe (T81.7)

T80.2

Zakażenia w następstwie wlewu, transfuzji i wstrzyknięcia
Zakażenie
Sepsa
po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu
Posocznica
Wstrząs septyczny
Nie obejmuje:

powyższe stany, jeżeli są określone jako:
• spowodowane przez protezę, implant lub przeszczep (T82.6–T82.7, T83.5–T83.6,
T84.5–T84.7, T85.7)
• pozabiegowe (T81.4)

T80.3

Odczyn poprzetoczeniowy wskutek niezgodności w układzie AB0
Przetoczenie krwi niezgodnej grupowo
Odczyn poprzetoczeniowy po wlewie lub transfuzji w wyniku niezgodności grup krwi

T80.4

Odczyn poprzetoczeniowy wskutek niezgodności w układzie Rh
Odczyn poprzetoczeniowy po wlewie lub transfuzji w wyniku niezgodności czynnika Rh
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T80.5

Wstrząs anafilaktyczny spowodowany surowicą
Nie obejmuje: wstrząs:
• alergiczny BNO (T78.2)
• anafilaktyczny:
• BNO (T78.2)
• spowodowany prawidłowo zastosowanym lekiem (T88.6)

T80.6

Inne reakcje na surowicę
Zatrucie surowicą
Choroba białkowa
Wysypka
Choroba
posurowicza
Pokrzywka
Nie obejmuje:

zapalenie wątroby posurowicze (B16.–)

T80.8

Inne powikłania po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu

T80.9

Nieokreślone powikłania po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu
Reakcja po transfuzji BNO

T81

Powikłania zabiegów, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:

T81.0

Krwotok i krwiak wikłający zabieg, niesklasyfikowany gdzie indziej
Krwotok o dowolnej lokalizacji jako rezultat zabiegu
Nie obejmuje:

T81.1
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krwiak rany położniczej (O90.2)
krwiak spowodowany przez protezę, implant lub przeszczep (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)

Wstrząs w trakcie zabiegu lub będący wynikiem zabiegu, niesklasyfikowany gdzie indziej
Zapaść BNO
w trakcie zabiegu lub w wyniku zabiegu
Wstrząs (endotoksyczny) (hipowolemiczny) (septyczny)
Wstrząs pooperacyjny BNO
Nie obejmuje:

T81.2

działanie niepożądane leków BNO (T88.7)
powikłania po:
• immunizacji (T88.0–T88.1)
• wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu (T80.–)
określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:
• powikłania zastosowania protez, implantów lub przeszczepów (T82–T85)
• zapalenie skóry wywołane przez leki i środki farmakologiczne (L23.3, L24.4, L25.1,
L27.0–L27.1)
• zatrucia i toksyczne skutki działania leków i innych substancji chemicznych
(T36‒T65)

wstrząs:
• w narkozie (T88.2)
• anafilaktyczny:
• BNO (T78.2)
• spowodowany:
• prawidłowo zastosowanym lekiem (T88.6)
• podaniem surowicy (T80.5)
• elektryczny (T75.4)
• będący powikłaniem poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej (O00–O07,
O08.3)
• położniczy (O75.1)
• pourazowy (T79.4)

Przypadkowe przebicie lub rozdarcie podczas zabiegu, niesklasyfikowane gdzie indziej
Przypadkowe uszkodzenie:
cewnik
• naczynia krwionośnego
endoskop
przez
w trakcie zabiegu
• nerwu
narzędzie
• narządu
zgłębnik
Nie obejmuje: uraz spowodowany przez narzędzia użyte w czasie porodu (O70–O71)
perforacja, przebicie lub rozdarcie przez protezę lub implant celowo pozostawiony
w ranie operacyjnej (T82–T85)
określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:
• zespół rozerwania więzadła szerokiego macicy [zespół Allena-Mastersa] (N83.8)
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T81.3

Rozerwanie rany operacyjnej, niesklasyfikowane gdzie indziej
Rozejście
rany operacyjnej
Pęknięcie
Nie obejmuje:

rozejście:
• rany po cięciu cesarskim (O90.0)
• rany położniczej krocza (O90.1)

T81.4

Zakażenie po zabiegu, niesklasyfikowane gdzie indziej
Ropień:
• wewnątrzbrzuszny
• szwu
pozabiegowy
• podprzeponowy
• rany
Posocznica po zabiegu
Nie obejmuje: zakażenie będące wynikiem:
• wlewu, transfuzji i wstrzyknięcia (T80.2)
• zastosowania protez, implantów i przeszczepów (T82.6–T82.7, T83.5–T83.6,
T84.5–T84.7, T85.7)
zakażenie rany położniczej (O86.0)

T81.5

Ciało obce pozostawione przypadkowo w jamie ciała lub ranie operacyjnej po zabiegu
Zrosty spowodowane przez
ciało obce pozostawione przypadkowo w jamie ciała lub ranie
Niedrożność spowodowana przez
operacyjnej
Perforacja spowodowana przez
Nie obejmuje: niedrożność lub perforacja spowodowane przez protezę lub implant celowo pozostawiony
w ciele (T82.0–T82.5, T83.0–T83.4, T84.0–T84.4, T85.0–T85.6)

T81.6

Ostra reakcja na obcą substancję przypadkowo pozostawioną w czasie zabiegu
Zapalenie otrzewnej:
• aseptyczne
• chemiczne

T81.7

Powikłania naczyniowe po zabiegu, niesklasyfikowane gdzie indziej
Zator powietrzny po zabiegu NGI
Nie obejmuje:

T81.8

Inne powikłania zabiegów, niesklasyfikowane gdzie indziej
Powikłanie po terapii inhalacyjnej
Rozedma (podskórna) pozabiegowa
Utrzymująca się przetoka pooperacyjna
Nie obejmuje:

T81.9

zator:
• będący powikłaniem:
• poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej (O00–O07, O08.2)
• ciąży, porodu i okresu połogu (O88.–)
• spowodowany przez protezę, implant lub przeszczep (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)
• po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu (T80.0)
• urazowy (T79.0)

hipotermia spowodowana przez znieczulenie ogólne (T88.5)
hipertermia złośliwa wskutek znieczulenia ogólnego (T88.3)

Nieokreślone powikłanie zabiegu
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T82

Powikłania protez, implantów i przeszczepów sercowych i naczyniowych
Nie obejmuje:

niewydolność i odrzucenie przeszczepionych narządów i tkanek (T86.–)

T82.0

Mechaniczne powikłanie protezy zastawki serca
Uszkodzenie (mechaniczne)
Przemieszczenie
Przeciekanie
protezy zastawki serca
Nieprawidłowe ułożenie
Zwężenie (mechaniczne)
Przebicie
Wypadanie

T82.1

Mechaniczne powikłanie stosowania elektronicznego urządzenia wspomagającego pracę
serca
Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące:
• elektrody
• generatora impulsów

T82.2

Mechaniczne powikłanie przeszczepu tętnicy wieńcowej typu bypass i przeszczepów
zastawek
Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące przeszczepu tętnicy wieńcowej typu bypass i przeszczepów
zastawek

T82.3

Mechaniczne powikłanie innych przeszczepów naczyniowych
Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące:
• przeszczepu protezy aorty (rozdwojenia)
• przeszczepu (typu bypass) tętnicy (szyjnej) (udowej)

T82.4

Mechaniczne powikłanie cewnika do hemodializy
Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące:
• cewnika dializacyjnego naczyniowego
Nie obejmuje: mechaniczne powikłanie dotyczące wewnątrzotrzewnowego cewnika dializacyjnego
(T85.6)

T82.5

Mechaniczne powikłanie innych urządzeń i implantów sercowych i naczyniowych
Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące:
• wytworzonej chirurgicznie przetoki tętniczo-żylnej
• wytworzonego chirurgicznie zespolenia tętniczo-żylnego
• sztucznego serca
• balona kontrapulsacyjnego
• cewnika infuzyjnego
• filtra o kształcie parasolki
Nie obejmuje:

mechaniczne powikłanie cewnika podtwardówkowego i nadtwardówkowego (T85.6)

T82.6

Zakażenie i odczyn zapalny spowodowane przez protezę zastawki serca

T82.7

Zakażenie i odczyn zapalny spowodowane przez inne urządzenia, implanty i przeszczepy
sercowe i naczyniowe

T82.8

Inne powikłania protez, implantów i przeszczepów sercowych i naczyniowych
Powikłanie
Zator
Zwłóknienie
Krwotok
dotyczące protez, implantów i przeszczepów sercowych i naczyniowych
Ból
Zwężenie
Zakrzepica

T82.9

Nieokreślone powikłanie protez, implantów i przeszczepów sercowych i naczyniowych

T83

Powikłania protez, implantów i przeszczepów w układzie moczowo-płciowym
Nie obejmuje:

T83.0
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Mechaniczne powikłanie cewnika moczowego założonego na stałe
Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące:
• cewnika:
• do cystostomii
• założonego na stałe do cewki moczowej
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T83.1

Mechaniczne powikłanie innych urządzeń i implantów w układzie moczowym
Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące:
• elektronicznego urządzenia stymulacyjnego
• implantu zwieracza
w układzie moczowym
• protezy

T83.2

Mechaniczne powikłanie przeszczepów w układzie moczowym
Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące:
• przeszczepu w układzie moczowym

T83.3

Mechaniczne powikłanie stosowania antykoncepcyjnej wkładki wewnątrzmacicznej
Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące antykoncepcyjnej wkładki wewnątrzmacicznej

T83.4

Mechaniczne powikłania innych protez, implantów i przeszczepów w układzie płciowym
Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące (wszczepionej) protezy prącia

T83.5

Zakażenie i odczyn zapalny związany z protezą, implantem i przeszczepem w układzie
moczowym

T83.6

Zakażenie i odczyn zapalny związany z protezą, implantem i przeszczepem w układzie
płciowym

T83.8

Inne powikłania protez, implantów i przeszczepów w układzie moczowo-płciowym
Stany wymienione w kategorii T82.8 dotyczące protez, implantów i przeszczepów w układzie moczowo-płciowym

T83.9

Nieokreślone powikłania protez, implantów i przeszczepów w układzie moczowo-płciowym

T84

Powikłania wewnętrznych protez, implantów i przeszczepów ortopedycznych
Nie obejmuje:

niewydolność i odrzucenie przeszczepionych narządów i tkanek (T86.–)
złamanie kości w wyniku zastosowania implantu ortopedycznego, protezy stawu lub
płytki kostnej (M96.6)

T84.0

Mechaniczne powikłanie wewnętrznej protezy stawu
Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące protezy stawu

T84.1

Mechaniczne powikłanie wewnętrznego stabilizatora kości kończyny
Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące wewnętrznego stabilizatora kości kończyny

T84.2

Mechaniczne powikłanie wewnętrznego stabilizatora innych kości
Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące wewnętrznego stabilizatora innych kości

T84.3

Mechaniczne powikłanie innych urządzeń kostnych, implantów i przeszczepów
Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące:
• przeszczepu kości
• elektronicznego stymulatora wzrostu kości

T84.4

Mechaniczne powikłanie innych wewnętrznych urządzeń ortopedycznych, implantów
i przeszczepów
Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące przeszczepu mięśnia i ścięgna

T84.5

Zakażenie i odczyn zapalny związany z wewnętrzną protezą stawu

T84.6

Zakażenie i odczyn zapalny związany z wewnętrznym stabilizatorem [w dowolnej
lokalizacji]

T84.7

Zakażenie i odczyn zapalny związany z innymi wewnętrznymi urządzeniami
ortopedycznymi, implantami i przeszczepami

T84.8

Inne powikłania wewnętrznych protez, implantów i przeszczepów ortopedycznych
Stany wymienione w kategorii T82.8 dotyczące wewnętrznych protez, implantów i przeszczepów
ortopedycznych

T84.9

Nieokreślone powikłania wewnętrznych protez, implantów i przeszczepów ortopedycznych

T85

Powikłania innych wewnętrznych protez, implantów i przeszczepów
ortopedycznych
Nie obejmuje:

T85.0

niewydolność i odrzucenie przeszczepionych narządów i tkanek (T86.–)

Mechaniczne powikłanie wewnątrzczaszkowego zespolenia (połączenia) komorowego
Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące:
• wewnątrzczaszkowego zespolenia (połączenia) komorowego
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T85.1

Mechaniczne powikłanie wszczepionego stymulatora układu nerwowego
Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące:
• elektronicznego neurostymulatora (elektrody):
• mózgu
• nerwu obwodowego
• rdzenia kręgowego

T85.2

Mechaniczne powikłanie soczewki wewnątrzgałkowej
Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące soczewki wewnątrzgałkowej

T85.3

Mechaniczne powikłanie innych protez, implantów i przeszczepów gałki ocznej
Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące:
• przeszczepu rogówki
• protezy oczodołu

T85.4

Mechaniczne powikłanie protezy i implantu piersi
Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące protezy i implantu piersi

T85.5

Mechaniczne powikłanie protez, implantów i przeszczepów przewodu pokarmowego
Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące:
• protezy przewodu żółciowego
• urządzenia zapobiegającego zarzucaniu treści pokarmowej do przełyku

T85.6

Mechaniczne powikłanie innych określonych wewnętrznych protez, implantów
i przeszczepów
Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące:
• nadtwardówkowego i podtwardówkowego cewnika infuzyjnego
• wewnątrzotrzewnowego cewnika dializacyjnego
• niewchłanialnego materiału chirurgicznego BNO
• szwów stałych
Nie obejmuje:

mechaniczne powikłanie stałego (drucianego) szwu używanego w naprawie kości
(T84.1–T84.2)

T85.7

Zakażenie i odczyn zapalny związany z innymi wewnętrznymi protezami, implantami
i przeszczepami

T85.8

Inne powikłania wewnętrznych protez, implantów i przeszczepów, niesklasyfikowane gdzie
indziej
Stany wymienione w kategorii T82.8 dotyczące wewnętrznych protez, implantów i przeszczepów NGI

T85.9

Nieokreślone powikłanie wewnętrznej protezy, implantu i przeszczepu
Powikłanie wewnętrznej protezy, implantu i przeszczepu BNO

T86

Niewydolność i odrzucenie przeszczepionych narządów i tkanek

T86.0

Odrzucenie przeszczepu szpiku kostnego
Choroba „przeszczep przeciw gospodarzowi”

T86.1

Niepowodzenie i odrzucenie przeszczepu nerki

T86.2

Niepowodzenie i odrzucenie przeszczepu serca
Nie obejmuje: powikłania związane z:
• sztucznym sercem (T82.5)
• przeszczepem serca i płuc (T86.3)

T86.3

Niepowodzenie i odrzucenie przeszczepu serca i płuc

T86.4

Niepowodzenie i odrzucenie przeszczepu wątroby

T86.8

Niepowodzenie i odrzucenie innych przeszczepionych narządów i tkanek
Niepowodzenie i odrzucenie przeszczepu:
• kości
• jelita
• płuca
• trzustki
• skóry (allogenicznego) (autologicznego)

T86.9

Niepowodzenie i odrzucenie przeszczepu nieokreślonego narządu i tkanki

T87
T87.0
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T87.1

Powikłania związane z ponownym przyszyciem (części) kończyny dolnej

T87.2

Powikłania związane z ponownym przyszyciem innej części ciała

T87.3

Nerwiak kikuta po amputacji

T87.4

Zakażenie kikuta po amputacji

T87.5

Martwica kikuta po amputacji

T87.6

Inne i nieokreślone powikłania kikuta po amputacji
Przykurcz (zgięciowy) (najbliższego stawu)
Krwiak
kikuta po amputacji
Obrzęk
Nie obejmuje:

T88

zespół bólu fantomowego kończyny (G54.6–G54.7)

Inne powikłania opieki chirurgicznej i medycznej niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:

przypadkowe przebicie lub rozdarcie podczas zabiegu (T81.2)
powikłania po:
• wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu (T80.–)
• zabiegu NGI (T81.–)
określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:
• powikłania:
• znieczulenia:
• w trakcie czynności porodowej i porodu (O74.–)
• podczas ciąży (O29.–)
• podczas połogu (O89.–)
• zastosowania protez, implantów lub przeszczepów (T82–T85)
• operacji i zabiegów położniczych (O75.4)
• zapalenie skóry wywołane przez leki i środki farmakologiczne (L23.3, L24.4, L25.1,
L27.0–L27.1)
• zatrucia i toksyczne skutki działania leków i innych substancji chemicznych
(T36‒T65)

T88.0

Zakażenie wskutek immunizacji
Sepsa
po immunizacji
Posocznica

T88.1

Inne powikłania po immunizacji, niesklasyfikowane gdzie indziej
Wysypka wskutek immunizacji
Nie obejmuje: wstrząs anafilaktyczny spowodowany surowicą (T80.5)
inne reakcje na surowicę (T80.6)
poszczepienna artropatia (M02.2)
poszczepienne zapalenie mózgu (G04.0)

T88.2

Wstrząs wskutek znieczulenia
Wstrząs wskutek znieczulenia, kiedy właściwa substancja została prawidłowo podana
Nie obejmuje: powikłania znieczulenia:
• wskutek przedawkowania lub podania niewłaściwej substancji (T36–T50)
• w trakcie czynności porodowej i porodu (O74.–)
• podczas ciąży (O29.–)
• podczas połogu (O89.–)
wstrząs pooperacyjny BNO (T81.1)

T88.3

Hipertermia złośliwa wskutek znieczulenia ogólnego

T88.4

Nieudana lub trudna intubacja

T88.5

Inne powikłania znieczulenia
Hipotermia spowodowana przez znieczulenie ogólne

T88.6

Wstrząs anafilaktyczny spowodowany działaniem niepożądanym prawidłowo
zastosowanego leku lub środka farmakologicznego
Nie obejmuje: wstrząs anafilaktyczny spowodowany podaniem surowicy (T80.5)
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T88.7

Nieokreślone działanie niepożądane leku lub środka farmakologicznego
Działanie niepożądane prawidłowo zastosowanego leku lub środka farmakologicznego
Reakcja alergiczna
Nadwrażliwość
na prawidłowo zastosowany lek lub środek farmakologiczny
Idiosynkrazja
Nadwrażliwość BNO
na lek
Reakcja BNO
Nie obejmuje: określone działania niepożądane leków i środków farmakologicznych (A00–R99,
T80–T88.6, T88.8)

T88.8

Inne określone powikłania opieki chirurgicznej i medycznej, niesklasyfikowane gdzie
indziej

T88.9

Powikłania opieki chirurgicznej i medycznej, nieokreślone
Nie obejmuje: działanie niepożądane BNO (T78.9)

Następstwa urazów, zatruć i innych skutków działania czynników
zewnętrznych
(T90–T98)
Uwaga:

T90

Tych kategorii należy używać do określenia stanów objętych kategoriami S00–S99 i T00–T88 jako
przyczyny następstw, które same sklasyfikowane są gdzie indziej. Do „następstw” zalicza się stany tak
określone lub późne następstwa, bądź stany, które utrzymują się jeden rok lub dłużej po wystąpieniu
ostrego urazu.

Następstwa urazów głowy

T90.0

Następstwa powierzchownego urazu głowy
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategorii S00.–

T90.1

Następstwa otwartej rany głowy
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategorii S01.–

T90.2

Następstwa złamania kości czaszki i twarzoczaszki
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategorii S02.–

T90.3

Następstwa urazu nerwów czaszkowych
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategorii S04.–

T90.4

Następstwa urazu oka i oczodołu
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategorii S05.–

T90.5

Następstwa urazu śródczaszkowego
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategorii S06.–

T90.8

Następstwa innych określonych urazów głowy
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S03.–, S07–S08 oraz S09.0–S09.8

T90.9

Następstwa nieokreślonego urazu głowy
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategorii S09.9

T91

Następstwa urazów szyi i tułowia

T91.0

Następstwa powierzchownego urazu i otwartej rany szyi i tułowia
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S10–S11, S20–S21, S30–S31 oraz T09.0–T09.1

T91.1

Następstwa złamania kręgosłupa
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S12.–, S22.0–S22.1, S32.0, S32.7 oraz T08

T91.2

Następstwa innego złamania w obrębie klatki piersiowej i miednicy
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S22.2–S22.9, S32.1–S32.5 oraz S32.8

T91.3

Następstwa urazu rdzenia kręgowego
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S14.0–S14.1, S24.0–S24.1, S34.0–S34.1 oraz T09.3

T91.4

Następstwa urazu narządów klatki piersiowej
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S26–S27
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T91.5

Następstwa urazu narządów jamy brzusznej i miednicy
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S36–S37

T91.8

Następstwa innych określonych urazów szyi i tułowia
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S13.–, S14.2–S14.6, S15–S18, S19.7–S19.8, S23.–,
S24.2–S24.6, S25.–, S28.–, S29.0–S29.8, S33.–, S34.2–S34.8, S35.–, S38.–, S39.0–S39.8, T09.2 oraz
T09.4 -T09.8

T91.9

Następstwa nieokreślonego urazu szyi i tułowia
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S19.9, S29.9, S39.9 oraz T09.9

T92

Następstwa urazów kończyny górnej

T92.0

Następstwa otwartej rany kończyny górnej
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S41.–, S51.–, S61.– oraz T11.1

T92.1

Następstwa złamania kończyny górnej
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S42.–, S52.– oraz T10

T92.2

Następstwa złamania na poziomie nadgarstka i ręki
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategorii S62.–

T92.3

Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania w obrębie kończyny górnej
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S43.–, S53.–, S63.– oraz T11.2

T92.4

Następstwa urazu nerwu kończyny górnej
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S44.–, S54.–, S64.– oraz T11.3

T92.5

Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny górnej
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S46.–, S56.–, S66.– oraz T11.5

T92.6

Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji urazowej kończyny górnej
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S47–S48, S57–S58, S67–S68 oraz T11.6

T92.8

Następstwa innych określonych urazów kończyny górnej
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S40.–, S45.–, S49.7–S49.8, S50.–,S55.–, S59.7–S59.8,
S60.–, S65.–, S69.7–S69.8, T11.0, T11.4 oraz T11.8

T92.9

Następstwa nieokreślonego urazu kończyny górnej
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S49.9, S59.9, S69.9 oraz T11.9

T93

Następstwa urazów kończyny dolnej

T93.0

Następstwa otwartej rany kończyny dolnej
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S71.–, S81.–, S91.– oraz T13.1

T93.1

Następstwa złamania kości udowej
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategorii S72.–

T93.2

Następstwa innych złamań w obrębie kończyny dolnej
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S82.–, S92.– oraz T12

T93.3

Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania w obrębie kończyny dolnej
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S73.–, S83.–, S93.– oraz T13.2

T93.4

Następstwa urazu nerwu kończyny dolnej
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S74.–, S84.–, S94.– oraz T13.3

T93.5

Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny dolnej
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S76.–, S86.–, S96.– oraz T13.5

T93.6

Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji urazowej kończyny dolnej
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S77–S78, S87–S88, S97–S98 oraz T13.6

T93.8

Następstwa innych określonych urazów kończyny dolnej
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S70.–, S75.–, S79.7–S79.8, S80.–, S85.–, S89.7–S89.8,
S90.–, S95.–, S99.7–S99.8, T13.0, T13.4 oraz T13.8

T93.9

Następstwa nieokreślonego urazu kończyny dolnej
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S79.9, S89.9, S99.9 oraz T13.9

T94
T94.0

Następstwa urazów obejmujących liczne okolice ciała i nieokreślone okolice ciała
Następstwa urazów obejmujących liczne okolice ciała
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach T00–T07
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T94.1

T95

Następstwa urazu nieokreślonej części ciała
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategorii T14.–

Następstwa oparzeń termicznych i chemicznych oraz odmrożeń

T95.0

Następstwa oparzenia termicznego, chemicznego oraz odmrożenia głowy i szyi
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach T20.–, T33.0–T33.1, T34.0–T34.1 oraz T35.2

T95.1

Następstwa oparzenia termicznego, chemicznego oraz odmrożenia tułowia
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach T21.–, T33.2–T33.3, T34.2–T34.3 oraz T35.3

T95.2

Następstwa oparzenia termicznego, chemicznego oraz odmrożenia kończyny górnej
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach T22–T23, T33.4–T33.5, T34.4–T34.5 oraz T35.4

T95.3

Następstwa oparzenia termicznego, chemicznego oraz odmrożenia kończyny dolnej
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach T24–T25, T33.6–T33.8, T34.6–T34.8 oraz T35.5

T95.4

Oparzenia chemiczne sklasyfikowane tylko według rozległości objętej powierzchni ciała
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach T31–T32

T95.8

Następstwa innych określonych oparzeń termicznych i chemicznych oraz odmrożeń
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach T26–T29, T35.0–T35.1 oraz T35.6

T95.9

Następstwa nieokreślonych oparzeń termicznych i chemicznych oraz odmrożeń
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach T30.–, T33.9, T34.9 oraz T35.7

T96

Następstwa zatrucia lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami
biologicznymi
Następstwa zatrucia sklasyfikowanego w kategoriach T36–T50

T97

Następstwa toksycznych skutków działania substancji zazwyczaj niestosowanych
w celach leczniczych
Następstwa skutków toksycznych sklasyfikowanych w kategoriach T51–T65

T98

Następstwa innych i nieokreślonych skutków działania czynników zewnętrznych

T98.0

Następstwa skutków działania ciała obcego wnikającego przez naturalny otwór ciała
Następstwa skutków sklasyfikowanych w kategoriach T15–T19

T98.1

Następstwa innych i nieokreślonych skutków działania czynników zewnętrznych
Następstwa skutków sklasyfikowanych w kategoriach T66–T78

T98.2

Następstwa określonych wczesnych powikłań urazu
Następstwa powikłań sklasyfikowanych w kategorii T79.–

T98.3

Następstwa powikłań opieki chirurgicznej i medycznej, niesklasyfikowane gdzie indziej
Następstwa powikłań sklasyfikowanych w kategoriach T80–T88
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ROZDZIAŁ XX
Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
(V01–Y98)
Rozdział ten, który w poprzednich wersjach ICD stanowił klasyfikację uzupełniającą, umożliwia sklasyfikowanie
czynników i okoliczności środowiskowych jako przyczyny urazu, zatrucia i innych działań niepożądanych. Kody z tej
części powinny być stosowane jako uzupełnienie kodów z innego rozdziału klasyfikacji, wskazującego na charakter
danego stanu. Najczęściej stan będzie sklasyfikowany zgodnie z kodami rozdziału XIX: Urazy, zatrucia i inne
określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00–T98). Przyczyny zgonów należy w zasadzie kodować
zgodnie z rozdziałami XIX i XX, lecz w przypadku użycia tylko jednego kodu lepiej, aby był to kod z rozdziału XX.
Inne stany, które mogą być wywołane przez czynniki zewnętrzne, zostały sklasyfikowane w rozdziałach od I do XVIII.
W tych sytuacjach kody z rozdziału XX należy stosować tylko w celu rozszerzenia informacji dla celów analizy
zdarzenia wieloprzyczynowego.
Kategorie obejmujące następstwa działania czynników zewnętrznych i stanowiące przyczynę zachorowań i zgonów
zawarto w kategoriach Y85–Y89.
Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:
V01–X59 Wypadki
V01–V99 Wypadki komunikacyjne
V01–V09 Uraz pieszego w wypadku komunikacyjnym
V10–V19 Uraz rowerzysty w wypadku komunikacyjnym
V20–V29 Uraz użytkownika motocykla w wypadku komunikacyjnym
V30–V39 Uraz użytkownika trzykołowego pojazdu mechanicznego w wypadku
komunikacyjnym
V40–V49 Uraz użytkownika samochodu w wypadku komunikacyjnym
V50–V59 Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w wypadku
komunikacyjnym
V60–V69 Uraz użytkownika ciężkiego środka transportu w wypadku komunikacyjnym
V70–V79 Uraz użytkownika autobusu w wypadku komunikacyjnym
V80–V89 Inne wypadki w transporcie lądowym
V90–V94 Wypadki w komunikacji wodnej
V95–V97 Wypadki w komunikacji lotniczej i kosmicznej
V98–V99 Inne i nieokreślone wypadki komunikacyjne
W00–X59 Inne zewnętrzne przyczyny urazu wypadkowego
W00–W19 Upadki
W20–W49 Narażenie na działanie sił mechanicznych martwej natury
W50–W64 Narażenie na działanie sił mechanicznych materii ożywionej
W65–W74 Wypadkowe zanurzenie i tonięcie
W75–W84 Inne wypadkowe utrudnienia oddychania
W85–W99 Narażenie na działanie prądu elektrycznego, promieniowanie i skrajne zmiany
temperatury i ciśnienia
X00–X09 Narażenie na działanie dymu, ognia i płomieni
X10–X19 Kontakt z gorącymi i wrzącymi substancjami
X20–X29 Kontakt z jadowitymi zwierzętami i roślinami
X30–X39 Narażenie na siły natury
X40–X49 Wypadkowe zatrucie przez narażenie na działanie szkodliwych substancji
X50–X57 Przemęczenie, podróże i niedobory
X58–X59 Przypadkowe narażenie na inne i nieokreślone czynniki
X60–X84 Zamierzone samouszkodzenie
X85–Y09 Napaść
Y10–Y34 Zdarzenie o nieokreślonym zamiarze
Y35–Y36 Uznana interwencja prawna i działania wojenne
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Y40–Y84

Y85–Y89
Y90–Y98

Powikłania opieki medycznej i chirurgicznej
Y40–Y59 Leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne powodujące niekorzystne skutki
w leczeniu
Y60–Y69 Wypadki pacjentów w trakcie opieki chirurgicznej i medycznej
Y70–Y82 Niekorzystne incydenty w praktyce diagnostycznej i leczniczej związane z użyciem urządzeń
medycznych
Y83–Y84 Postępowanie chirurgiczne i inne postępowanie medyczne jako przyczyna nieprawidłowej
reakcji pacjenta lub późniejszych powikłań, bez informacji o niepowodzeniu w trakcie zabiegu
Następstwa zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu
Dodatkowe czynniki związane z przyczynami zachorowania i zgonu sklasyfikowanymi gdzie indziej

Kod miejsca zdarzenia
Poniższe kategorie umożliwiają określenie miejsca wystąpienia przyczyn zewnętrznych, gdy jest to istotne. Miejsce
wystąpienia należy kodować niezależnie od kodów W00–Y34.
0

Dom
Mieszkanie
Pensjonat
Przyczepa zaparkowana, mieszkalna
Dom wiejski
Nieruchomość mieszkalna
Dom mieszkalny
Miejsce zamieszkania poza instytucjami mieszkalnymi
Prywatna droga dojazdowa do domu
Prywatny garaż
Prywatny ogród przydomowy
Prywatne podwórko przydomowe
Basen pływacki w prywatnym domu lub ogrodzie
Nie obejmuje: opuszczony dom (8)
dom w budowie, jeszcze niezamieszkany (6)
instytucja mieszkalna (1)

1

Instytucja mieszkalna
Dom dziecka
Noclegownia
Dom chorych
Hospicjum
Obóz wojskowy
Zakład dla rekonwalescentów
Dom starców
Sierociniec
Dom rencisty
Więzienie
Dom poprawczy
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2

Szkoła, inna instytucja i urząd administracji publicznej
Budynek (włączając obszar przyległy), dostępny ogółowi ludności lub szczególnym jej grupom, taki jak:
• sala zebrań
• obóz
• kościół
• kino
• klub
• college
• sąd
• sala taneczna
• miejsce dziennej rekonwalescencji
• galeria
• szpital
• uczelnia wyższa
• przedszkole
• biblioteka
• sala projekcyjna
• muzeum
• sala koncertowa
• opera
• poczta
• pomieszczenie publiczne
• szkoła (prywatna) (publiczna)
• teatr
• uniwersytet
• centrum młodzieży
Nie obejmuje:

budynek w budowie (6)
instytucja mieszkalna (1)
miejsce uprawiania sportu i gimnastyki (3)

3

Miejsce uprawiania sportu i gimnastyki
Pole do gry w baseball
Boisko do gry w koszykówkę
Pole do gry w krykieta
Boisko do gry w piłkę nożną
Pole golfowe
Sala gimnastyczna
Boisko hokejowe
Szkoła jazdy konnej
Lodowisko
Boisko do gry w squash
Stadion
Basen pływacki, publiczny
Kort tenisowy
Nie obejmuje: basen kąpielowy i kort tenisowy w prywatnym domu lub ogrodzie (0)

4

Ulica i droga
Droga szybkiego ruchu
Inna droga
Nawierzchnia
Ulica
Chodnik
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5

Miejsce handlu i usług
Port lotniczy
Bank
Kawiarnia
Kasyno
Garaż publiczny
Stacja paliw
Hotel
Plac targowy
Budynek biurowy
Stacja benzynowa
Stacja radiowa lub telewizyjna
Restauracja
Stacja obsługi
Sklep
Centrum handlowe
Stacja (autobusowa) (kolejowa)
Magazyn
Supermarket
Dom towarowy
Nie obejmuje:

garaż w prywatnym domu (0)

6

Teren przemysłowy i budowlany
Budynek [dowolny] w budowie
Basen portowy
Suchy dok
Fabryka:
• budynek
• przyległości
Gazownia
Zakład przemysłowy
Kopalnia
Wieża wiertnicza i inne instalacje wydobywcze na morzu
Szyb (węglowy) (żwirowy) (piaskowy)
Elektrownia (węglowa) (atomowa) (na ropę naftową)
Stocznia
Przekop w budowie
Warsztat

7

Gospodarstwo rolne
Gospodarstwo rolne:
• zabudowania
• ziemia orna
Ranczo
Nie obejmuje:
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8

Inne określone miejsce
Plaża
Obozowisko
Kanał
Miejsce ustawienia przyczepy BNO
Opuszczony dom
Pustynia
Dok BNO
Las
Port
Wzgórze
Jezioro
Bagno
Poligon wojskowy
Góra
Park rozrywki (publiczny)
Miejsce parkowania i parking
Staw lub kałuża
Preria
Miejsce publiczne BNO
Torowisko
Rzeka
Morze
Brzeg morski
Strumień
Moczary
Zbiornik wodny
Ogród zoologiczny

9

Miejsce nieokreślone

Kod czynności
Poniższa klasyfikacja jest przeznaczona do opcjonalnego wykorzystania w dodatkowej pozycji kodowania
w połączeniu z kategoriami V01–Y34 w celu określenia czynności osoby, która doznała urazu, w chwili zaistnienia
zdarzenia. Klasyfikacji tej nie należy mylić z zalecanymi kategoriami umożliwiającymi określenie miejsca wystąpienia
zdarzeń sklasyfikowanych w kategoriach W00–Y34, ani też nie należy jej stosować zamiast tych kategorii.
0

W trakcie uprawiania sportu
Ćwiczenia fizyczne określone, takie jak:
• golf
• jogging
• jazda konna
• gimnastyka szkolna
• jazda na nartach
• pływanie
• wędrówka
• jazda na nartach wodnych

1

W trakcie czasu wolnego
Uprawianie hobby
Czas wolny z elementami rozrywki takimi jak wyjście do kina lub przyjęcie
Udział w zebraniach i działalności organizacji ochotniczych
Nie obejmuje: uprawianie sportu (0)

2

W trakcie pracy zarobkowej
Praca płatna (ręczna) (zawodowa)
Czas przeznaczony na przejazd do pracy lub z pracy
Praca dla pensji, korzyści i innych przychodów
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3

W trakcie wykonywania innego rodzaju pracy
Obowiązki domowe, takie jak:
• opieka nad dziećmi i krewnymi
• sprzątanie
• gotowanie
• prace w ogrodzie
• prowadzenie gospodarstwa domowego
Obowiązki, które normalnie nie mają charakteru zarobkowego
Nauka, także w czasie udziału w lekcjach w szkole
Edukacja

4

W trakcie spoczynku, snu, jedzenia i innych czynności życiowych
Higiena osobista

8

W trakcie wykonywania innych czynności

9

W trakcie nieokreślonej czynności

Wypadki
(V01–X59)

Wypadki komunikacyjne
(V01–V99)
Uwaga:

Ten rozdział składa się z 12 grup. Grupy odnoszące się do wypadków w komunikacji lądowej (V01–V89)
odzwierciedlają sposób poruszania się ofiar i zostały dodatkowo podzielone w celu umożliwienia
określenia drugiego uczestnika wypadku lub typu zdarzenia. Pojazd, którym poruszała się ofiara, należy
zakodować przy użyciu pierwszych dwóch znaków, jako że stanowi on najistotniejszy czynnik dla celów
prewencyjnych.

Nie obejmuje:

wypadki z udziałem osób zajmujących się konserwacją lub naprawą urządzeń komunikacyjnych lub
pojazdów (niebędących w ruchu), chyba że uraz został spowodowany przez inny pojazd będący
w ruchu (W00–X59)
wypadki związane z pojazdami, lecz niewynikające z zagrożeń typowych dla środków transportu,
np. obrażenia doznane podczas bójki na pokładzie statku, u pasażera pojazdu transportowego
podczas klęski żywiołowej, zmiażdżenie palca podczas zamykania drzwi samochodu (W00–X59)
napaść przez przejechanie pojazdem (Y03)
zdarzenia o nieokreślonym zamiarze (Y31–Y33)
celowe samouszkodzenie (X81–X83)

Definicje odnoszące się do wypadku komunikacyjnego
(a) Wypadkiem komunikacyjnym (V01–V99) jest każdy wypadek spowodowany jednostką
przeznaczoną lub aktualnie używaną głównie do przemieszczania towarów lub osób z jednego
miejsca w inne.
(b) Drogą publiczną lub ulicą nazywa się całkowitą szerokość każdej drogi lub placu między
liniami zabudowań (lub innymi liniami granicznymi) oddanej prawnie lub zwyczajowo do
użytku ludziom w celu umożliwienia poruszania się z jednego miejsca w drugie. Jezdnią jest
część drogi publicznej przeznaczona, przystosowana i powszechnie używana dla ruchu
pojazdów.
(c) Wypadkiem drogowym pojazdu mechanicznego jest każdy wypadek spowodowany przez
pojazd mechaniczny, który zdarzył się na drodze publicznej [tzn. rozpoczął się i skończył na
drodze publicznej]. Uważa się, że wypadek pojazdu mechanicznego wydarzył się na drodze
publicznej, jeśli nie określono innego miejsca, z wyjątkiem wypadków spowodowanych
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wyłącznie przez pojazdy niedrogowe, które traktuje się jako wypadki niedrogowe, o ile nie
określono tego inaczej.
(d) Wypadkiem niedrogowym pojazdu mechanicznego jest każdy wypadek, który wydarzył się
w dowolnym miejscu poza drogą publiczną.
(e) Pieszym nazywamy każdą osobę uczestniczącą w wypadku, która w czasie wypadku nie jechała
na pojeździe lub w pojeździe mechanicznym, pociągu szynowym, tramwaju, pojeździe
ciągnionym przez zwierzę, innym pojeździe, albo też na rowerze lub zwierzęciu.
Obejmuje:

osoba:
• zmieniająca koło w pojeździe
• naprawiająca silnik pojazdu
• poruszająca się pieszo
używająca środków poruszania się pieszych takich jak:
• wózek dziecięcy
• łyżwy
• fotel popychany
• wózek ręczny
• fotel na kółkach
• rolki
• hulajnoga
• deskorolka
• narty
• sanki
• fotel na kółkach (zasilany)

(f) Kierującym jest osoba w pojeździe komunikacyjnym kierująca nim lub zamierzająca nim
kierować.
(g) Pasażerem jest każda osoba w pojeździe komunikacyjnym inna niż kierujący.
Nie obejmuje:

osoba podróżująca na zewnątrz pojazdu – patrz definicja (h)

(h) Osobą podróżującą na zewnątrz pojazdu jest każda osoba podróżująca pojazdem, ale nie
zajmująca przestrzeni zwykle przeznaczonej dla kierującego i pasażerów, bądź przestrzeni,
w której przewozi się towar.
Obejmuje:

osoba podróżująca na:
• karoserii
• zderzaku
• wisząca na zewnątrz
• dachu
• stopniu
• schodku

(i) Rower jest to każdy pojazd drogowy napędzany wyłącznie za pomocą pedałów.
Obejmuje:

rower dwukołowy
rower trójkołowy

Nie obejmuje:

motorower – patrz definicja (k)
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(j) Rowerzysta jest to osoba kierująca pojazdem pedałowym lub pasażer przyczepy tego pojazdu
(k) Motocykl jest to pojazd mechaniczny dwukołowy o jednym lub dwóch siedzeniach,
posiadający czasami trzecie koło, na którym wsparty jest wózek boczny. Wózek boczny jest
uważany za część motocykla.
Obejmuje:

motorower
skuter
motocykl:
• BNO
• połączony
• z wózkiem bocznym
rower z silnikiem
ograniczony co do prędkości rower z silnikiem

Nie obejmuje:

pojazd mechaniczny trzykołowy – patrz definicja (m)

(l) Motocyklistą jest każda osoba jadąca na motocyklu lub w wózku bocznym lub innym
pojemniku przyczepionym do tego pojazdu.
(m) Trzykołowy pojazd mechaniczny to trójkołowy pojazd silnikowy przeznaczony do ruchu
drogowego.
Obejmuje:

silnikowy pojazd trójkołowy
ryksza z silnikiem
samochód trójkołowy

Nie obejmuje:

motocykl z przyczepą - patrz definicja (k)
niedrogowy pojazd mechaniczny (w)

(n) Samochód to pojazd czterokołowy przeznaczony do przewozu maksymalnie 10 osób.
Przyczepa przeznaczona do przewozu towarów lub ludzi ciągnięta przez samochód jest
uznawana za jego część.
Obejmuje:

minibus

(o) Pojazd mechaniczny lub pojazd może oznaczać różne pojazdy transportowe. Należy określić
lokalnie zakres stosowania tego terminu w celu wybrania odpowiedniego kodu. W razie
niejednoznacznego użycia tego terminu należy użyć kodu „nieokreślony”. Przyczepa
przeznaczona do przewozu towarów lub ludzi ciągnięta przez pojazd jest uznawana za jego
część.
(p) Samochód dostawczy lub ciężarowy jest to cztero- lub sześciokołowy pojazd mechaniczny
przeznaczony do przewozu towarów ważących poniżej obowiązujących norm dla ciężkiego
środka transportu, w związku z czym nie wymaga on specjalnego prawa jazdy do jego
prowadzenia.
(q) Ciężki środek transportu to pojazd mechaniczny przeznaczony głównie do przewozu towarów,
klasyfikowany według miejscowych kryteriów jako pojazd do przewozu ciężkich towarów
(zazwyczaj powyżej 3500 kg) i wymagający specjalnego prawa jazdy do jego prowadzenia.
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(r) Autobus to pojazd mechaniczny przeznaczony lub zaadaptowany głównie do przewozu więcej
niż 10 osób i wymagający specjalnego prawa jazdy do jego prowadzenia.
Obejmuje:

powóz

(s) Pociąg lub pojazd szynowy oznacza każdą jednostkę, zarówno z przyłączonymi wagonami, jak
i bez wagonów, przeznaczoną do ruchu szynowego.
Obejmuje:

miejskie:
• kolejka (poruszająca się głównie po własnych drogach, niedostępnych
dla innego ruchu)
pociągi o dowolnym napędzie [dieslowskim] [elektrycznym] [parowym]
• linowe
• jedno- i dwuszynowe
• podziemne i naziemne
inne pojazdy przeznaczone do poruszania się po szynach

Nie obejmuje:

tramwaje miejskie poruszające się po własnych torowiskach, stanowiących
część ulic lub dróg publicznych – patrz definicja (t)

(t) Tramwaj jest pojazdem przeznaczonym głównie do transportu osób w obrębie miasta,
poruszającym się na szynach, stosującym się do normalnych znaków drogowych
i poruszającym się po torowisku stanowiącym część ulicy. Przyczepa ciągnięta przez tramwaj
jest uważana za jego część.
Obejmuje:

pojazdy elektryczne poruszające się po ulicach i drogach publicznych
tramwaj
trolejbus

(u) Przemysłowy pojazd specjalny to pojazd mechaniczny przeznaczony do użytku w obrębie
zabudowań przemysłowych.
Obejmuje:

zasilany akumulatorem:
• pojazd pasażerski na lotnisku
• wózek towarowy (bagażowy) (pocztowy)
wózek węglowy w kopalni
wózek widłowy
wózek używany przy wycinaniu lasu
wózek towarowy o własnym napędzie, przemysłowy
wózek bagażowy (zasilany)
kolejka, wóz ciężarowy lub pojazd podziemny (zasilany) używany w kopalni
lub kamieniołomie

(v) Rolniczy pojazd specjalny to pojazd mechaniczny przeznaczony do użytku w rolnictwie
i hodowli, na przykład w pracy na polu i transporcie materiału w gospodarstwie rolnym.
Obejmuje:

kombajn żniwny
maszyna rolnicza o własnym napędzie
traktor (ciągnik)
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(w) Specjalny pojazd konstrukcyjny to pojazd mechaniczny przeznaczony przede wszystkim do
użytku przy budowie dróg, budynków i innych budowli.
Obejmuje:

koparka
wywrotka
spychacz
walec

(x) Specjalny pojazd niedrogowy to pojazd mechaniczny o specjalnej konstrukcji umożliwiającej
prowadzenie go po terenie zbyt nierównym, zbyt miękkim lub po śniegu. Przykładem takiej
konstrukcji jest wysokie zawieszenie, specjalne koła i opony, gąsienice bądź pojazd
poruszający się na poduszce powietrznej.
Obejmuje:

poduszkowiec poruszający się na lądzie i bagnach
pojazd śniegowy

Nie obejmuje:

poduszkowiec poruszający się na otwartej wodzie – patrz definicja (y).

(y) Jednostka pływająca to każda jednostka przeznaczona do przewozu osób lub towarów po
wodzie.
Obejmuje:

poduszkowiec BNO

(z) Jednostka lotnicza to każda jednostka służąca do przewozu osób lub towarów w powietrzu.

Klasyfikacja i instrukcja kodowania wypadków komunikacyjnych
1. Jeśli zdarzenie nie zostało określone jako wypadek drogowy lub niedrogowy, wówczas należy
przyjąć:
(a) Wypadek drogowy, jeśli zdarzenie jest klasyfikowane w kategoriach V10–V82 i V87.
(b) Wypadek niedrogowy, jeśli zdarzenie jest klasyfikowane w kategoriach V83–V86. W tych
kategoriach ofiarą jest albo pieszy albo osoba zajmująca miejsce w pojeździe określonym
jako niedrogowy.
2. Jeśli mamy do czynienia z wypadkiem obejmującym więcej niż jeden środek komunikacji,
należy stosować następującą kolejność:
statek powietrzny i kosmiczny (V95–V97)
pojazd wodny (V90–V94)
inne środki komunikacji (V01–V89, V89–V99)
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3. Jeśli opis wypadku drogowego nie określa ofiary jako użytkownika pojazdu, a ofiara została
określona jako:
zwierzę ujeżdżane
pojazd ciągnięty przez zwierzę
rower
spychacz
zmiażdżona
autobus
wciągnięta
samochód
uderzona
motocykl
zraniona
przez dowolny pojazd włączając:
trzykołowy pojazd mechaniczny
zabita
furgonetkę
wgnieciona
pojazd do celów rekreacyjnych
przejechana
traktor
pociąg
tramwaj
samochód ciężarowy
samochód dostawczy
ofiarę należy sklasyfikować jako pieszego (kategorie V01–V09).
4. Jeśli opis wypadku komunikacyjnego nie określa roli ofiary, jak np.:
jednostki lotniczej
roweru
łodzi
spychacza
autobusu
samochodu
motocykla
wypadek
trzykołowego pojazdu mechanicznego
kolizja
z udziałem
samochodu dostawczego
BNO
rozbicie
pojazdu do celów rekreacyjnych
zderzenie
pojazdu kosmicznego
pojazdu drogowego
traktora
pociągu
tramwaju
ciężarówki
pojazdu wodnego
ofiarę należy sklasyfikować jako pasażera lub użytkownika wymienionego pojazdu.
Jeśli dostępne informacje wskazują na udział więcej niż jednego pojazdu, wówczas nie należy
wyciągać wniosków co do pojazdu, w którym ofiara zajmowała miejsce, chyba, że są to pojazdy
takie same. Zamiast tego należy użyć kodów z kategorii V87–V88, V90–V94, V95–V97, biorąc
pod uwagę kolejność określoną w punkcie 2.
5. Jeśli wypadek komunikacyjny, taki jak:
wypadek pojazdu (mechanicznego) (niemechanicznego) z powodu:
• wypadnięcia na zakręcie
• utraty panowania nad pojazdem wskutek:
• pęknięcia opony
• zaśnięcia kierującego
• nieuwagi kierującego
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•
•

nadmiernej prędkości
uszkodzeń części mechanicznych

był powodem następnej kolizji, wówczas należy sklasyfikować wypadek jako kolizję. Jeśli
doszło do wypadku innego niż kolizja, wówczas należy sklasyfikować go jako wypadek
niekolizyjny, odpowiednio do typu pojazdu biorącego w nim udział.
6. Jeśli wypadek komunikacyjny pojazdu mechanicznego, taki jak:
przypadkowe zatrucie spalinami pochodzącymi z
uszkodzenie jakiejkolwiek części
upadek, skok lub przypadkowe wypchnięcie z
pożar rozpoczynający się w
uderzenie przez przedmiot rzucony w lub na
doznanie obrażeń przez uderzenie o część lub przedmiot
znajdujący się w
zranienie poruszającymi się częściami
spadnięcie przedmiotu w lub na

pojazd będący w ruchu
pojazdu będącego w ruchu
pojeździe będącym w ruchu

był powodem następnej kolizji, wówczas wypadek należy sklasyfikować jako kolizję. Jeśli
doszło do wypadku innego niż kolizja, wówczas należy sklasyfikować go jako wypadek
niekolizyjny, odpowiednio do typu pojazdu biorącego w nim udział.
7. Wypadki komunikacyjne w transporcie lądowym, takie jak:
kolizja (wskutek utraty panowania) (na drodze) (na autostradzie) pomiędzy pojazdem i:
podporą (mostu) (wiaduktu)
• upadającym kamieniem
• płotem grodzącym
• przegrodą na autostradzie
• osuwiskiem (nieruchomym)
• przedmiotem rzuconym przed pojazd mechaniczny
zawarte są w kategoriach V17,
• wysepką bezpieczeństwa
V27, V37, V47, V57, V67 i V77
• drzewem
• znakiem drogowym lub oznakowaniem (tymczasowym)
• słupem energetycznym
• ścianą lub nierównością jezdni
• innym ustalonym, ruchomym lub poruszającym się
przedmiotem na drodze
przewrócenie (bez kolizji) jest zawarte w kategoriach V18, V28, V38, V48, V58, V68 i V78
kolizja ze zwierzętami (w stadzie) (nieoczekiwanymi) jest zawarta w kategoriach V10, V20,
V30, V40, V50, V60, i V70
kolizja z pojazdami ciągniętymi przez zwierzęta lub ze zwierzętami ujeżdżanymi jest zawarta
w kategoriach V16, V26, V36, V46, V56, V66 i V76.
•
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Uraz pieszego w wypadku komunikacyjnym
(V01–V09)
Nie obejmuje:

kolizja pieszego (także używającego środków poruszania się) z innym pieszym (także używającym
środków poruszania się) (W51)
• z następowym upadkiem (W03)

Dla kategorii V01–V06 wprowadzono następujące kategorie dodatkowe, kodowane w pozycji czwartego znaku:
.0

Wypadek niedrogowy

.1

Wypadek drogowy

.9

Nieokreślony wypadek drogowy lub niedrogowy

V01

Pieszy ranny w kolizji z rowerem

V02

Pieszy ranny w kolizji z dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym

V03

Pieszy ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym

V04

Pieszy ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem

V05

Pieszy ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym

V06

Pieszy ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym
Obejmuje:

V09

kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę, zwierzęciem ujeżdżanym, tramwajem

Pieszy ranny w innym i nieokreślonym wypadku komunikacyjnym
Obejmuje:

pieszy raniony przez pojazd specjalny

V09.0

Pieszy ranny w wypadku niedrogowym obejmującym inne i nieokreślone pojazdy
mechaniczne

V09.1

Pieszy ranny w nieokreślonym wypadku niedrogowym

V09.2

Pieszy ranny w wypadku drogowym obejmującym inne i nieokreślone pojazdy
mechaniczne

V09.3

Pieszy ranny w nieokreślonym wypadku drogowym

V09.9

Pieszy ranny w nieokreślonym wypadku komunikacyjnym

Uraz rowerzysty w wypadku komunikacyjnym
(V10–V19)
Dla kategorii V10–V18 wprowadzono następujące kategorie dodatkowe, kodowane w pozycji czwartego znaku:
.0

Kierujący ranny w wypadku niedrogowym

.1

Pasażer ranny w wypadku niedrogowym

.2

Nieokreślony rowerzysta ranny w wypadku niedrogowym

.3

Osoba ranna w trakcie wsiadania lub wysiadania

.4

Kierujący ranny w wypadku drogowym

.5

Pasażer ranny w wypadku drogowym

.9

Nieokreślony rowerzysta ranny w wypadku drogowym

V10

Rowerzysta ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem
Nie obejmuje:

kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę lub zwierzęciem ujeżdżanym (V16)
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V11

Rowerzysta ranny w kolizji z innym rowerzystą

V12

Rowerzysta ranny w kolizji z dwukołowym lub trzykołowym pojazdem
mechanicznym

V13

Rowerzysta ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub
ciężarowym

V14

Rowerzysta ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem

V15

Rowerzysta ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym

V16

Rowerzysta ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym
Obejmuje:

kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę, zwierzęciem ujeżdżanym, tramwajem

V17

Rowerzysta ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem

V18

Rowerzysta ranny w wypadku komunikacyjnym bez kolizji
Obejmuje:

V19

upadek lub wyrzucenie z roweru na skutek wywrócenia (bez poprzedzającej kolizji):
• BNO
• bez kolizji

Rowerzysta ranny w innym i nieokreślonym wypadku komunikacyjnym

V19.0

Kierujący ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku
niedrogowym

V19.1

Pasażer ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku
niedrogowym

V19.2

Nieokreślony rowerzysta ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym
w wypadku niedrogowym
Kolizja rowerowa BNO, niedrogowa

V19.3

Rowerzysta [dowolny] ranny w nieokreślonym wypadku niedrogowym
Wypadek rowerowy BNO, niedrogowy
Rowerzysta ranny w wypadku niedrogowym BNO

V19.4

Kierujący ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku
drogowym

V19.5

Pasażer ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku
drogowym

V19.6

Nieokreślony rowerzysta ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym
w wypadku drogowym
Kolizja rowerowa BNO (drogowa)

V19.8

Rowerzysta [dowolny] ranny w innym określonym wypadku komunikacyjnym
Uchwycenie przez część roweru

V19.9

Rowerzysta [dowolny] ranny w nieokreślonym wypadku drogowym
Wypadek rowerzysty BNO
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Uraz użytkownika motocykla w wypadku komunikacyjnym
(V20–V29)
Obejmuje:

motorower
motocykl z wózkiem bocznym
rower z silnikiem
skuter

Nie obejmuje:

trzykołowy pojazd mechaniczny (V30–V39)

Dla kategorii V20–V28 wprowadzono następujące kategorie dodatkowe, kodowane w pozycji czwartego znaku:
.0

Kierujący ranny w wypadku niedrogowym

.1

Pasażer ranny w wypadku niedrogowym

.2

Nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku niedrogowym

.3

Osoba ranna w trakcie wsiadania lub wysiadania

.4

Kierujący ranny w wypadku drogowym

.5

Pasażer ranny w wypadku drogowym

.9

Nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku drogowym

V20

Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z pieszym lub zwierzęciem
Nie obejmuje:

kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę lub zwierzęciem ujeżdżanym (V26)

V21

Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z rowerem

V22

Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z dwukołowym lub trzykołowym
pojazdem mechanicznym

V23

Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z samochodem, samochodem
dostawczym lub ciężarowym

V24

Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub
autobusem

V25

Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym

V26

Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym
Obejmuje:

kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę, zwierzęciem ujeżdżanym, tramwajem

V27

Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem

V28

Osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku komunikacyjnym bez kolizji
Obejmuje:

V29

upadek lub wyrzucenie z motocykla na skutek wywrócenia (bez poprzedzającej kolizji):
• BNO
• bez kolizji

Osoba jadąca na motocyklu ranna w innym i nieokreślonym wypadku
komunikacyjnym

V29.0

Kierujący ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku
niedrogowym

V29.1

Pasażer ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku
niedrogowym

V29.2

Nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z innym i nieokreślonym
pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym
Kolizja motocyklowa BNO, niedrogowa
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V29.3

Osoba jadąca na motocyklu [dowolna] ranna w nieokreślonym wypadku niedrogowym
Wypadek motocyklowy BNO, niedrogowy
Osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku niedrogowym BNO

V29.4

Kierujący ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku
drogowym

V29.5

Pasażer ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku
drogowym

V29.6

Nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z innym i nieokreślonym
pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym
Kolizja motocyklowa BNO (drogowa)

V29.8

Osoba jadąca na motocyklu [dowolna] ranna w innym określonym wypadku
komunikacyjnym
Uchwycenie przez część motocykla

V29.9

Osoba jadąca na motocyklu [dowolna] ranna w nieokreślonym wypadku drogowym
Wypadek motocyklowy BNO

Uraz użytkownika trzykołowego pojazdu mechanicznego w wypadku
komunikacyjnym
(V30–V39)
Obejmuje:

trzykołowy rower z silnikiem

Nie obejmuje:

motocykl z wózkiem bocznym (V20–V29)
specjalny pojazd niedrogowy (V86)

Dla kategorii V30–V38 wprowadzono następujące kategorie dodatkowe, kodowane w pozycji czwartego znaku:
.0

Kierujący ranny w wypadku niedrogowym

.1

Pasażer ranny w wypadku niedrogowym

.2

Osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym

.3

Nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku niedrogowym

.4

Osoba ranna w trakcie wsiadania lub wysiadania

.5

Kierujący ranny w wypadku drogowym

.6

Pasażer ranny w wypadku drogowym

.7

Osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym

.9

Nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku drogowym

V30

Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pieszym lub
zwierzęciem
Nie obejmuje:

kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę lub zwierzęciem ujeżdżanym (V36)

V31

Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z rowerem

V32

Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z dwukołowym
lub trzykołowym pojazdem mechanicznym

V33

Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z samochodem,
samochodem dostawczym lub ciężarowym

V34

Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z ciężkim
środkiem transportu lub autobusem

V35

Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pociągiem lub
pojazdem szynowym
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V36

Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z innym
pojazdem niemechanicznym
Obejmuje:

kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę, zwierzęciem ujeżdżanym, tramwajem

V37

Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z ustalonym lub
stałym przedmiotem

V38

Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku
komunikacyjnym bez kolizji
Obejmuje:

V39

upadek lub wyrzucenie na skutek wywrócenia trzykołowego pojazdu mechanicznego:
• BNO
• bez kolizji

Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w innym i nieokreślonym
wypadku komunikacyjnym

V39.0

Kierujący ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku
niedrogowym

V39.1

Pasażer ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku
niedrogowym

V39.2

Nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z innym
i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym
Kolizja BNO obejmująca trzykołowy pojazd mechaniczny, niedrogowa

V39.3

Użytkownik [dowolny] trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w nieokreślonym
wypadku niedrogowym
Wypadek BNO obejmujący trzykołowy pojazd mechaniczny, niedrogowy
Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku niedrogowym BNO

V39.4

Kierujący ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku
drogowym

V39.5

Pasażer ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku
drogowym

V39.6

Nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z innym
i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym
Kolizja BNO obejmująca trzykołowy pojazd mechaniczny (drogowa)

V39.8

Użytkownik [dowolny] trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w innym określonym
wypadku komunikacyjnym
Uchwycenie przez drzwiczki lub inną część trzykołowego pojazdu mechanicznego

V39.9

Użytkownik [dowolny] trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w nieokreślonym
wypadku drogowym
Wypadek BNO obejmujący trzykołowy pojazd mechaniczny

Uraz użytkownika samochodu w wypadku komunikacyjnym
(V40–V49)
Obejmuje:

minibus

Dla kategorii V40–V48 wprowadzono następujące kategorie dodatkowe, kodowane w pozycji czwartego znaku:
.0

Kierujący ranny w wypadku niedrogowym

.1

Pasażer ranny w wypadku niedrogowym

.2

Osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym

.3

Nieokreślony użytkownik samochodu ranny w wypadku niedrogowym

.4

Osoba ranna w trakcie wsiadania lub wysiadania

.5

Kierujący ranny w wypadku drogowym

.6

Pasażer ranny w wypadku drogowym
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.7

Osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym

.9

Nieokreślony użytkownik samochodu ranny w wypadku drogowym

V40

Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem
Nie obejmuje:

kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę lub zwierzęciem ujeżdżanym (V46)

V41

Użytkownik samochodu ranny w kolizji z rowerem

V42

Użytkownik samochodu ranny w kolizji z dwukołowym lub trzykołowym pojazdem
mechanicznym

V43

Użytkownik samochodu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym
lub ciężarowym

V44

Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub
autobusem

V45

Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym

V46

Użytkownik samochodu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym
Obejmuje:

kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę, zwierzęciem ujeżdżanym, tramwajem

V47

Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem

V48

Użytkownik samochodu ranny w wypadku komunikacyjnym bez kolizji
Obejmuje:

V49

wywrócenie:
• BNO
• bez kolizji

Użytkownik samochodu ranny w innym i nieokreślonym wypadku
komunikacyjnym

V49.0

Kierujący ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku
niedrogowym

V49.1

Pasażer ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku
niedrogowym

V49.2

Nieokreślony użytkownik samochodu ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem
mechanicznym w wypadku niedrogowym
Kolizja samochodowa BNO, niedrogowa

V49.3

Użytkownik samochodu [dowolny] ranny w nieokreślonym wypadku niedrogowym
Wypadek samochodowy BNO, niedrogowy
Użytkownik samochodu ranny w wypadku niedrogowym BNO

V49.4

Kierujący ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku
drogowym

V49.5

Pasażer ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku
drogowym

V49.6

Nieokreślony użytkownik samochodu ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem
mechanicznym w wypadku drogowym
Kolizja samochodowa BNO (drogowa)

V49.8

Użytkownik samochodu [dowolny] ranny w innym określonym wypadku komunikacyjnym
Uchwycenie przez drzwi lub inną część samochodu

V49.9

Użytkownik samochodu [dowolny] ranny w nieokreślonym wypadku drogowym
Wypadek samochodowy BNO
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Uraz użytkownika samochodu dostawczego lub ciężarowego w wypadku
komunikacyjnym
(V50–V59)
Nie obejmuje:

ciężki środek transportu (V60–V69)

Dla kategorii V50–V58 wprowadzono następujące kategorie dodatkowe, kodowane w pozycji czwartego znaku:
.0

Kierujący ranny w wypadku niedrogowym

.1

Pasażer ranny w wypadku niedrogowym

.2

Osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym

.3

Nieokreślony użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego mechanicznego ranny w wypadku
niedrogowym

.4

Osoba ranna w trakcie wsiadania lub wysiadania

.5

Kierujący ranny w wypadku drogowym

.6

Pasażer ranny w wypadku drogowym

.7

Osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym

.9

Nieokreślony użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego mechanicznego ranny w wypadku
drogowym

V50

Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w kolizji z pieszym
lub zwierzęciem
Nie obejmuje:

kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę lub zwierzęciem ujeżdżanym (V56)

V51

Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w kolizji z rowerem

V52

Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w kolizji
z dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym

V53

Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w kolizji
z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym

V54

Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w kolizji z ciężkim
środkiem transportu lub autobusem

V55

Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w kolizji z pociągiem
lub pojazdem szynowym

V56

Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w kolizji z innym
pojazdem niemechanicznym
Obejmuje:

kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę, zwierzęciem ujeżdżanym, tramwajem

V57

Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w kolizji z ustalonym
lub stałym przedmiotem

V58

Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w wypadku
komunikacyjnym bez kolizji
Obejmuje:

V59
V59.0

wywrócenie:
• BNO
• bez kolizji

Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w innym
i nieokreślonym wypadku komunikacyjnym
Kierujący ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku
niedrogowym
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V59.1

Pasażer ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku
niedrogowym

V59.2

Nieokreślony użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w kolizji
z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym
Kolizja BNO obejmująca samochód dostawczy lub ciężarowy, niedrogowa

V59.3

Użytkownik [dowolny] samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w nieokreślonym
wypadku niedrogowym
Wypadek BNO obejmujący samochód dostawczy lub ciężarowy, niedrogowy
Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w wypadku niedrogowym BNO

V59.4

Kierujący ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku
drogowym

V59.5

Pasażer ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku
drogowym

V59.6

Nieokreślony użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w kolizji
z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym
Kolizja BNO obejmująca samochód dostawczy lub ciężarowy (drogowa)

V59.8

Użytkownik [dowolny] samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w innym
określonym wypadku komunikacyjnym
Uchwycenie przez drzwi lub inną część samochodu dostawczego lub ciężarowego

V59.9

Użytkownik [dowolny] samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w nieokreślonym
wypadku drogowym
Wypadek BNO obejmujący samochód dostawczy lub ciężarowy

Uraz użytkownika ciężkiego środka transportu w wypadku komunikacyjnym
(V60–V69)
Dla kategorii V60–V68 wprowadzono następujące kategorie dodatkowe, kodowane w pozycji czwartego znaku:
.0

Kierujący ranny w wypadku niedrogowym

.1

Pasażer ranny w wypadku niedrogowym

.2

Osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym

.3

Nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku niedrogowym

.4

Osoba ranna w trakcie wsiadania lub wysiadania

.5

Kierujący ranny w wypadku drogowym

.6

Pasażer ranny w wypadku drogowym

.7

Osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym

.9

Nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku drogowym

V60

Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem
Nie obejmuje:

kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę lub zwierzęciem ujeżdżanym (V66)

V61

Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z rowerem

V62

Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z dwukołowym lub
trzykołowym pojazdem mechanicznym

V63

Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z samochodem,
samochodem dostawczym lub ciężarowym

V64

Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z ciężkim środkiem
transportu lub autobusem

V65

Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem
szynowym
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V66

Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z innym pojazdem
niemechanicznym
Obejmuje:

kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę, zwierzęciem ujeżdżanym, tramwajem

V67

Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z ustalonym lub stałym
przedmiotem

V68

Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku komunikacyjnym bez
kolizji
Obejmuje:

V69

wywrócenie:
• BNO
• bez kolizji

Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w innym i nieokreślonym wypadku
komunikacyjnym

V69.0

Kierujący ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku
niedrogowym

V69.1

Pasażer ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku
niedrogowym

V69.2

Nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z innym
i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym
Kolizja BNO obejmująca ciężki środek transportu, niedrogowa

V69.3

Użytkownik [dowolny] ciężkiego środka transportu ranny w nieokreślonym wypadku
niedrogowym
Wypadek BNO obejmujący ciężki środek transportu, niedrogowy
Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku niedrogowym, BNO

V69.4

Kierujący ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku
drogowym

V69.5

Pasażer ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku
drogowym

V69.6

Nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z innym
i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym
Kolizja BNO obejmująca ciężki środek transportu (drogowa)

V69.8

Użytkownik [dowolny] ciężkiego środka transportu ranny w innym określonym wypadku
komunikacyjnym
Uchwycenie przez drzwi lub inną część ciężkiego środka transportu

V69.9

Użytkownik [dowolny] ciężkiego środka transportu ranny w nieokreślonym wypadku
drogowym
Wypadek BNO obejmujący ciężki środek transportu

Uraz użytkownika autobusu w wypadku komunikacyjnym
(V70–V79)
Nie obejmuje:

minibus (V40–V49)

Dla kategorii V70–V78 wprowadzono następujące kategorie dodatkowe, kodowane w pozycji czwartego znaku:
.0

Kierujący ranny w wypadku niedrogowym

.1

Pasażer ranny w wypadku niedrogowym

.2

Osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym

.3

Nieokreślony użytkownik autobusu ranny w wypadku niedrogowym

.4

Osoba ranna w trakcie wsiadania lub wysiadania

.5

Kierujący ranny w wypadku drogowym

.6

Pasażer ranny w wypadku drogowym
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.7

Osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym

.9

Nieokreślony użytkownik autobusu ranny w wypadku drogowym

V70

Użytkownik autobusu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem
Nie obejmuje:

kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę lub zwierzęciem ujeżdżanym (V76)

V71

Użytkownik autobusu ranny w kolizji z rowerem

V72

Użytkownik autobusu ranny w kolizji z dwukołowym lub trzykołowym pojazdem
mechanicznym

V73

Użytkownik autobusu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym
lub ciężarowym

V74

Użytkownik autobusu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub
autobusem

V75

Użytkownik autobusu ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym

V76

Użytkownik autobusu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym
Obejmuje:

kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę, zwierzęciem ujeżdżanym, tramwajem

V77

Użytkownik autobusu ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem

V78

Użytkownik autobusu ranny w wypadku komunikacyjnym bez kolizji
Obejmuje:

V79

wywrócenie:
• BNO
• bez kolizji

Użytkownik autobusu ranny w innym i nieokreślonym wypadku komunikacyjnym

V79.0

Kierujący ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku
niedrogowym

V79.1

Pasażer ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku
niedrogowym

V79.2

Nieokreślony użytkownik autobusu ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem
mechanicznym w wypadku niedrogowym
Kolizja obejmująca autobus BNO, niedrogowa

V79.3

Użytkownik autobusu [dowolny] ranny w nieokreślonym wypadku niedrogowym
Wypadek obejmujący autobus BNO, niedrogowy
Użytkownik autobusu ranny w wypadku niedrogowym BNO

V79.4

Kierujący ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku
drogowym

V79.5

Pasażer ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku
drogowym

V79.6

Nieokreślony użytkownik autobusu ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem
mechanicznym w wypadku drogowym
Kolizja obejmująca autobus BNO (drogowa)

V79.8

Użytkownik autobusu [dowolny] ranny w innym określonym wypadku komunikacyjnym
Uchwycenie przez drzwi lub inną część autobusu

V79.9

Użytkownik autobusu [dowolny] ranny w nieokreślonym wypadku drogowym
Wypadek obejmujący autobus BNO
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Inne wypadki w transporcie lądowym
(V80–V89)
V80

Osoba jadąca na zwierzęciu lub użytkownik pojazdu ciągnionego przez zwierzę
ranny w wypadku komunikacyjnym

V80.0

Jeździec lub użytkownik ranny wskutek upadku, zrzucenia przez zwierzę lub wypadnięcia
z pojazdu ciągnionego przez zwierzę w wypadku bez kolizji
Wywrócenie:
• BNO
• bez kolizji

V80.1

Jeździec lub użytkownik ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem
Nie obejmuje: kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę lub zwierzęciem ujeżdżanym (V80.7)

V80.2

Jeździec lub użytkownik ranny w kolizji z rowerem

V80.3

Jeździec lub użytkownik ranny w kolizji z dwukołowym lub trzykołowym pojazdem
mechanicznym

V80.4

Jeździec lub użytkownik ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub
ciężarowym, ciężkim środkiem transportu lub autobusem

V80.5

Jeździec lub użytkownik ranny w kolizji z innym określonym pojazdem mechanicznym

V80.6

Jeździec lub użytkownik ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym

V80.7

Jeździec lub użytkownik ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym
Kolizja z:
• zwierzęciem ujeżdżanym
• pojazdem ciągnionym przez zwierzę
• tramwajem

V80.8

Jeździec lub użytkownik ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem

V80.9

Jeździec lub użytkownik ranny w innym i nieokreślonym wypadku komunikacyjnym
Wypadek obejmujący pojazd ciągniony przez zwierzę BNO
Wypadek jeźdźca BNO

V81

Użytkownik pociągu lub pojazdu szynowego ranny w wypadku komunikacyjnym
Obejmuje:

osoba na zewnątrz pociągu

V81.0

Użytkownik pociągu lub pojazdu szynowego ranny w kolizji z pojazdem mechanicznym
w wypadku niedrogowym

V81.1

Użytkownik pociągu lub pojazdu szynowego ranny w kolizji z pojazdem mechanicznym
w wypadku drogowym

V81.2

Użytkownik pociągu lub pojazdu szynowego ranny w kolizji lub uderzony przez tabor
kolejowy

V81.3

Użytkownik pociągu lub pojazdu szynowego ranny w kolizji z innym przedmiotem
Kolizja pociągu BNO

V81.4

Osoba ranna w trakcie wsiadania do pociągu lub pojazdu szynowego bądź wysiadania
z takiego pojazdu

V81.5

Użytkownik pociągu lub pojazdu szynowego ranny wskutek upadku w pociągu lub
pojeździe szynowym
Nie obejmuje: upadek:
• wskutek wykolejenia:
• z powodu wcześniejszej kolizji (V81.0–V81.3)
• bez wcześniejszej kolizji (V81.7)
• w trakcie wsiadania lub wysiadania (V81.4)

V81.6

Użytkownik pociągu lub pojazdu szynowego ranny wskutek wypadnięcia z pociągu lub
pojazdu szynowego
Nie obejmuje: upadek:
• wskutek wykolejenia:
• z powodu wcześniejszej kolizji (V81.0–V81.3)
• bez wcześniejszej kolizji (V81.7)
• w trakcie wsiadania lub wysiadania (V81.4)
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V81.7

Użytkownik pociągu lub pojazdu szynowego ranny wskutek wykolejenia bez wcześniejszej
kolizji

V81.8

Użytkownik pociągu lub pojazdu szynowego ranny w innym określonym wypadku
kolejowym
Wybuch lub pożar
Uderzenie przez:
• spadającą ziemię
• spadającą skałę
• spadające drzewo
Nie obejmuje:

V81.9

V82

wykolejenie:
• wskutek wcześniejszej kolizji (V81.0–V81.3)
• bez wcześniejszej kolizji (V81.7)

Użytkownik pociągu lub pojazdu szynowego ranny w nieokreślonym wypadku kolejowym
Wypadek kolejowy BNO

Użytkownik tramwaju ranny w wypadku komunikacyjnym
Obejmuje:

osoba na zewnątrz tramwaju

V82.0

Użytkownik tramwaju ranny w kolizji z pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym

V82.1

Użytkownik tramwaju ranny w kolizji z pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym

V82.2

Użytkownik tramwaju ranny w kolizji lub uderzony przez tabor

V82.3

Użytkownik tramwaju ranny w kolizji z innym przedmiotem
Nie obejmuje: kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę lub zwierzęciem ujeżdżanym (V82.8)

V82.4

Osoba ranna w trakcie wsiadania do tramwaju lub wysiadania z tramwaju

V82.5

Użytkownik tramwaju ranny skutek upadku w tramwaju
Nie obejmuje: upadek:
• w trakcie wsiadania lub wysiadania (V82.4)
• wskutek wcześniejszej kolizji (V82.0–V82.3)

V82.6

Użytkownik tramwaju ranny skutek wypadnięcia z tramwaju
Nie obejmuje: upadek:
• w trakcie wsiadania lub wysiadania (V82.4)
• wskutek wcześniejszej kolizji (V82.0–V82.3)

V82.7

Użytkownik tramwaju ranny wskutek wykolejenia bez wcześniejszej kolizji

V82.8

Użytkownik tramwaju ranny w innym określonym wypadku komunikacyjnym
Kolizja z pociągiem lub innym pojazdem niemechanicznym

V82.9

Użytkownik tramwaju ranny w nieokreślonym wypadku drogowym
Wypadek tramwaju BNO

V83

Użytkownik pojazdu specjalnego używanego głównie w przemyśle ranny
w wypadku komunikacyjnym
Nie obejmuje:

pojazd nieporuszający się lub w remoncie (W31)

V83.0

Kierujący przemysłowym pojazdem specjalnym ranny w wypadku drogowym

V83.1

Pasażer przemysłowego pojazdu specjalnego ranny w wypadku drogowym

V83.2

Osoba przebywająca na zewnątrz przemysłowego pojazdu specjalnego ranna w wypadku
drogowym

V83.3

Nieokreślony użytkownik przemysłowego pojazdu specjalnego ranny w wypadku
drogowym

V83.4

Osoba ranna w trakcie wsiadania do przemysłowego pojazdu specjalnego bądź
wysiadania z takiego pojazdu

V83.5

Kierujący przemysłowym pojazdem specjalnym ranny w wypadku niedrogowym

V83.6

Pasażer przemysłowego pojazdu specjalnego ranny w wypadku niedrogowym

V83.7

Osoba przebywająca na zewnątrz przemysłowego pojazdu specjalnego ranna w wypadku
niedrogowym
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V83.9

V84

Nieokreślony użytkownik przemysłowego pojazdu specjalnego ranny w wypadku
niedrogowym
Wypadek przemysłowego pojazdu specjalnego BNO

Użytkownik pojazdu specjalnego używanego głównie w rolnictwie ranny
w wypadku komunikacyjnym
Nie obejmuje:

pojazd nieporuszający się lub w remoncie (W30)

V84.0

Kierujący rolniczym pojazdem specjalnym ranny w wypadku drogowym

V84.1

Pasażer rolniczego pojazdu specjalnego ranny w wypadku drogowym

V84.2

Osoba przebywająca na zewnątrz rolniczego pojazdu specjalnego ranna w wypadku
drogowym

V84.3

Nieokreślony użytkownik rolniczego pojazdu specjalnego ranny w wypadku drogowym

V84.4

Osoba ranna w trakcie wsiadania do rolniczego pojazdu specjalnego bądź wysiadania
z takiego pojazdu

V84.5

Kierujący rolniczym pojazdem specjalnym ranny w wypadku niedrogowym

V84.6

Pasażer rolniczego pojazdu specjalnego ranny w wypadku niedrogowym

V84.7

Osoba przebywająca na zewnątrz rolniczego pojazdu specjalnego ranna w wypadku
niedrogowym

V84.9

Nieokreślony użytkownik rolniczego pojazdu specjalnego ranny w wypadku niedrogowym
Wypadek rolniczego pojazdu specjalnego BNO

V85

Użytkownik specjalnego pojazdu konstrukcyjnego ranny w wypadku
komunikacyjnym
Nie obejmuje:

V85.0

pojazd nieporuszający się lub w remoncie (W31)

Kierujący specjalnym pojazdem konstrukcyjnym ranny w wypadku drogowym

V85.1

Pasażer specjalnego pojazdu konstrukcyjnego ranny w wypadku drogowym

V85.2

Osoba przebywająca na zewnątrz specjalnego pojazdu konstrukcyjnego ranna w wypadku
drogowym

V85.3

Nieokreślony użytkownik specjalnego pojazdu konstrukcyjnego ranny w wypadku
drogowym

V85.4

Osoba ranna w trakcie wsiadania do specjalnego pojazdu konstrukcyjnego bądź
wysiadania z takiego pojazdu

V85.5

Kierujący specjalnym pojazdem konstrukcyjnym ranny w wypadku niedrogowym

V85.6

Pasażer specjalnego pojazdu konstrukcyjnego ranny w wypadku niedrogowym

V85.7

Osoba przebywająca na zewnątrz specjalnego pojazdu konstrukcyjnego ranna w wypadku
niedrogowym

V85.9

Nieokreślony użytkownik specjalnego pojazdu konstrukcyjnego ranny w wypadku
niedrogowym
Wypadek specjalnego pojazdu konstrukcyjnego BNO

V86

Użytkownik specjalnego pojazdu terenowego lub innego pojazdu mechanicznego
przeznaczonego do poruszania się poza drogą ranny w wypadku komunikacyjnym
Nie obejmuje:

pojazd nieporuszający się lub w remoncie (W31)

V86.0

Kierujący specjalnym i innym terenowym pojazdem mechanicznym ranny w wypadku
drogowym

V86.1

Pasażer specjalnego i innego terenowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku
drogowym

V86.2

Osoba przebywająca na zewnątrz specjalnego i innego terenowego pojazdu
mechanicznego ranna w wypadku drogowym

V86.3

Nieokreślony użytkownik specjalnego i innego terenowego pojazdu mechanicznego ranny
w wypadku drogowym

V86.4

Osoba ranna w trakcie wsiadania do specjalnego i innego terenowego pojazdu
mechanicznego bądź wysiadania z takiego pojazdu
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V86.5

Kierujący specjalnym i innym terenowym pojazdem mechanicznym ranny w wypadku
niedrogowym

V86.6

Pasażer specjalnego i innego terenowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku
niedrogowym

V86.7

Osoba przebywająca na zewnątrz specjalnego i innego terenowego pojazdu
mechanicznego ranna w wypadku niedrogowym

V86.9

Nieokreślony użytkownik specjalnego i innego terenowego pojazdu mechanicznego ranny
w wypadku niedrogowym
Wypadek terenowego pojazdu mechanicznego BNO
Wypadek innego pojazdu mechanicznego przeznaczonego do poruszania się poza drogą BNO

V87

Wypadek drogowy określonego typu z nieznanym środkiem transportu ofiary
Nie obejmuje:

kolizja z udziałem:
• rowerzysty (V10–V19)
• pieszego (V01–V09)

V87.0

Osoba ranna w kolizji pomiędzy samochodem i dwukołowym lub trzykołowym pojazdem
mechanicznym (drogowej)

V87.1

Osoba ranna w kolizji pomiędzy innym pojazdem mechanicznym i dwukołowym lub
trzykołowym pojazdem mechanicznym (drogowej)

V87.2

Osoba ranna w kolizji pomiędzy samochodem i samochodem dostawczym lub ciężarowym
(drogowej)

V87.3

Osoba ranna w kolizji pomiędzy samochodem i autobusem (drogowej)

V87.4

Osoba ranna w kolizji pomiędzy samochodem i ciężkim środkiem transportu (drogowej)

V87.5

Osoba ranna w kolizji pomiędzy ciężkim środkiem transportu i autobusem (drogowej)

V87.6

Osoba ranna w kolizji pomiędzy pociągiem lub pojazdem szynowym i samochodem
(drogowej)

V87.7

Osoba ranna w kolizji pomiędzy innymi określonymi pojazdami mechanicznymi (drogowej)

V87.8

Osoba ranna w innych określonych wypadkach komunikacyjnych bez kolizji obejmujących
pojazd mechaniczny (drogowych)

V87.9

Osoba ranna w innych określonych wypadkach komunikacyjnych (z kolizją) (bez kolizji)
obejmujących pojazd niemechaniczny (drogowych)

V88

Wypadek niedrogowy określonego typu z nieznanym środkiem transportu ofiary
Nie obejmuje:

kolizja z udziałem:
• rowerzysty (V10–V19)
• pieszego (V01–V09)

V88.0

Osoba ranna w kolizji pomiędzy samochodem i dwukołowym lub trzykołowym pojazdem
mechanicznym, niedrogowej

V88.1

Osoba ranna w kolizji pomiędzy innym pojazdem mechanicznym i dwukołowym lub
trzykołowym pojazdem mechanicznym, niedrogowej

V88.2

Osoba ranna w kolizji pomiędzy samochodem i samochodem dostawczym lub
ciężarowym, niedrogowej

V88.3

Osoba ranna w kolizji pomiędzy samochodem i autobusem, niedrogowej

V88.4

Osoba ranna w kolizji pomiędzy samochodem i ciężkim środkiem transportu, niedrogowej

V88.5

Osoba ranna w kolizji pomiędzy ciężkim środkiem transportu i autobusem, niedrogowej

V88.6

Osoba ranna w kolizji pomiędzy pociągiem lub pojazdem szynowym i samochodem,
niedrogowej

V88.7

Osoba ranna w kolizji pomiędzy innymi określonymi pojazdami mechanicznymi,
niedrogowej

V88.8

Osoba ranna w innych określonych wypadkach komunikacyjnych bez kolizji obejmujących
pojazd mechaniczny, niedrogowych

V88.9

Osoba ranna w innych określonych wypadkach komunikacyjnych (z kolizją) (bez kolizji)
obejmujących pojazd niemechaniczny, niedrogowych
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V89

Wypadek pojazdu mechanicznego lub niemechanicznego, typ pojazdu
nieokreślony

V89.0

Osoba ranna w wypadku nieokreślonego pojazdu mechanicznego, niedrogowym
Wypadek pojazdu mechanicznego BNO, niedrogowy

V89.1

Osoba ranna w wypadku nieokreślonego pojazdu niemechanicznego, niedrogowym
Wypadek pojazdu niemechanicznego BNO (niedrogowy)

V89.2

Osoba ranna w wypadku nieokreślonego pojazdu mechanicznego, drogowym
Wypadek pojazdu mechanicznego BNO
Wypadek drogowy BNO

V89.3

Osoba ranna w wypadku nieokreślonego pojazdu niemechanicznego, drogowym
Wypadek drogowy pojazdu niemechanicznego BNO

V89.9

Osoba ranna w wypadku nieokreślonego pojazdu
Kolizja BNO

Wypadki w komunikacji wodnej
(V90–V94)
Obejmuje:

wypadki rekreacyjnych jednostek pływających

Dla kategorii V90–V94 wprowadzono następujące kategorie dodatkowe, kodowane w pozycji czwartego znaku:
.0

Statek handlowy

.1

Statek pasażerski
Prom
Statek transatlantycki

.2

Łódź rybacka

.3

Inna zasilana jednostka pływająca
Poduszkowiec (na otwartej wodzie)
Skuter wodny

.4

Łódź żaglowa
Jacht

.5

Canoe lub kajak

.6

Jednostka pływająca nadmuchiwana (bez zasilania)

.7

Narty wodne

.8

Inna niezasilana jednostka pływająca
Deska surfingowa
Deska windsurfingowa

.9

Nieokreślona jednostka pływająca
Łódź BNO
Statek BNO
Jednostka pływająca BNO

V90

Wypadek jednostki pływającej powodujący zanurzenie i tonięcie ofiary
Obejmuje:

zanurzenie i tonięcie wskutek:
• wywrócenia łodzi
• tonięcia łodzi
• upadku lub skoku z:
• płonącego statku
• uszkodzonej jednostki pływającej
• innego wypadku jednostki pływającej

Nie obejmuje:

zanurzenie i tonięcie związane z komunikacją wodną bez wypadku jednostki pływającej
(V92)
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V91

Wypadek jednostki pływającej powodujący inny uraz ofiary
Obejmuje:

Nie obejmuje:

V92

Zanurzenie i tonięcie związane z komunikacją wodną bez wypadku jednostki
pływającej
Obejmuje:

Nie obejmuje:

V93

wypadkowe zatrucie gazami lub dymami na statku
nieprawidłowość działania reaktora atomowego na statku
zmiażdżenie przez spadający przedmiot na statku
nadmierne ciepło w:
• kotłowni
• maszynowni
• parowni
• palenisku
wybuch kotła maszyny parowej
upadek z jednego na drugi poziom jednostki pływającej
upadek ze schodów lub drabinki jednostki pływającej
urazy spowodowane przez urządzenie mechaniczne jednostki pływającej:
• pokładowe
• w maszynowni
• kuchenne
• w pralni
• ładunkowe
ograniczony pożar na statku
wypadek spowodowany przez urządzenie mechaniczne jednostki pływającej

Inne i nieokreślone wypadki w transporcie wodnym
Obejmuje:
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zanurzenie i tonięcie w wyniku wypadku, takiego jak:
• upadek:
• z pomostu
• ze statku
• za burtę
• wyrzucenie za burtę przez ruch statku
• zmycie za burtę
zanurzenie lub tonięcie pływaka lub nurka, który z własnej woli skacze z pokładu statku
niebiorącego udziału w wypadku (W69, W73)

Wypadek na jednostce pływającej bez wypadku samej jednostki, niepowodujący
zanurzenia i tonięcia ofiary
Obejmuje:

V94

dowolny uraz z wyjątkiem zanurzenia i tonięcia w wyniku wypadku jednostki pływającej
oparzenia doznane podczas pożaru statku
zmiażdżenie pomiędzy dwoma statkami będącymi w kolizji
zmiażdżenie przez łódź ratunkową po opuszczeniu statku
upadek związany z kolizją lub innym wypadkiem jednostki pływającej
uderzenie przez spadający przedmiot w wyniku wypadku jednostki pływającej
uraz w jednostce pływającej w związku z jej kolizją
uderzenie przez łódź lub jej część po upadku lub skoku z uszkodzonej łodzi
oparzenia na skutek ograniczonego pożaru lub wybuchu na pokładzie statku (V93)

wypadek osoby nieznajdującej się na jednostce pływającej
uderzenie przez łódź w trakcie jazdy na nartach wodnych
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Wypadki w komunikacji lotniczej i kosmicznej
(V95–V97)
V95

Wypadek samolotu silnikowego powodujący uraz użytkownika
Obejmuje:

kolizja z dowolnym przedmiotem, ustalonym,
zdolnym do ruchu lub poruszającym się
rozbicie
eksplozja
pożar
przymusowe lądowanie

samolotu silnikowego

V95.0

Wypadek helikoptera powodujący uraz użytkownika

V95.1

Wypadek ultralekkiego, lekkiego lub zasilanego szybowca powodujący uraz użytkownika

V95.2

Wypadek innej prywatnej skrzydłowej jednostki latającej, powodujący uraz użytkownika

V95.3

Wypadek komercyjnej skrzydłowej jednostki latającej, powodujący uraz użytkownika

V95.4

Wypadek pojazdu kosmicznego powodujący uraz użytkownika

V95.8

Inny wypadek lotniczy powodujący uraz użytkownika

V95.9

Nieokreślony wypadek lotniczy powodujący uraz użytkownika
Wypadek lotniczy BNO
Wypadek w komunikacji lotniczej BNO

V96

Wypadek samolotu bezsilnikowego powodujący uraz użytkownika
Obejmuje:

kolizja z dowolnym przedmiotem, ustalonym,
zdolnym do ruchu lub poruszającym się
rozbicie
eksplozja
pożar
przymusowe lądowanie

samolotu bezsilnikowego

V96.0

Wypadek balonu powodujący uraz użytkownika

V96.1

Wypadek lotni powodujący uraz użytkownika

V96.2

Wypadek szybowca (niezasilanego) powodujący uraz użytkownika

V96.8

Inny wypadek jednostki lotniczej niezasilanej powodujący uraz użytkownika
Latawiec typu „kite”

V96.9

Nieokreślony wypadek jednostki lotniczej niezasilanej powodujący uraz użytkownika
Wypadek jednostki lotniczej niezasilanej BNO

V97

Inne określone wypadki w komunikacji lotniczej
Obejmuje:

V97.0

wypadki osób nieznajdujących się w samolocie

Użytkownik samolotu ranny w innym określonym wypadku w komunikacji lotniczej
Upadek w samolocie, na samolot lub wypadnięcie z samolotu w komunikacji lotniczej
Nie obejmuje:

wypadek w trakcie wsiadania lub wysiadania (V97.1)

V97.1

Osoba ranna w trakcie wsiadania do samolotu lub wysiadania z samolotu

V97.2

Spadochroniarz ranny w wypadku w komunikacji lotniczej
Nie obejmuje: osoba opuszczająca samolot po wypadku lotniczym (V95–V96)

V97.3

Osoba na ziemi ranna w wypadku lotniczym
Uderzenie przedmiotem spadającym z samolotu
Ranienie przez śmigło
Zassanie przez odrzutowiec

V97.8

Inne wypadki lotnicze, niesklasyfikowane gdzie indziej
Uraz częściami mechanicznymi samolotu
Nie obejmuje: wypadek lotniczy BNO (V95.9)
narażenie na zmiany ciśnienia powietrza przy starcie lub lądowaniu (W94)
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Inne i nieokreślone wypadki komunikacyjne
(V98–V99)
Nie obejmuje:

V98

wypadek pojazdu, typ pojazdu nieokreślony (V89)

Inne określone wypadki komunikacyjne
Obejmuje:

V99

wypadek pojazdu:
• pojazd linowy, nieszynowy
• bojer
• żaglowóz
• wyciąg krzesełkowy
• kolej linowa gondolowa
wciągnięcie przez pojazd linowy, nieszynowy
upadek lub skok z pojazdu linowego, nieszynowego
przedmiot rzucony z pojazdu linowego, nieszynowego

Nieokreślony wypadek komunikacyjny

Inne zewnętrzne przyczyny urazu wypadkowego
(W00–X59)

Upadki
(W00–W19)
[Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego
rozdziału.]
Nie obejmuje:

W00

napaść (Y01–Y02)
upadek:
• ze zwierzęcia (V80.–)
• z płonącego budynku (X00)
• w pożarze (X00–X04, X08–X09)
• do wody (z zanurzeniem lub tonięciem) (W65–W74)
• z urządzenia mechanicznego (w ruchu) (W28–W31)
• powtarzające się upadki niezwiązane z wypadkiem (R29.6)
• z pojazdu transportowego (V01–V99)
celowe samouszkodzenie (X80–X81)

Upadek na tym samym poziomie na lodzie i śniegu
Nie obejmuje:

W01

Upadek na tym samym poziomie wskutek potknięcia, poślizgnięcia
Nie obejmuje:

W02
W03

Upadek na tym samym poziomie wskutek kolizji lub popchnięcia przez inną osobę

Nie obejmuje:

upadek wskutek kolizji pieszego (także używającego środków poruszania się) z innym
pieszym (także używającym środków poruszania się)
zmiażdżenie i pchnięcie w panice ludzkiej (W52)
upadek na śniegu i lodzie (W00)

Upadek osoby niesionej lub podtrzymywanej przez inne osoby
Obejmuje:
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upadek na lodzie i śniegu (W00)

Upadek na łyżwach, nartach, wrotkach i deskorolkach
Obejmuje:

W04

upadek:
• na łyżwach i nartach (W02)
• na schodach i stopniach (W10)

przypadkowe upuszczenie w trakcie niesienia
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W05

Upadek z fotela bujanego

W06

Upadek z łóżka

W07

Upadek z krzesła

W08

Upadek z innego sprzętu

W09

Upadek z urządzenia na placu zabaw
Nie obejmuje:

W10

upadek z urządzenia służącego do rekreacji (W31)

Upadek na schodach i stopniach
Obejmuje:

upadek:
• na schodach ruchomych
• na pochyłości
• na oblodzonych i ośnieżonych schodach i stopniach
• na rampie

W11

Upadek na drabinę i z drabiny

W12

Upadek na rusztowanie i z rusztowania

W13

Upadek z budynku lub budowli
Obejmuje:

upadek:
• z balkonu
• z mostu
• z budynku
• z masztu
• na podłogę
• z ogrodzenia
• z dachu
• z wieży
• z wieżyczki
• z wiaduktu
• ze ściany
• z okna

Nie obejmuje:

zawalenie się budynku lub budowli (W20)
upadek lub skok z płonącego budynku lub budowli (X00)

W14

Upadek z drzewa

W15

Upadek z urwiska

W16

Nurkowanie lub skok do wody powodujący uraz inny niż zanurzenie i topienie
Obejmuje:

uderzenie:
• o dno przy skoku lub nurkowaniu w płytkiej wodzie
• o ścianę basenu lub trampolinę
• o powierzchnię wody

Nie obejmuje:

wypadkowe zanurzenie i tonięcie (W65–W74)
nurkowanie z niedostatecznym zapasem powietrza (W81)
skutki działania ciśnienia powietrza podczas nurkowania (W94)
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W17

Inny upadek z jednego poziomu na drugi
Obejmuje:

W18

Inny upadek na tym samym poziomie
Obejmuje:

W19

upadek z lub do:
• jamy
• doku
• stogu siana
• dziury
• dołu
• kamieniołomu
• szybu
• zbiornika
• studni

upadek:
• wskutek uderzenia o inny przedmiot
• z muszli klozetowej
• na tym samym poziomie BNO

Nieokreślony upadek
Obejmuje:

wypadkowy upadek BNO

Narażenie na działanie sił mechanicznych martwej natury
(W20–W49)
[Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego
rozdziału.]
Nie obejmuje:

W20

W21

napaść (X85–Y09)
kontakt lub kolizja ze zwierzętami lub innymi osobami (W50–W64)
celowe samouszkodzenie (X60–X84)

Uderzenie przez rzucony, wystający lub spadający przedmiot
Obejmuje:

zapadnięcie się budynku bez duszenia i uduszenia
zawalenie się budynku nieobjętego pożarem
upadek:
• skały
• kamienia
• drzewa

Nie obejmuje:

zawalenie się budynku objętego pożarem (X00)
upadający przedmiot w:
• klęsce żywiołowej (X34–X39)
• wypadku maszynowym (W24, W28–W31)
• wypadku komunikacyjnym (V01–V99)
przedmiot wprawiony w ruch przez:
• wybuch (W35–W40)
• broń palną (W32–W34)
sprzęt sportowy (W21)

Uderzenie przez lub o sprzęt sportowy
Obejmuje:

W22

Uderzenie przez lub o inny przedmiot
Obejmuje:
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uderzenie przez:
• rzuconą piłkę
• kij lub krążek hokejowy
zderzenie ze ścianą
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W23

W24

W25

Pochwycenie, zgniecenie, ściśnięcie lub przyciśnięcie przez przedmioty
Obejmuje:

pochwycenie, zgniecenie, ściśnięcie lub przyciśnięcie:
• pomiędzy:
przedmiot składany
• poruszające się przedmioty
drzwi przesuwne i futryna drzwi
• przedmioty nieruchome
takie jak
skrzynia pakunkowa wskutek puszczenia
i poruszające się
uchwytu
• przez przedmioty
wyżymaczka

Nie obejmuje:

uraz spowodowany przez:
• narzędzia tnące lub przebijające (W25–W27)
• urządzenia wyciągowe i transmisyjne (W24)
• maszyny (W28–W31)
• niezasilane narzędzia ręczne (W27)
• pojazd transportowy używany jako środek komunikacji (V01–V99)
uderzenie przez rzucony, wystający lub spadający przedmiot (W20)

Kontakt z urządzeniami wyciągowymi i transmisyjnymi, niesklasyfikowanymi
gdzie indziej
Obejmuje:

wyciągarka łańcuchowa
pas napędowy
koło pasowe
lina
pas lub kabel transmisyjny
wyciąg
drut

Nie obejmuje:

wypadki komunikacyjne (V01–V99)

Kontakt z ostrym szkłem
Nie obejmuje:

W26
W27

Kontakt z nożem, szpadą lub sztyletem
Kontakt z niezasilanym narzędziem ręcznym
Obejmuje:

Nie obejmuje:

W28

upadające szkło (W00–W19)
odłamki szkła w powietrzu wskutek wybuchu lub wystrzału z broni palnej (W32–W40)

siekiera
otwieracz do puszek BNO
dłuto
widelec
piła ręczna
motyka
czekan
igła
przyrząd do cięcia papieru
widły
grabie
nożyczki
wkrętak
maszyna do szycia, niezasilana
łopata
igła podskórna (W46)

Kontakt z zasilaną kosiarką do trawy
Nie obejmuje:

narażenie na działanie prądu elektrycznego (W86)
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W29

W30

W31

Kontakt z innymi zasilanymi narzędziami ręcznymi i sprzętem gospodarstwa
domowego
Obejmuje:

blender
urządzenia zasilane:
• otwieracz do puszek
• piła łańcuchowa
• narzędzie do majsterkowania
• narzędzie ogrodowe
• przycinarka do żywopłotu
• nóż
• maszyna do szycia
• suszarka
• pralka

Nie obejmuje:

narażenie na działanie prądu elektrycznego (W86)

Kontakt z maszyną rolniczą
Obejmuje:

maszyna rolnicza z zaprzęgiem zwierzęcym
kombajn
maszyna do grabienia i roztrząsania siana
maszyna rolnicza BNO
żniwiarka
młockarnia

Nie obejmuje:

kontakt z maszyną rolniczą poruszającą się własną siłą lub holowaną przez pojazd
(V01–V99)
narażenie na działanie prądu elektrycznego (W86)

Kontakt z inną i nieokreśloną maszyną
Obejmuje:
Nie obejmuje:

W32

W33

W34

Wystrzał z broni krótkiej
Obejmuje:

broń jednoręczna
pistolet
rewolwer

Nie obejmuje:

rakietnica (W34)

Karabin, dubeltówka i długa broń palna
Obejmuje:

karabin wojskowy
broń myśliwska
karabin maszynowy

Nie obejmuje:

karabinek pneumatyczny (W34)

Wystrzał z innej i nieokreślonej broni
Obejmuje:

W35
W36
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karabinek pneumatyczny
pistolet pneumatyczny
rana postrzałowa BNO
postrzał BNO
Rakietnica

Wybuch i rozerwanie kotła
Wybuch i rozerwanie zbiornika gazowego
Obejmuje:

W37

maszyna BNO
urządzenie rekreacyjne
kontakt z maszyną poruszającą się własną siłą lub holowaną przez pojazd (V01–V99)
narażenie na działanie prądu elektrycznego (W86)

pojemnik aerozolowy
zbiornik powietrza
zbiornik z gazem pod ciśnieniem

Wybuch i rozerwanie znajdującej się pod ciśnieniem opony, rury lub węża
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W38

Wybuch i rozerwanie innego określonego urządzenia pod ciśnieniem

W39

Wystrzał ogni sztucznych

W40

Wybuch innych materiałów
Obejmuje:

W41

Narażenie na działanie wysokociśnieniowego strumienia
Obejmuje:

W42

infradźwięki

Ciało obce wnikające lub przechodzące przez oko lub naturalny otwór ciała
Nie obejmuje:

W45

fale dźwiękowe
fale naddźwiękowe

Narażenie na wibracje
Obejmuje:

W44

strumień cieczy
strumień powietrza

Narażenie na hałas
Obejmuje:

W43

materiał wybuchowy
wybuch:
• BNO
• w hałdzie
• w fabryce
• w magazynie ziarna
• w składzie amunicji
gaz wybuchowy

płyn żrący (X49)
wdychanie lub połknięcie ciała obcego z niedrożnością dróg oddechowych (W78–W80)

Ciało obce lub przedmiot przechodzący przez skórę
Obejmuje:

krawędź sztywnego papieru
gwóźdź
drzazga
pokrywka puszki

Nie obejmuje:

kontakt z:
• narzędziami ręcznymi (niezasilanymi) (zasilanymi) (W27–W29)
• igłą podskórną (W46)
• nożem, szpadą lub sztyletem (W26)
• ostrym szkłem (W25)
uderzenie przez przedmioty (W20–W22)

W46

Kontakt z igłą podskórną

W49

Narażenie na działanie innych i nieokreślonych sił mechanicznych martwej natury
Obejmuje:

siła nienormalnej grawitacji [G]

Narażenie na działanie sił mechanicznych materii ożywionej
(W50–W64)
[Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego
rozdziału.]
Nie obejmuje:

W50

ukąszenie, jadowite (X20–X29)
użądlenie (jadowite) (X20–X29)

Ugodzenie, uderzenie, kopnięcie, skręcenie, pobicie lub podrapanie przez inną
osobę
Nie obejmuje:

napaść (X85–Y09)
uderzenie przez przedmioty (W20–W22)
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W51

Uderzenie w inną osobę lub zderzenie z inną osobą
Nie obejmuje:

upadek wskutek kolizji pieszego (także używającego środków poruszania się) z innym
pieszym (także używającym środków poruszania się) (W03)

W52

Zmiażdżenie, pchnięcie i zadeptanie przez tłum lub w panice ludzkiej

W53

Ugryzienie przez szczura

W54

Ugryzienie lub uderzenie przez psa

W55

Ugryzienie lub uderzenie przez inne ssaki
Nie obejmuje:

W56

kontakt ze ssakiem morskim (W56)

Kontakt ze zwierzęciem morskim
Ugryzienie lub uderzenie przez zwierzę morskie

W57

Ugryzienie lub użądlenie przez niejadowitego owada i innego niejadowitego
stawonoga

W58

Ugryzienie lub uderzenie przez krokodyla lub aligatora

W59

Ugryzienie lub zmiażdżenie przez inne gady
Obejmuje:

jaszczurka
wąż, niejadowity

W60

Kontakt z cierniami, kolcami i ostrymi liśćmi

W64

Narażenie na działanie innych i nieokreślonych sił mechanicznych materii
ożywionej

Wypadkowe zanurzenie i tonięcie
(W65–W74)
[Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego
rozdziału.]
Nie obejmuje:

zanurzenie i tonięcie wskutek:
• klęski żywiołowej (X34–X39)
• wypadku komunikacyjnego (V01–V99)
• wypadku w komunikacji wodnej (V90.–, V92.–)

W65

Zanurzenie i tonięcie w wannie

W66

Zanurzenie i tonięcie wskutek wpadnięcia do wanny

W67

Zanurzenie i tonięcie w basenie

W68

Zanurzenie i tonięcie wskutek wpadnięcia do basenu

W69

Zanurzenie i tonięcie w wodach naturalnych
Obejmuje:

W70
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jezioro
otwarte morze
rzeka
strumień

Zanurzenie i tonięcie wskutek wpadnięcia do wody naturalnej
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W73

Inne określone zanurzenie i tonięcie
Obejmuje:

W74

zbiornik gaśniczy
rezerwuar wody

Nieokreślone zanurzenie i tonięcie
Obejmuje:

tonięcie BNO
wpadnięcie do wody BNO

Inne wypadkowe utrudnienia oddychania
(W75–W84)
[Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego
rozdziału.]

W75

Przypadkowe zadławienie i zadzierzgnięcie w łóżku
Obejmuje:

zadławienie i zadzierzgnięcie:
• pościelą
• ciałem matki
• poduszką

W76

Inne przypadkowe powieszenie i zadzierzgnięcie

W77

Utrudnienie oddychania wskutek zawalenia, przysypania ziemią i innymi
substancjami
Obejmuje:
Nie obejmuje:

W78

W79

zawalenie BNO
zawalenie spowodowane klęską żywiołową (X34–X39)
zawalenie bez duszenia i uduszenia (W20)

Aspiracja treści żołądkowej
Obejmuje:

duszenie
dławienie
wymiocinami [zwracanym pokarmem]
uduszenie
aspiracja i wdychanie wymiocin (do dróg oddechowych) BNO
ucisk tchawicy
przerwanie oddychania
przez obecność wymiocin w świetle przełyku
utrudnienie oddychania

Nie obejmuje:

uraz, z wyjątkiem duszenia i zablokowania dróg oddechowych, spowodowany przez
wymiociny (W44)
zablokowanie przełyku przez wymiociny bez informacji o duszeniu lub zablokowaniu
dróg oddechowych (W44)

Aspiracja i połknięcie pokarmu powodujące zablokowanie dróg oddechowych
Obejmuje:

duszenie
dławienie
przez pożywienie [włączając kość i ziarno]
uduszenie
aspiracja i wdychanie pokarmu [dowolnego] (do dróg oddechowych) BNO
ucisk tchawicy
przerwanie oddychania
przez obecność pokarmu w świetle przełyku
utrudnienie oddychania
zatkanie gardła przez pokarm (kęs pokarmowy)

Nie obejmuje:

aspiracja wymiocin (W78)
uraz, z wyjątkiem duszenia i zablokowania dróg oddechowych, spowodowany przez
pokarm (W44)
zablokowanie przełyku przez pokarm bez informacji o duszeniu lub zablokowaniu dróg
oddechowych (W44)
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W80

W81

Aspiracja i połknięcie innych przedmiotów powodujące zablokowanie dróg
oddechowych
Obejmuje:

duszenie
przez dowolne ciało, z wyjątkiem pokarmu i wymiocin, wnikające przez
dławienie
nos lub usta
uduszenie
aspiracja i wdychanie ciała obcego, z wyjątkiem pokarmu i wymiocin (do dróg
oddechowych) BNO
ucisk tchawicy
przerwanie oddychania
przez obecność ciała obcego w świetle przełyku
utrudnienie oddychania
ciało obce w nosie
zatkanie gardła przez ciało obce

Nie obejmuje:

aspiracja wymiocin lub pokarmu (W78–W79)
uraz, z wyjątkiem duszenia i zablokowania dróg oddechowych, spowodowany przez ciało
obce (W44)
zablokowanie przełyku przez ciało obce bez informacji o duszeniu lub zablokowaniu dróg
oddechowych (W44)

Ograniczenie przestrzeni lub przebywanie w środowisku o obniżonej zawartości
tlenu
Obejmuje:
Nie obejmuje:

W83

Inne określone utrudnienia oddychania
Obejmuje:

W84

przypadkowe zamknięcie w lodówce lub przestrzeni o małej zawartości powietrza
nurkowanie z niedostatecznym zapasem powietrza
duszenie workiem plastikowym (W83)

duszenie workiem plastikowym

Nieokreślone utrudnienia oddychania
Obejmuje:

duszenie BNO
aspiracja BNO
uduszenie BNO

Narażenie na działanie prądu elektrycznego, promieniowanie i skrajne
zmiany temperatury i ciśnienia
(W85–W99)
[Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego
rozdziału.]
Nie obejmuje:

nieprawidłowa reakcja na powikłanie leczenia, bez informacji o incydencie (Y84.2)
błąd w opiece chirurgicznej i medycznej (Y63.2–Y63.5)
narażenie na:
• naturalne:
• zimno (X31)
• gorąco (X30)
• promieniowanie BNO (X39)
• promienie słoneczne (X32)
ofiara porażenia piorunem (X33)

W85

Narażenie na linie transmisyjne prądu elektrycznego

W86

Narażenie na inny określony prąd elektryczny

W87

Narażenie na nieokreślony prąd elektryczny
Obejmuje:
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oparzenia lub inne urazy spowodowane działaniem prądu elektrycznego BNO
wstrząs po porażeniu prądem BNO
porażenie prądem BNO
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W88

Narażenie na promieniowanie jonizujące
Obejmuje:

W89

Narażenie na działanie światła widzialnego i ultrafioletowego
Obejmuje:

W90

izotopy radioaktywne
promieniowanie rentgenowskie

olśnienie przy spawaniu

Narażenie na inne promieniowanie niejonizujące
Obejmuje:

promieniowanie:
• podczerwone
• laserowe
• fal radiowych

W91

Narażenie na nieokreślony rodzaj promieniowania

W92

Narażenie na nadmierne ciepło wytworzone sztucznie

W93

Narażenie na nadmierne zimno wytworzone sztucznie
Obejmuje:

W94

Narażenie na wysokie i niskie ciśnienie powietrza i zmiany ciśnienia powietrza
Obejmuje:

W99

kontakt z następującymi substancjami lub ich inhalacja:
• suchy lód
• skroplone:
• powietrze
• wodór
• azot
przedłużone narażenie na przebywanie w pomieszczeniu o bardzo niskiej temperaturze

wysokie ciśnienie powietrza wskutek szybkiego zanurzenia w wodzie
obniżenie ciśnienia atmosferycznego wskutek:
• wynurzenia z głębokiej wody
• wychodzenia spod ziemi
stałe lub przedłużone przebywanie na dużej wysokości jako przyczyna:
• niedotlenienia
• bólu zębów związanego z obniżonym ciśnieniem
• bólu uszu związanego z obniżonym ciśnieniem
• niedotlenienia tkanek
• choroby górskiej
nagła zmiana ciśnienia powietrza w komunikacji lotniczej w trakcie zwiększania lub
zmniejszania wysokości

Narażenie na działanie innych i nieokreślonych czynników środowiska
wytworzonych przez człowieka
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Narażenie na działanie dymu, ognia i płomieni
(X00–X09)
[Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego
rozdziału.]
Obejmuje:

pożar spowodowany przez piorun

Nie obejmuje:

podpalenie (X97)
wtórny pożar wskutek wybuchu (W35–W40)
wypadki komunikacyjne (V01–V99)

X00

Narażenie na niekontrolowany pożar budynku lub budowli
Obejmuje:

X01

X06

X09

Narażenie na zapalenie lub stopienie innego ubrania i stroju
zapalenie plastikowej biżuterii
stopienie plastikowej biżuterii

Narażenie na inny określony dym, ogień i płomienie
Narażenie na nieokreślony dym, ogień i płomienie
Obejmuje:
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zapalenie się:
• gazoliny
• nafty
• benzyny

Narażenie na zapalenie lub stopienie bielizny nocnej
Obejmuje:

X08

ognisko

Narażenie na zapalenie się materiału łatwopalnego
Obejmuje:

X05

ogień w:
• kominku
• piecu

Narażenie na kontrolowany ogień poza budynkiem lub budowlą
Obejmuje:

X04

pożar lasu

Narażenie na kontrolowany ogień w budynku lub budowli
Obejmuje:

X03

płonącego budynku lub budowli

Narażenie na niekontrolowany ogień poza budynkiem lub budowlą
Obejmuje:

X02

zawalenie się
upadek z
uderzenie przez przedmiot spadający z
skok z
pożar
palenie się
wyposażenia
topienie się
mebli
tlenie się

palenie się BNO
spopielenie BNO
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Kontakt z gorącymi i wrzącymi substancjami
(X10–X19)
[Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego
rozdziału.]
Nie obejmuje:

X10
X11

narażenie na:
• nadmierne naturalne gorąco (X30)
• ogień i płomienie (X00–X09)

Kontakt z gorącymi napojami, jedzeniem, tłuszczami i olejami
Kontakt z gorącą wodą z kranu
Obejmuje:

X12

gorąca woda w:
• wannie
• wiadrze
• balii
gorąca woda wypływająca z:
• węża
• kranu

Kontakt z innymi gorącymi cieczami
Obejmuje:

woda podgrzewana na piecu

Nie obejmuje:

gorące (ciekłe) metale (X18)

X13

Kontakt z parą wodną i innymi gorącymi parami

X14

Kontakt z gorącym powietrzem i gazami
Obejmuje:

X15

Kontakt z gorącymi urządzeniami gospodarstwa domowego
Obejmuje:

Nie obejmuje:

X16
X17

Kontakt z gorącymi silnikami, maszynami i narzędziami
gorące urządzenia grzewcze, promienniki ciepła i rury (X16)
gorące urządzenia gospodarstwa domowego (X15)

Kontakt z innymi gorącymi metalami
Obejmuje:

X19

kuchenka
grzejnik do podgrzewania talerzy
czajnik
patelnia (szklana) (metalowa)
piec (kuchenny)
opiekacz do pieczywa
urządzenia grzewcze (X16)

Kontakt z gorącymi urządzeniami grzewczymi, promiennikami ciepła i rurami
Nie obejmuje:

X18

wdychanie ciepłego powietrza i gazów

metal ciekły

Kontakt z innym i nieokreślonym gorącem i wrzącymi substancjami
Nie obejmuje:

przedmioty, które normalnie nie są gorące, np. przedmioty ogrzane przez pożar w domu
(X00–X09)
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Kontakt z jadowitymi zwierzętami i roślinami
(X20–X29)
[Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego
rozdziału.]
Obejmuje:

substancje chemiczne wydzielane przez:
• zwierzę
• owada
uwolnienie jadu przez zęby jadowe, sierść, kolce, czułki i inne narządy jadowe
jadowite ukąszenie i użądlenie

Nie obejmuje:

zjedzenie jadowitego zwierzęcia lub rośliny (X49)

X20

X21

Kontakt z jadowitymi wężami i jaszczurkami
Obejmuje:

kobra
żararaka
potwór z rzeki Gila
niemrawiec
grzechotnik
wąż morski
wąż (jadowity)
żmija

Nie obejmuje:

jaszczurka (niejadowita) (W59)
wąż, niejadowity (W59)

Kontakt z jadowitymi pająkami
Obejmuje:

czarna wdowa
tarantula

X22

Kontakt ze skorpionami

X23

Kontakt z szerszeniami, osami i pszczołami
Obejmuje:

X24
X25

Kontakt z jadowitymi stonogami i krocionogami (tropikalnymi)
Kontakt z innymi jadowitymi stawonogami
Obejmuje:

X26

Nie obejmuje:

X28
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mrówka
gąsienica

Kontakt z jadowitymi zwierzętami i roślinami morskimi
Obejmuje:

X27

osa z rodziny Vespidae

koralowiec
meduza
nicień morski
ukwiał morski
strzykwa
jeżowiec
niejadowite zwierzęta morskie (W56.–)
węże morskie (X20)

Kontakt z innymi określonymi zwierzętami jadowitymi
Kontakt z innymi określonymi roślinami jadowitymi
Obejmuje:

wstrzyknięcie trucizny lub toksyny w skórę lub poprzez skórę przez
kolce, ciernie lub w inny sposób

Nie obejmuje:

zjedzenie jadowitej rośliny (X49)
rana kłuta BNO spowodowana przez kolce i ciernie (W60)
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X29

Kontakt z nieokreślonym jadowitym zwierzęciem i rośliną
Obejmuje:

użądlenie (jadowite) BNO
jadowite ukąszenie BNO

Narażenie na siły natury
(X30–X39)
[Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego
rozdziału.]

X30

Narażenie na nadmierne naturalne gorąco
Obejmuje:
Nie obejmuje:

X31

Narażenie na nadmierne naturalne zimno
Obejmuje:

Nie obejmuje:

X32
X33

nadmierne gorąco powodujące udar słoneczny
narażenie na gorąco BNO
nadmierne gorąco wytworzone sztucznie (W92)

nadmierne gorąco powodujące:
• odmrożenia BNO
• zespół stopy lub ręki namokłej
narażenie na:
• zimno BNO
• warunki pogodowe
zimno wytworzone sztucznie (W93)
kontakt z następującymi substancjami lub ich inhalacja:
• suchy lód (W93)
• skroplony gaz (W93)

Narażenie na światło słoneczne
Ofiara porażenia piorunem
Nie obejmuje:

pożar spowodowany przez piorun (X00–X09)
uraz spowodowany upadającym drzewem lub innym przedmiotem wskutek uderzenia
pioruna (W20)

X34

Ofiara trzęsienia ziemi

X35

Ofiara wybuchu wulkanu

X36

X37

Ofiara lawiny, osunięcia się ziemi lub innych ruchów ziemi
Obejmuje:

osunięcie się błota o charakterze kataklizmu

Nie obejmuje:

trzęsienie ziemi (X34)
wypadek komunikacyjny związany z kolizją z lawiną lub osuniętą ziemią niebędącymi
w ruchu (V01–V99)

Ofiara burzy
Obejmuje:

Nie obejmuje:

zamieć
oberwanie chmury
cyklon
huragan
wysoka fala przyboju spowodowana przez sztorm
tornado
ulewny deszcz
pojazd transportowy zmyty przez burzę z drogi
zapadnięcie się struktur wykonanych przez człowieka powodujące ruchy ziemi (X36)
wypadek komunikacyjny, który zdarzył się po burzy (V01–V99)
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X38

X39

Ofiara powodzi
Obejmuje:

powódź:
• spowodowana odległą burzą
• o charakterze kataklizmu, spowodowana przez topniejący śnieg
• spowodowana bezpośrednio przez burzę

Nie obejmuje:

zapadnięcie się struktur wykonanych przez człowieka powodujące ruchy ziemi (X36)
wysoka fala przyboju:
• BNO (X39)
• spowodowana przez sztorm (X37)

Narażenie na inne i nieokreślone siły natury
Obejmuje:

naturalne promieniowanie BNO
wysoka fala przyboju BNO

Nie obejmuje:

narażenie BNO (X59.9)

Wypadkowe zatrucie przez narażenie na działanie szkodliwych substancji
(X40–X49)
[Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego
rozdziału.]
Uwaga:

Lista określonych leków i innych substancji sklasyfikowanych w kategoriach trzyznakowych znajduje się
w tabeli leków i substancji chemicznych w indeksie alfabetycznym. Oznaki wskazujące na działania
alkoholu w połączeniu z substancjami określonymi poniżej można określić przy użyciu dodatkowych
kodów Y90–Y91.

Obejmuje:

przypadkowe przedawkowanie leku bądź pomyłkowe podanie lub przyjęcie nieprawidłowego leku,
a także nierozważne zastosowanie leku
wypadek związany z użyciem leków, środków farmakologicznych i substancji biologicznych
w zabiegach medycznych i chirurgicznych
zatrucie, nieokreślone co do charakteru (przypadkowe lub zamierzone) Jeżeli dostępne są orzeczenia
prawne, wówczas należy sklasyfikować zdarzenia zgodnie z ich treścią (patrz uwaga dotycząca
kategorii Y10–Y34).

Nie obejmuje:

zastosowanie w zamiarze zabójstwa lub samobójstwa, uszkodzenia ciała oraz inne warunki
sklasyfikowane w kategoriach X60–X69, X85–X90, Y10–Y19
właściwy i prawidłowo podany lek w celach leczniczych lub profilaktycznych, powodujący
niekorzystny skutek (Y40–Y59)

X40

Przypadkowe zatrucie przez narażenie na nieopioidowe leki przeciwbólowe,
przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne
Obejmuje:

X41

Przypadkowe zatrucie przez narażenie na leki przeciwpadaczkowe, uspokajająco-nasenne, stosowane w chorobie Parkinsona i psychotropowe, niesklasyfikowane
gdzie indziej
Obejmuje:
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pochodne 4–aminofenolu
niesteroidowe leki przeciwzapalne [NLPZ]
pochodne pirazolonu
salicylany

leki przeciwdepresyjne
barbiturany
pochodne hydantoiny
iminostilbeny
związki metakwalonu
leki neuroleptyczne
leki pobudzające układu nerwowy
imidy kwasu bursztynowego i oksazolidynodiony
leki uspokajające
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X42

Przypadkowe zatrucie przez narażenie na narkotyki i leki psychodysleptyczne
[halucynogenne], niesklasyfikowane gdzie indziej
Obejmuje:

X43

Przypadkowe zatrucie przez narażenie na inne leki działające na układ nerwowy
wegetatywny
Obejmuje:

X44

alkohol:
• BNO
• butylowy [1–butanol]
• etylowy [etanol]
• izopropylowy [2–propanol]
• metylowy [metanol]
• propylowy [1–propanol]
oleje fuzlowe

Przypadkowe zatrucie przez narażenie na rozpuszczalniki organiczne
i chlorowcowe węglowodory i ich pary
Obejmuje:

X47

środki działające głównie na mięśnie gładkie i szkieletowe oraz na układ oddechowy
leki znieczulające (ogólnie) (miejscowo)
leki działające na:
• układ krążenia
• układ pokarmowy
hormony i syntetyczne substytuty
środki działające ogólnoustrojowo i na składniki krwi
antybiotyki stosowane ogólnoustrojowo i inne leki przeciwzakaźne
gazy lecznicze
preparaty miejscowe
szczepionki
środki wpływające na gospodarkę wodno-elektrolitową i przemianę kwasu moczowego

Przypadkowe zatrucie przez narażenie na alkohol
Obejmuje:

X46

leki parasympatykolityczne [antycholinergiczne i przeciwmuskarynowe] i spazmolityczne
leki parasympatykomimetyczne [cholinergiczne]
leki sympatykolityczne [antyadrenergiczne]
leki sympatykomimetyczne [adrenergiczne]

Przypadkowe zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone leki, środki
farmakologiczne i substancje biologiczne
Obejmuje:

X45

pochodne Cannabis
kokaina
kodeina
heroina
lisergid [LSD]
meskalina
metadon
morfina
opium (alkaloidy)

benzen i jego homologi
czterochlorek węgla [tetrachlorometan]
chlorofluorokarbony
benzyna (pochodne)

Przypadkowe zatrucie przez narażenie na inne gazy i pary
Obejmuje:

Nie obejmuje:

tlenek węgla
lakrymator gazowy [gaz łzawiący]
gaz spalinowy silnika
tlenki azotu
dwutlenek siarki
gaz komunalny
dymy i pary metali (X49)
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X48

X49

Przypadkowe zatrucie przez narażenie na pestycydy
Obejmuje:

fumiganty
fungicydy
herbicydy
insektycydy
rodentycydy
środki ochrony drewna

Nie obejmuje:

rośliny jadalne i nawozy (X49)

Przypadkowe zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone środki chemiczne
i szkodliwe substancje
Obejmuje:

żrące związki aromatyczne, kwasy i zasady
kleje i środki klejące
metale, łącznie z ich dymami i parami
farby i barwniki
rośliny jadalne i nawozy
zatrucie BNO
trujące produkty spożywcze i rośliny
mydła i detergenty

Nie obejmuje:

kontakt z jadowitymi zwierzętami i roślinami (X20–X29)

Przemęczenie, podróże i niedobory
(X50–X57)
[Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego
rozdziału.]
Nie obejmuje:

X50

napaść (X85–Y09)
wypadki komunikacyjne (V01–V99)

Przemęczenie i przetrenowanie powtarzanymi ruchami
Obejmuje:

podnoszenie:
• ciężkich przedmiotów
• ciężarów
bieg maratoński
wiosłowanie

X51

Podróż i ruch

X52

Przedłużone przebywanie w stanie nieważkości
Obejmuje:

X53

Brak pożywienia
Obejmuje:

Nie obejmuje:

X54

Nie obejmuje:

brak wody jako przyczyna:
• odwodnienia
• wyniszczenia
zaniedbanie lub porzucenie (Y06.–)

Nieokreślony niedobór
Obejmuje:
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brak pożywienia jako przyczyna:
• wyniszczenia
• niewystarczającego odżywienia
• głodzenia
zaniedbanie lub porzucenie (Y06.–)

Brak wody
Obejmuje:

X57

nieważkość w pojeździe kosmicznym (symulatorze)

ubóstwo
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Przypadkowe narażenie na inne i nieokreślone czynniki
(X58–X59)
[Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego
rozdziału.]

X58
X59

Narażenie na inne określone czynniki
Narażenie na nieokreślone czynniki

X59.0

Narażenie na nieokreślony czynnik powodujący złamanie

X59.9

Narażenie na nieokreślony czynnik powodujący inny i nieokreślony uraz
wypadek BNO
narażenie BNO

Zamierzone samouszkodzenie
(X60–X84)
[Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego
rozdziału.]
Obejmuje:

X60

celowe samouszkodzenie lub zatrucie
samobójstwo (próba samobójcza)

Zamierzone zatrucie przez narażenie na nieopioidowe leki przeciwbólowe,
przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne
Obejmuje:

X61

Zamierzone zatrucie przez narażenie na leki przeciwpadaczkowe, uspokajająco-nasenne, stosowane w chorobie Parkinsona i psychotropowe, niesklasyfikowane
gdzie indziej
Obejmuje:

X62

pochodne 4–aminofenolu
niesteroidowe leki przeciwzapalne [NLPZ]
pochodne pirazolonu
salicylany

leki przeciwdepresyjne
barbiturany
pochodne hydantoiny
iminostilbeny
związki metakwalonu
leki neuroleptyczne
leki pobudzające układu nerwowy
imidy kwasu bursztynowego i oksazolidynodiony
leki uspokajające

Zamierzone zatrucie przez narażenie na narkotyki i leki psychodysleptyczne
[halucynogenne], niesklasyfikowane gdzie indziej
Obejmuje:

pochodne Cannabis
kokaina
kodeina
heroina
lisergid [LSD]
meskalina
metadon
morfina
opium (alkaloidy)
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X63

Zamierzone zatrucie przez narażenie na inne leki działające na układ nerwowy
wegetatywny
Obejmuje:

X64

Zamierzone zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone leki, środki
farmakologiczne i substancje biologiczne
Obejmuje:

X65

X68
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alkohol:
• BNO
• butylowy [1–butanol]
• etylowy [etanol]
• izopropylowy [2–propanol]
• metylowy [metanol]
• propylowy [1–propanol]
oleje fuzlowe

Zamierzone zatrucie przez narażenie na rozpuszczalniki organiczne i chlorowcowe
pochodne węglowodorów i ich pary
Obejmuje:

X67

środki działające głównie na mięśnie gładkie i szkieletowe oraz na układ oddechowy
leki znieczulające (ogólnie) (miejscowo)
leki działające na:
• układ krążenia
• układ pokarmowy
hormony i syntetyczne substytuty
środki działające ogólnoustrojowo i na składniki krwi
antybiotyki stosowane ogólnoustrojowo i inne leki przeciwzakaźne
gazy lecznicze
preparaty miejscowe
szczepionki
środki wpływające na gospodarkę wodno-elektrolitową i przemianę kwasu moczowego

Zamierzone zatrucie przez narażenie na alkohol
Obejmuje:

X66

leki parasympatykolityczne [antycholinergiczne i przeciwmuskarynowe] i spazmolityczne
leki parasympatykomimetyczne [cholinergiczne]
leki sympatykolityczne [antyadrenergiczne]
leki sympatykomimetyczne [adrenergiczne]

benzen i jego homologi
czterochlorek węgla [tetrachlorometan]
chlorofluorokarbony
benzyna (pochodne)

Zamierzone zatrucie przez narażenie na inne gazy i pary
Obejmuje:

tlenek węgla
lakrymator gazowy [gaz łzawiący]
gaz spalinowy silnika
tlenki azotu
dwutlenek siarki
gaz komunalny

Nie obejmuje:

dymy i pary metali (X69)

Zamierzone zatrucie przez narażenie na pestycydy
Obejmuje:

fumiganty
fungicydy
herbicydy
insektycydy
rodentycydy
środki ochrony drewna

Nie obejmuje:

rośliny jadalne i nawozy (X69)

ZEWNĘTRZNE PRZYCZYNY ZACHOROWANIA I ZGONU

X69

Zamierzone zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone środki chemiczne
i szkodliwe substancje
Obejmuje:

żrące związki aromatyczne, kwasy i zasady
kleje i środki klejące
metale, łącznie z ich dymami i parami
farby i barwniki
rośliny jadalne i nawozy
trujące produkty spożywcze i rośliny
mydła i detergenty

X70

Zamierzone samouszkodzenie przez powieszenie, zadzierzgnięcie i zadławienie

X71

Zamierzone samouszkodzenie przez zanurzenie i utopienie

X72

Zamierzone samouszkodzenie przez postrzał z broni krótkiej

X73

Zamierzone samouszkodzenie przy użyciu broni wojskowej, strzelby i broni palnej
długiej

X74

Zamierzone samouszkodzenie przez postrzał z innej i nieokreślonej broni

X75

Zamierzone samouszkodzenie przy użyciu materiału wybuchowego

X76

Zamierzone samouszkodzenie przez dym, ogień i płomienie

X77

Zamierzone samouszkodzenie przez parę wodną, gorące pary i gorące przedmioty

X78

Zamierzone samouszkodzenie przy użyciu narzędzia ostrego

X79

Zamierzone samouszkodzenie przy użyciu narzędzia tępego

X80

Zamierzone samouszkodzenie przez skok z wysokości
Obejmuje:

X81
X82

X83

Zamierzone samouszkodzenie przez wskoczenie lub położenie się przed ruchomy
przedmiot
Zamierzone samouszkodzenie przez rozbicie pojazdu mechanicznego
Obejmuje:

zamierzona kolizja z:
• pojazdem mechanicznym
• pociągiem
• tramwajem

Nie obejmuje:

rozbicie jednostki latającej (X83)

Zamierzone samouszkodzenie w inny określony sposób
Obejmuje:

X84

zamierzony upadek z jednego poziomu na drugi

zamierzone samouszkodzenie przez:
• substancje żrące, z wyjątkiem zatrucia
• rozbicie jednostki latającej
• porażenie prądem

Zamierzone samouszkodzenie w sposób nieokreślony
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Napaść
(X85–Y09)
[Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego
rozdziału.]
Obejmuje:

zabójstwo
obrażenia zadane przez inną osobę w zamiarze zranienia lub pozbawienia życia, w dowolny sposób

Nie obejmuje:

obrażenia wskutek:
• interwencji prawnej (Y35.–)
• działań wojennych (Y36.–)

X85

Napaść z użyciem leków, środków farmakologicznych i substancji biologicznych
Obejmuje:

X86

Napaść z użyciem substancji żrącej
Nie obejmuje:

X87

zbrodnicze otrucie:
• substancją biologiczną (dowolną)
• lekiem (dowolnym)
• środkiem farmakologicznym (dowolnym)
gaz żrący (X88)

Napaść z użyciem pestycydów
Obejmuje:
Nie obejmuje:

środki ochrony drewna
rośliny jadalne i nawozy (X89)

X88

Napaść z użyciem gazów i par

X89

Napaść z użyciem innych określonych środków chemicznych i szkodliwych
substancji
Obejmuje:

X90

rośliny jadalne i nawozy

Napaść z użyciem nieokreślonych środków chemicznych lub szkodliwych
substancji
Obejmuje:

zbrodnicze otrucie BNO

X91

Napaść przez powieszenie, zadzierzgnięcie i zadławienie

X92

Napaść przez zanurzenie i utopienie

X93

Napaść przez postrzał z broni krótkiej

X94

Napaść przez postrzał z broni wojskowej, strzelby i broni palnej długiej

X95

Napaść przez postrzał z innej i nieokreślonej broni

X96

Napaść z użyciem materiału wybuchowego
Nie obejmuje:

X97

środki zapalające (X97)

Napaść z użyciem dymu, ognia i płomieni
Obejmuje:

podpalenie
papierosy
środki zapalające

X98

Napaść z użyciem pary wodnej, gorących par i gorących przedmiotów

X99

Napaść z użyciem narzędzia ostrego
Obejmuje:

704

zasztyletowanie BNO

ZEWNĘTRZNE PRZYCZYNY ZACHOROWANIA I ZGONU

Y00

Napaść z użyciem narzędzia tępego

Y01

Napaść przez pchnięcie z wysokości

Y02

Napaść przez pchnięcie lub ułożenie ofiary przed poruszający się przedmiot

Y03

Napaść przez rozbicie pojazdu mechanicznego
Obejmuje:

Y04

Y05

Napaść z użyciem przemocy fizycznej
Obejmuje:

bójka bez użycia broni

Nie obejmuje:

napaść przez:
• zadzierzgnięcie (X91)
• zanurzenie (X92)
• użycie broni (X93–X95, X99, Y00)
napaść na tle seksualnym z użyciem przemocy fizycznej (Y05)

Napaść na tle seksualnym z użyciem przemocy fizycznej
Obejmuje:

Y06

celowe uderzenie lub przejechanie pojazdem mechanicznym

gwałt (usiłowanie gwałtu)
gwałt homoseksualny (usiłowanie gwałtu homoseksualnego)

Zaniedbanie i porzucenie

Y06.0

Przez współmałżonka lub partnera (partnerkę)

Y06.1

Przez rodzica

Y06.2

Przez znajomego lub przyjaciela

Y06.8

Przez inne określone osoby

Y06.9

Przez nieokreśloną osobę

Y07

Inne zespoły maltretowania
Obejmuje:

znęcanie psychiczne
znęcanie fizyczne
nadużycie seksualne
torturowanie

Nie obejmuje:

zaniedbanie i porzucenie (Y06.–)
napaść na tle seksualnym z użyciem przemocy fizycznej (Y05)

Y07.0

Przez współmałżonka lub partnera (partnerkę)

Y07.1

Przez rodzica

Y07.2

Przez znajomego lub przyjaciela

Y07.3

Przez funkcjonariuszy publicznych

Y07.8

Przez inne określone osoby

Y07.9

Przez nieokreśloną osobę

Y08
Y09

Napaść popełniona w inny określony sposób
Napaść popełniona w nieokreślony sposób
Obejmuje:

zamach (usiłowanie zamachu) BNO
zabójstwo (usiłowanie zabójstwa) BNO
masakra (niewypadkowa)
morderstwo (usiłowanie morderstwa) BNO
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Zdarzenie o nieokreślonym zamiarze
(Y10–Y34)
[Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego
rozdziału.]
Uwaga:

Ten rozdział obejmuje przypadki, w których dostępne informacje nie pozwalają lekarzowi i prawnikowi na
rozróżnienie pomiędzy wypadkiem, samouszkodzeniem i napaścią. Obejmuje on także samouszkodzenia,
z wyjątkiem zatruć, jeżeli nie określono, czy były one wynikiem wypadku, czy zamierzonego uszkodzenia
(X40–X49). Jeżeli dostępne są orzeczenia prawne, wówczas należy sklasyfikować zdarzenia zgodnie z ich
treścią.

Y10

Zatrucie przez narażenie na nieopioidowe leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe
i przeciwreumatyczne, o nieokreślonym zamiarze
Obejmuje:

Y11

Zatrucie przez narażenie na leki przeciwpadaczkowe, uspokajająco-nasenne,
stosowane w chorobie Parkinsona i psychotropowe, niesklasyfikowane gdzie
indziej, o nieokreślonym zamiarze
Obejmuje:

Y12

pochodne Cannabis
kokaina
kodeina
heroina
lisergid [LSD]
meskalina
metadon
morfina
opium (alkaloidy)

Zatrucie przez narażenie na inne leki działające na układ nerwowy wegetatywny,
o nieokreślonym zamiarze
Obejmuje:
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leki przeciwdepresyjne
barbiturany
pochodne hydantoiny
iminostilbeny
związki metakwalonu
leki neuroleptyczne
leki pobudzające układu nerwowy
imidy kwasu bursztynowego i oksazolidynodiony
leki uspokajające

Zatrucie przez narażenie na narkotyki i leki psychodysleptyczne [halucynogenne],
niesklasyfikowane gdzie indziej, o nieokreślonym zamiarze
Obejmuje:

Y13

pochodne 4–aminofenolu
niesteroidowe leki przeciwzapalne [NLPZ]
pochodne pirazolonu
salicylany

leki parasympatykolityczne [antycholinergiczne i przeciwmuskarynowe] i spazmolityczne
leki parasympatykomimetyczne [cholinergiczne]
leki sympatykolityczne [antyadrenergiczne]
leki sympatykomimetyczne [adrenergiczne]
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Y14

Zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne
i substancjami biologiczne, o nieokreślonym zamiarze
Obejmuje:

Y15

Zatrucie przez narażenie na alkohol, o nieokreślonym zamiarze
Obejmuje:

Y16

Y18

Y19

benzen i jego homologi
czterochlorek węgla [tetrachlorometan]
chlorofluorokarbony
benzyna (pochodne)

Zatrucie przez narażenie na inne gazy i pary, o nieokreślonym zamiarze
Obejmuje:

tlenek węgla
lakrymator gazowy [gaz łzawiący]
gaz spalinowy silnika
tlenki azotu
dwutlenek siarki
gaz komunalny

Nie obejmuje:

dymy i pary metali (Y19)

Zatrucie przez narażenie na pestycydy, o nieokreślonym zamiarze
Obejmuje:

fumiganty
fungicydy
herbicydy
insektycydy
rodentycydy
środki ochrony drewna

Nie obejmuje:

rośliny jadalne i nawozy (Y19)

Zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone środki chemiczne i szkodliwe
substancje, o nieokreślonym zamiarze
Obejmuje:

Y20

alkohol:
• BNO
• butylowy [1–butanol]
• etylowy [etanol]
• izopropylowy [2–propanol]
• metylowy [metanol]
• propylowy [1–propanol]
oleje fuzlowe

Zatrucie przez narażenie na rozpuszczalniki organiczne i chlorowcowe pochodne
węglowodorów i ich pary, o nieokreślonym zamiarze
Obejmuje:

Y17

środki działające głównie na mięśnie gładkie i szkieletowe oraz na układ oddechowy
leki znieczulające (ogólnie) (miejscowo)
leki działające na:
• układ krążenia
• układ pokarmowy
hormony i syntetyczne substytuty
środki działające ogólnoustrojowo i na składniki krwi
antybiotyki stosowane ogólnoustrojowo i inne leki przeciwzakaźne
gazy lecznicze
preparaty miejscowe
szczepionki
środki wpływające na gospodarkę wodno-elektrolitową i przemianę kwasu moczowego

żrące związki aromatyczne, kwasy i zasady
kleje i środki klejące
metale, łącznie z ich dymami i parami
farby i barwniki
rośliny jadalne i nawozy
trujące produkty spożywcze i rośliny
mydła i detergenty

Powierzenie, zadzierzgnięcie i zadławienie, o nieokreślonym zamiarze
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Y21

Zanurzenie i topienie, o nieokreślonym zamiarze

Y22

Postrzał z broni krótkiej, o nieokreślonym zamiarze

Y23

Postrzał z broni wojskowej, myśliwskiej i broni długiej, o nieokreślonym zamiarze

Y24

Postrzał z innej i nieokreślonej broni, o nieokreślonym zamiarze

Y25

Kontakt z materiałem wybuchowym, o nieokreślonym zamiarze

Y26

Narażenie na działanie dymu, ognia i płomieni, o nieokreślonym zamiarze

Y27

Kontakt z parą wodną, gorącymi parami i gorącymi przedmiotami,
o nieokreślonym zamiarze

Y28

Kontakt z ostrym narzędziem, o nieokreślonym zamiarze

Y29

Kontakt z tępym narzędziem, o nieokreślonym zamiarze

Y30

Upadek, skok i pchnięcie z wysokości, o nieokreślonym zamiarze
Obejmuje:

upadek ofiary z jednego poziomu na drugi, o nieokreślonym zamiarze

Y31

Upadek, położenie się lub wbiegnięcie przed poruszający się przedmiot,
o nieokreślonym zamiarze

Y32

Rozbicie pojazdu mechanicznego, o nieokreślonym zamiarze

Y33

Inne określone zdarzenia, o nieokreślonym zamiarze

Y34

Nieokreślone zdarzenie, o nieokreślonym zamiarze

Uznana interwencja prawna i działania wojenne
(Y35–Y36)
Y35

Interwencja prawna
Obejmuje:

obrażenia zadane przez przedstawicieli Policji lub innych służb, w tym żołnierzy na
służbie, w trakcie aresztowania lub próby aresztowania osób łamiących prawo,
tłumienia zamieszek, podejmowania działań mających na celu utrzymanie porządku
publicznego oraz innych działań uznanych prawnie

Y35.0

Interwencja prawna z użyciem broni palnej
Interwencja prawna z użyciem następujących rodzajów broni:
• karabin maszynowy
• rewolwer
• śrut lub pocisk gumowy

Y35.1

Interwencja prawna z użyciem materiałów wybuchowych
Interwencja prawna z użyciem następujących materiałów:
• dynamit
• ostrzał artyleryjski
• granat
• moździerz
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Y35.2

Interwencja prawna z użyciem gazu
Duszenie przez gaz
Uraz przez gaz łzawiący
w trakcie interwencji prawnej
Zatrucie gazem

Y35.3

Interwencja prawna z użyciem narzędzi tępych
Uderzenie:
• pałką
w trakcie interwencji prawnej
• narzędziem tępym
• prętem

Y35.4

Interwencja prawna z użyciem narzędzi ostrych
Przecięcie
Zranienie bagnetem
w trakcie interwencji prawnej
Zasztyletowanie

Y35.5

Prawna egzekucja
Dowolna egzekucja wykonana na polecenie władz sądowych lub rządzących [stale lub czasowo], taka jak:
• otrucie gazem
• dekapitacja (przy użyciu gilotyny)
• kara śmierci
• przy użyciu krzesła elektrycznego
• przez powieszenie
• przez otrucie
• przez rozstrzelanie

Y35.6

Interwencja prawna z użyciem innych określonych środków
Torturowanie

Y35.7

Interwencja prawna z użyciem nieokreślonych środków

Y36

Działania wojenne
Uwaga:

Urazy wskutek działań wojennych powstałe po ich zakończeniu należy sklasyfikować przy
użyciu kategorii Y36.8.
Obejmuje:
urazy personelu wojskowego i osób cywilnych spowodowane działaniami wojennymi
i powstańczymi

Y36.0

Działania wojenne z wybuchem broni marynarki wojennej
Ładunek głębinowy
Mina morska
Mina BNO na morzu lub w porcie
Pocisk artylerii morskiej
Torpeda
Wybuch podwodny

Y36.1

Działania wojenne ze zniszczeniem jednostki latającej
Samolot:
• spłonięcie
• wybuch
• zestrzelenie
Zmiażdżenie przez spadający samolot
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Y36.2

Działania wojenne, uraz spowodowany innymi pociskami i odłamkami
Przypadkowy wybuch:
• amunicji używanej w czasie wojny
• własnej broni
Wybuch bomby przeciwko celom żywym (odłamki)
Wybuch:
• pocisku artyleryjskiego
• trzonu zamkowego
• zamka armatniego
• pocisku moździerzowego
w trakcie działań wojennych
Odłamki:
• pocisku artyleryjskiego
• bomby
• granatu
• pocisku kierowanego
• miny
• rakiety
• pocisku
• szrapnela
Mina BNO

Y36.3

Działania wojenne, uraz spowodowany przez ogień, pożary i gorące substancje
Duszenie
będące wynikiem ognia wywołanego bezpośrednio przez środki zapalające bądź pośrednio
Oparzenie
przez broń konwencjonalną
Inny uraz
Bomba benzynowa

Y36.4

Działania wojenne, uraz spowodowany postrzałem i innymi formami walki
konwencjonalnej
Rany wojenne
Rany od bagnetu
Pocisk:
• karabinowy
• karabinu maszynowego
• pistoletowy
• karabinka
• gumowy (karabinowy)
Utonięcie w czasie działań wojennych BNO
Śruciny (pocisku strzelby)

Y36.5

Działania wojenne z użyciem broni atomowej
Skutki wybuchu
Ekspozycja na promieniowanie jonizujące broni atomowej
Skutki kuli ognistej
Skutek gorąca
Inne bezpośrednie i pośrednie skutki użycia broni atomowej

Y36.6

Działania wojenne z użyciem broni biologicznej

Y36.7

Działania wojenne z użyciem broni chemicznej i innych rodzajów broni
niekonwencjonalnej
Gazy, dymy i środki chemiczne
Broń laserowa

Y36.8

Urazy wskutek działań wojennych powstałe po ich zakończeniu
Urazy wskutek wybuchów bomb i min rozmieszczonych w czasie wojny, jeśli wybuch wystąpił po
zakończeniu działań wojennych
Urazy wskutek działań wojennych i sklasyfikowane w kategoriach Y36.0–Y36.7 lub Y36.9, lecz powstałe
po ich zakończeniu

Y36.9

Działania wojenne, nieokreślone
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Powikłania opieki medycznej i chirurgicznej
(Y40–Y84)
Obejmuje:

powikłania związane ze stosowaniem urządzeń medycznych
właściwy i prawidłowo podany lek w celach leczniczych lub profilaktycznych, powodujący
niekorzystny skutek
błąd w opiece chirurgicznej i medycznej nad pacjentami
zabiegi chirurgiczne i medyczne jako przyczyna nieprawidłowej reakcji pacjenta oraz późnych
powikłań, bez informacji o niepowodzeniu w trakcie zabiegu

Nie obejmuje:

przypadkowe przedawkowanie leku bądź pomyłkowe podanie lub przyjęcie nieprawidłowego leku
(X40–X44)

Leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne powodujące
niekorzystne skutki w leczeniu
(Y40–Y59)
Uwaga:

Lista określonych leków sklasyfikowanych w kategoriach czteroznakowych znajduje się w tabeli leków
i substancji chemicznych w indeksie alfabetycznym.

Nie obejmuje:

Y40

wypadki związane z techniką stosowania leków, środków farmakologicznych i substancji
biologicznych w zabiegach medycznych i chirurgicznych (Y60–Y69)

Antybiotyki stosowane ogólnoustrojowo
Nie obejmuje:

antybiotyki, stosowane miejscowo (Y56.–)
antybiotyki przeciwnowotworowe (Y43.3)

Y40.0

Penicyliny

Y40.1

Cefalosporyny i inne antybiotyki beta-laktamowe

Y40.2

Leki z grupy chloramfenikolu

Y40.3

Makrolidy

Y40.4

Tetracykliny

Y40.5

Aminoglikozydy
Streptomycyna

Y40.6

Rifamycyny

Y40.7

Antybiotyki przeciwgrzybicze stosowane ogólnoustrojowo

Y40.8

Inne antybiotyki stosowane ogólnoustrojowo

Y40.9

Antybiotyk stosowany ogólnoustrojowo, nieokreślony

Y41

Inne stosowane ogólnoustrojowo leki używane w chorobach zakaźnych
i pasożytniczych
Nie obejmuje:

leki przeciwzakaźne, stosowane miejscowo (Y56.–)

Y41.0

Sulfonamidy

Y41.1

Leki przeciwprątkowe
Nie obejmuje: rifamycyny (Y40.6)
streptomycyna (Y40.5)

Y41.2

Leki przeciwmalaryczne i leki działające na inne pierwotniaki występujące we krwi
Nie obejmuje: pochodne hydroksychinoliny (Y41.8)

Y41.3

Inne leki przeciwpierwotniakowe

Y41.4

Leki przeciw robakom

Y41.5

Leki przeciwwirusowe
Nie obejmuje: amantadyna (Y46.7)
cytarabina (Y43.1)
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Y41.8

Inne określone stosowane ogólnoustrojowo leki używane w chorobach zakaźnych
i pasożytniczych
Pochodne hydroksychinoliny
Nie obejmuje:

Y41.9

Y42

leki przeciwmalaryczne (Y41.2)

Stosowany ogólnoustrojowo lek używany w chorobach zakaźnych i pasożytniczych,
nieokreślony

Hormony i ich syntetyczne substytuty oraz leki o charakterze antagonistów,
niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:

mineralokortykoidy i ich antagoniści (Y54.0–Y54.1)
hormony działające pobudzająco na macicę (Y55.0)
hormony przytarczyc i ich pochodne (Y54.7)

Y42.0

Glikokortykosteroidy i ich syntetyczne analogi
Nie obejmuje: glikokortykosteroidy stosowane miejscowo (Y56.–)

Y42.1

Hormony tarczycy i ich odpowiedniki

Y42.2

Leki przeciwtarczycowe

Y42.3

Insulina i doustne leki hipoglikemiczne [przeciwcukrzycowe]

Y42.4

Doustne środki antykoncepcyjne
Preparaty wielo- i jednoskładnikowe

Y42.5

Inne estrogeny i progestageny
Mieszaniny i odpowiedniki

Y42.6

Leki przeciwgonadotropinowe, przeciwestrogenowe i przeciwandrogenowe
niesklasyfikowane gdzie indziej
Tamoksyfen

Y42.7

Androgeny i pokrewne anaboliki

Y42.8

Inne i nieokreślone hormony i ich syntetyczne odpowiedniki
Hormony przedniej [gruczołowej] części przysadki mózgowej

Y42.9

Inne i nieokreślone substancje będące antagonistami hormonów

Y43

Leki o działaniu głównie ogólnoustrojowym
Nie obejmuje:

witaminy NGI (Y57.7)

Y43.0

Leki przeciwalergiczne i przeciwwymiotne
Nie obejmuje: pochodne fenotiazyny o działaniu neuroleptycznym (Y49.3)

Y43.1

Antymetabolity przeciwnowotworowe
Cytarabina

Y43.2

Naturalne produkty przeciwnowotworowe

Y43.3

Inne leki przeciwnowotworowe
Antybiotyki przeciwnowotworowe
Nie obejmuje: tamoksyfen (Y42.6)

Y43.4

Leki immunosupresyjne

Y43.5

Środki zakwaszające i alkalizujące

Y43.6

Enzymy niesklasyfikowane gdzie indziej

Y43.8

Inne środki działające głównie ogólnoustrojowo, niesklasyfikowane gdzie indziej
Antagoniści metali ciężkich

Y43.9

Środek działający głównie ogólnoustrojowo, nieokreślony

Y44

Środki działające głównie na składniki krwi

Y44.0

Preparaty żelaza i inne preparaty przeciw niedokrwistości hypochromicznej

Y44.1

Witamina B12, kwas foliowy i inne preparaty przeciw niedokrwistości megaloblastycznej

Y44.2

Leki przeciwzakrzepowe

Y44.3

Antagoniści antykoagulantów, witamina K i inne koagulanty
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Y44.4

Przeciwzakrzepowe inhibitory agregacji płytek krwi
Nie obejmuje: kwas acetylosalicylowy (Y45.1)
dipirydamol (Y52.3)

Y44.5

Leki trombolityczne

Y44.6

Naturalna krew i produkty krwiopochodne
Nie obejmuje: immunoglobuliny (Y59.3)

Y44.7

Preparaty osoczozastępcze

Y44.9

Inne i nieokreślone środki działające głównie na składniki krwi

Y45

Leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne

Y45.0

Opioidy i pochodne leki przeciwbólowe

Y45.1

Salicylany

Y45.2

Pochodne kwasu propionowego
Pochodne kwasu propanowego

Y45.3

Inne niesteroidowe leki przeciwzapalne [NLPZ]

Y45.4

Leki przeciwreumatyczne
Nie obejmuje: chlorochina (Y41.2)
glikokortykosteroidy (Y42.0)
salicylany (Y45.1)

Y45.5

Pochodne 4–aminofenolu

Y45.8

Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe

Y45.9

Leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne, nieokreślone

Y46

Leki przeciwpadaczkowe i stosowane w chorobie Parkinsona
Nie obejmuje:

acetazolamid (Y54.2)
barbiturany NGI (Y47.0)
benzodiazepiny (Y47.1)
paraldehyd (Y47.3)

Y46.0

Imidy kwasu bursztynowego

Y46.1

Oksazolidynodiony

Y46.2

Pochodne hydantoiny

Y46.3

Dezoksybarbiturany

Y46.4

Iminostilbeny
Karbamazepina

Y46.5

Kwas walproinowy

Y46.6

Inne i nieokreślone leki przeciwpadaczkowe

Y46.7

Leki stosowane w chorobie Parkinsona
Amantadyna

Y46.8

Leki przeciwko spastyczności
Nie obejmuje: benzodiazepiny (Y47.1)

Y47

Leki uspokajające, nasenne i przeciwlękowe

Y47.0

Barbiturany niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje: dezoksybarbiturany (Y46.3)
tiobarbiturany (Y48.1)

Y47.1

Benzodiazepiny

Y47.2

Pochodne chloralu

Y47.3

Paraldehyd

Y47.4

Związki bromu

Y47.5

Mieszane leki uspokajające i nasenne, niesklasyfikowane gdzie indziej

Y47.8

Inne leki uspokajające, nasenne i przeciwlękowe
Metakwalon
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Y47.9

Y48

Lek uspokajający, nasenny i przeciwlękowy, nieokreślony
Napój nasenny
Lek nasenny
BNO
Tabletka nasenna

Środki znieczulające i gazy lecznicze

Y48.0

Środki znieczulające podawane drogą wziewną

Y48.1

Środki znieczulające podawane drogą pozajelitową
Tiobarbiturany

Y48.2

Inne i nieokreślone środki do znieczulenia ogólnego

Y48.3

Środki znieczulające stosowane miejscowo

Y48.4

Środek znieczulający, nieokreślony

Y48.5

Gazy lecznicze

Y49

Leki psychotropowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:

leki obniżające łaknienie (Y57.0)
barbiturany NGI (Y47.0)
benzodiazepiny (Y47.1)
kofeina (Y50.2)
kokaina (Y48.3)
metakwalon (Y47.8)

Y49.0

Trójcykliczne i czterocykliczne leki przeciwdepresyjne

Y49.1

Przeciwdepresyjne inhibitory monoaminooksydazy

Y49.2

Inne i nieokreślone leki przeciwdepresyjne

Y49.3

Przeciwpsychotyczne i neuroleptyczne pochodne fenotiazyny

Y49.4

Pochodne butyrofenonu i tioksantenu o działaniu neuroleptycznym

Y49.5

Inne leki przeciwpsychotyczne i neuroleptyczne
Nie obejmuje: rauwolfia (Y52.5)

Y49.6

Leki psychodysleptyczne [halucynogenne]

Y49.7

Leki pobudzające układ nerwowy, związane z ryzykiem nadużywania

Y49.8

Inne leki psychotropowe, niesklasyfikowane gdzie indziej

Y49.9

Lek psychotropowy, nieokreślony

Y50

Leki pobudzające ośrodkowy układ nerwowy, niesklasyfikowane gdzie indziej

Y50.0

Leki analeptyczne

Y50.1

Antagoniści receptorów opioidowych

Y50.2

Metyloksantyny, niesklasyfikowane gdzie indziej
Kofeina
Nie obejmuje:

aminofilina (Y55.6)
teobromina (Y55.6)
teofilina (Y55.6)

Y50.8

Inne środki pobudzające ośrodkowy układ nerwowy

Y50.9

Środek pobudzający ośrodkowy układ nerwowy, nieokreślony

Y51

Leki działające głównie na układ nerwowy wegetatywny

Y51.0

Środki blokujące cholinesterazę

Y51.1

Inne leki parasympatykomimetyczne [cholinergiczne]

Y51.2

Leki blokujące zwoje, niesklasyfikowane gdzie indziej

Y51.3

Inne leki parasympatykolityczne [antycholinergiczne i przeciwmuskarynowe]
i spazmolityczne, niesklasyfikowane gdzie indziej
Papaweryna
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Y51.4

Leki wykazujące głównie aktywność agonistów receptora adrenergicznego alfa,
niesklasyfikowane gdzie indziej
Metaraminol

Y51.5

Leki wykazujące głównie aktywność agonistów receptora adrenergicznego beta,
niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje: salbutamol (Y55.6)

Y51.6

Leki wykazujące aktywność antagonistów receptora adrenergicznego alfa,
niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje: alkaloidy sporyszu (Y55.0)

Y51.7

Leki wykazujące aktywność antagonistów receptora adrenergicznego beta,
niesklasyfikowane gdzie indziej

Y51.8

Działające ośrodkowo środki blokujące neurony adrenergiczne, niesklasyfikowane gdzie
indziej
Nie obejmuje: klonidyna (Y52.5)
guanetydyna (Y52.5)

Y51.9

Inne i nieokreślone leki działające głównie na układ nerwowy wegetatywny
Leki pobudzające zarówno adrenoreceptory alfa, jak i beta

Y52

Leki działające głównie na układ krążenia
Nie obejmuje:

metaraminol (Y51.4)

Y52.0

Pobudzające serce glikozydy i leki o podobnym działaniu

Y52.1

Leki blokujące kanały wapniowe

Y52.2

Inne leki przeciwdziałające zaburzeniom rytmu, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje: antagoniści receptorów adrenergicznych beta (Y51.7)

Y52.3

Leki rozszerzające naczynia wieńcowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
Dipirydamol
Nie obejmuje:

antagoniści receptorów adrenergicznych beta (Y51.7)
leki blokujące kanały wapniowe (Y52.1)

Y52.4

Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę

Y52.5

Inne leki przeciwnadciśnieniowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
Klonidyna
Guanetydyna
Rauwolfia
Nie obejmuje: antagoniści receptorów adrenergicznych beta (Y51.7)
leki blokujące kanały wapniowe (Y52.1)
leki moczopędne (Y54.0–Y54.5)

Y52.6

Leki przeciwlipidowe i przeciwmiażdżycowe

Y52.7

Leki rozszerzające naczynia obwodowe
Kwas nikotynowy (pochodne)
Nie obejmuje: papaweryna (Y51.3)

Y52.8

Leki przeciwżylakowe, w tym leki sklerotyzujące

Y52.9

Inne i nieokreślone leki działające głównie na układ krążenia

Y53
Y53.0

Środki działające głównie na układ pokarmowy
Antagoniści receptorów histaminowych H2

Y53.1

Inne leki alkalizujące i przeciwdziałające wydzielaniu soku żołądkowego

Y53.2

Leki przeczyszczające drażniące

Y53.3

Leki przeczyszczające solne i osmotyczne

Y53.4

Inne środki przeczyszczające
Leki stosowane w atonii jelit

Y53.5

Środki ułatwiające trawienie

Y53.6

Leki przeciwbiegunkowe
Nie obejmuje: antybiotyki stosowane ogólnoustrojowo i inne leki przeciwzakaźne (Y40–Y41)
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Y53.7

Środki wymiotne

Y53.8

Inne środki działające głównie na układ pokarmowy

Y53.9

Środek działający głównie na układ pokarmowy, nieokreślony

Y54

Środki działające głównie na gospodarkę wodno-elektrolitową i przemianę kwasu
moczowego

Y54.0

Mineralokortykoidy

Y54.1

Antagoniści mineralokortykoidów [antagoniści aldosteronu]

Y54.2

Inhibitory anhydrazy węglanowej
Acetazolamid

Y54.3

Pochodne benzotiadiazyny

Y54.4

Leki moczopędne [diuretyki] pętlowe

Y54.5

Inne leki moczopędne

Y54.6

Elektrolity i środki regulujące gospodarkę wodną i kaloryczną
Doustne sole nawadniające

Y54.7

Środki zwiększające uwapnienie
Hormony przytarczyc i ich pochodne
Witaminy z grupy D

Y54.8

Leki wpływające na przemianę kwasu moczowego

Y54.9

Sole mineralne, niesklasyfikowane gdzie indziej

Y55
Y55.0

Środki działające głównie na mięśnie gładkie i szkieletowe oraz na układ
oddechowy
Leki działające pobudzająco na macicę
Alkaloidy sporyszu
Nie obejmuje:

estrogeny, środki o działaniu progesteronu i antagonistów (Y42.5–Y42.6)

Y55.1

Środki rozluźniające mięśnie szkieletowe [środki blokujące neurony mięśniowe]
Nie obejmuje: leki przeciwko spastyczności (Y46.8)

Y55.2

Inne i nieokreślone środki działające głównie na mięśnie

Y55.3

Leki przeciwkaszlowe

Y55.4

Leki wykrztuśne

Y55.5

Leki stosowane w przeziębieniu

Y55.6

Leki przeciwastmatyczne, niesklasyfikowane gdzie indziej
Aminofilina
Salbutamol
Teobromina
Teofilina
Nie obejmuje: agoniści receptorów adrenergicznych beta (Y51.5)
hormony przedniej [gruczołowej] części przysadki mózgowej (Y42.8)

Y55.7

Inne i nieokreślone środki działające głównie na układ oddechowy

Y56

Środki działające miejscowo na skórę i błonę śluzową oraz leki stosowane
w okulistyce, laryngologii i stomatologii
Obejmuje:

glikokortykosteroidy stosowane miejscowo

Y56.0

Leki przeciwgrzybicze, przeciwzapalne i przeciwzakaźne stosowane miejscowo,
niesklasyfikowane gdzie indziej

Y56.1

Leki przeciwświądowe

Y56.2

Środki ściągające i detergenty

Y56.3

Środki działające zmiękczająco, łagodząco i ochronnie

Y56.4

Środki keratolityczne, keratoplastyczne i inne preparaty do leczenia włosów

Y56.5

Leki i preparaty okulistyczne
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Y56.6

Leki i preparaty laryngologiczne

Y56.7

Leki stomatologiczne stosowane miejscowo

Y56.8

Inne środki stosowane miejscowo
Środki plemnikobójcze

Y56.9

Środek stosowany miejscowo, nieokreślony

Y57

Inne i nieokreślone leki i środki farmakologiczne

Y57.0

Leki obniżające łaknienie

Y57.1

Leki lipotropowe

Y57.2

Odtrutki i związki chelatujące, niesklasyfikowane gdzie indziej

Y57.3

Środki zmniejszające spożycie alkoholu

Y57.4

Farmaceutyczne substancje dodatkowe zawarte w preparatach leków

Y57.5

Środki kontrastowe do badań obrazowych

Y57.6

Inne środki diagnostyczne

Y57.7

Witaminy niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje: kwas nikotynowy (Y52.7)
witamina B12 (Y44.1)
witamina D (Y54.7)
witamina K (Y44.3)

Y57.8

Inne leki i środki farmakologiczne

Y57.9

Lek lub środek farmakologiczny, nieokreślony

Y58

Szczepionki bakteryjne

Y58.0

Szczepionka BCG

Y58.1

Szczepionka przeciw durowi brzusznemu i durowi rzekomemu

Y58.2

Szczepionka przeciw cholerze

Y58.3

Szczepionka przeciw dżumie

Y58.4

Szczepionka przeciw tężcowi

Y58.5

Szczepionka przeciw błonicy

Y58.6

Szczepionka przeciw krztuścowi, włączając szczepionki wielowalentne zawierające
składnik przeciw krztuścowi

Y58.8

Mieszanki szczepionek bakteryjnych, z wyjątkiem kombinacji zawierających składnik
przeciw krztuścowi

Y58.9

Inne i nieokreślone szczepionki bakteryjne

Y59

Inne i nieokreślone szczepionki i substancje biologiczne

Y59.0

Szczepionki wirusowe

Y59.1

Szczepionki przeciw riketsjom

Y59.2

Szczepionki przeciw pierwotniakom

Y59.3

Immunoglobuliny

Y59.8

Inne nieokreślone szczepionki i substancje biologiczne

Y59.9

Szczepionki i substancje biologiczne, nieokreślone
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Wypadki pacjentów w trakcie opieki chirurgicznej i medycznej
(Y60–Y69)
Nie obejmuje:

Y60

awaria lub nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia medycznego (podczas zabiegu)
(po wszczepieniu) (w trakcie użytkowania) (Y70–Y82)
zabiegi chirurgiczne i medyczne powodujące nieprawidłowe reakcje u pacjenta, bez informacji
o niepowodzeniu w trakcie zabiegu (Y83–Y84)

Niezamierzone przecięcie, przebicie i przekłucie lub krwotok w trakcie zabiegu
chirurgicznego i medycznego

Y60.0

W czasie operacji chirurgicznej

Y60.1

W czasie wlewu i transfuzji

Y60.2

W czasie dializy nerkowej albo innego przepływu

Y60.3

W czasie wstrzyknięcia i immunizacji

Y60.4

W czasie badania endoskopowego

Y60.5

W czasie cewnikowania serca

Y60.6

W czasie aspiracji, nakłucia i innego cewnikowania

Y60.7

W czasie wlewu doodbytniczego

Y60.8

W czasie innej opieki chirurgicznej i medycznej

Y60.9

W czasie nieokreślonego zabiegu chirurgicznego i medycznego

Y61

Ciało obce przypadkowo pozostawione w ciele w trakcie opieki chirurgicznej
i medycznej

Y61.0

W czasie operacji chirurgicznej

Y61.1

W czasie wlewu i transfuzji

Y61.2

W czasie dializy nerkowej albo innego przepływu

Y61.3

W czasie wstrzyknięcia i immunizacji

Y61.4

W czasie badania endoskopowego

Y61.5

W czasie cewnikowania serca

Y61.6

W czasie aspiracji, nakłucia i innego cewnikowania

Y61.7

W czasie wyjmowania cewnika lub tamponady

Y61.8

W czasie innej opieki chirurgicznej i medycznej

Y61.9

W czasie nieokreślonego zabiegu chirurgicznego i medycznego

Y62

Niepowodzenie zabiegów sterylizacyjnych w opiece chirurgicznej i medycznej

Y62.0

W czasie operacji chirurgicznej

Y62.1

W czasie wlewu i transfuzji

Y62.2

W czasie dializy nerkowej albo innego przepływu

Y62.3

W czasie wstrzyknięcia i immunizacji

Y62.4

W czasie badania endoskopowego

Y62.5

W czasie cewnikowania serca

Y62.6

W czasie aspiracji, nakłucia i innego cewnikowania

Y62.8

W czasie innej opieki chirurgicznej i medycznej

Y62.9

W czasie nieokreślonego zabiegu chirurgicznego i medycznego

Y63

Błąd w dawkowaniu w opiece chirurgicznej i medycznej
Nie obejmuje:

Y63.0
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nieprawidłowego leku (X40–X44)

Podanie nadmiernej ilości krwi lub innego płynu w czasie transfuzji i wlewu
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Y63.1

Nieprawidłowe rozcieńczenie płynu podanego w czasie wlewu

Y63.2

Przedawkowanie promieniowania w czasie terapii

Y63.3

Niezamierzone narażenie chorego na promieniowanie w trakcie opieki medycznej

Y63.4

Błąd w dawce elektrowstrząsu lub wstrząsu insulinowego

Y63.5

Nieprawidłowa temperatura zastosowana miejscowo i w tamponowaniu

Y63.6

Niezastosowanie koniecznego leku, środka farmakologicznego lub substancji biologicznej

Y63.8

Błąd w dawkowaniu w czasie pozostałych rodzajów opieki chirurgicznej i medycznej

Y63.9

Błąd w dawkowaniu w czasie nieokreślonej opieki chirurgicznej i medycznej

Y64

Skażone substancje medyczne i biologiczne

Y64.0

Skażona substancja medyczna lub biologiczna przetoczona lub podana we wlewie

Y64.1

Skażona substancja medyczna lub biologiczna wstrzyknięta lub podana dla immunizacji

Y64.8

Skażona substancja medyczna lub biologiczna podana w inny sposób

Y64.9

Skażona substancja medyczna lub biologiczna podana w nieokreślony sposób
Podanie skażonej substancji medycznej lub biologicznej BNO

Y65

Inne niepowodzenia w czasie opieki chirurgicznej i medycznej

Y65.0

Niezgodna grupowo krew podana w transfuzji

Y65.1

Niewłaściwy płyn podany we wlewie

Y65.2

Niepowodzenie w szyciu lub podwiązaniu w czasie zabiegu operacyjnego

Y65.3

Nieprawidłowe wprowadzenie rurki dotchawiczej w czasie zabiegów znieczulających

Y65.4

Niepowodzenie we wprowadzeniu i usunięciu innej rurki lub instrumentu

Y65.5

Przeprowadzenie niewłaściwej operacji

Y65.8

Inne określone niepowodzenia w trakcie opieki chirurgicznej i medycznej

Y66

Niezastosowanie opieki chirurgicznej i medycznej
Zbyt wczesne zakończenie zabiegu chirurgicznego i medycznego

Y69

Nieokreślone niepowodzenie w trakcie opieki chirurgicznej i medycznej

Niekorzystne incydenty w praktyce diagnostycznej i leczniczej związane
z użyciem urządzeń medycznych
(Y70–Y82)
Obejmuje:

awaria lub nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia medycznego (podczas zabiegu)
(po wszczepieniu) (w trakcie użytkowania)

Nie obejmuje:

wypadki pacjentów w trakcie opieki chirurgicznej i medycznej, które można sklasyfikować
w kategoriach Y60–Y69 (Y60–Y69)
późne powikłania po stosowaniu urządzeń medycznych, bez informacji o awarii lub nieprawidłowym
funkcjonowaniu urządzenia medycznego (Y83–Y84)

Dla kategorii Y70–Y82 wprowadzono następujące kategorie dodatkowe, kodowane w pozycji czwartego znaku:
.0

Urządzenia diagnostyczne i monitorujące

.1

Urządzenia lecznicze (niechirurgiczne) i rehabilitacyjne

.2

Protezy i inne implanty, materiały i urządzenia dodatkowe

.3

Narzędzia, materiały i wyroby chirurgiczne (w tym szwy)

.8

Różne urządzenia niesklasyfikowane gdzie indziej

Y70

Niekorzystny incydent związany ze sprzętem anestezjologicznym
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Y71

Niekorzystny incydent związany ze sprzętem kardiologicznym i angiologicznym

Y72

Niekorzystny incydent związany ze sprzętem laryngologicznym

Y73

Niekorzystny incydent związany ze sprzętem gastrologicznym i urologicznym

Y74

Niekorzystny incydent związany ze sprzętem szpitalnym i użytku osobistego

Y75

Niekorzystny incydent związany ze sprzętem neurologicznym

Y76

Niekorzystny incydent związany ze sprzętem położniczym i ginekologicznym

Y77

Niekorzystny incydent związany ze sprzętem okulistycznym

Y78

Niekorzystny incydent związany ze sprzętem radiologicznym

Y79

Niekorzystny incydent związany ze sprzętem ortopedycznym

Y80

Niekorzystny incydent związany z urządzeniami w medycynie

Y81

Niekorzystny incydent związany z urządzeniami w chirurgii ogólnej i plastycznej

Y82

Inne i nieokreślone incydenty związane z urządzeniami medycznymi

Postępowanie chirurgiczne i inne postępowanie medyczne jako przyczyna
nieprawidłowej reakcji pacjenta lub późniejszych powikłań, bez informacji
o niepowodzeniu w trakcie zabiegu
(Y83–Y84)
Nie obejmuje:

Y83

Y83.0

wypadki pacjentów w trakcie opieki chirurgicznej i medycznej, które można sklasyfikować
w kategoriach Y60–Y69 (Y60–Y69)
awaria lub nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia medycznego (podczas zabiegu)
(po wszczepieniu) (w trakcie użytkowania) (Y70–Y82)

Operacja chirurgiczna i inne zabiegi chirurgiczne jako przyczyna nieprawidłowej
reakcji pacjenta lub późniejszych powikłań, bez informacji o niepowodzeniu
w trakcie zabiegu
Operacja chirurgiczna z przeszczepieniem całego narządu

Y83.1

Operacja chirurgiczna z wszczepieniem sztucznego urządzenia

Y83.2

Operacja chirurgiczna z zastosowaniem zespolenia, połączenia omijającego typu bypass
lub przeszczepu

Y83.3

Operacja chirurgiczna z wytworzeniem przetoki zewnętrznej

Y83.4

Inne operacje rekonstrukcyjne

Y83.5

Amputacja kończyny (kończyn)

Y83.6

Usunięcie innego narządu (całego) (części)

Y83.8

Inne zabiegi chirurgiczne

Y83.9

Zabieg chirurgiczny, nieokreślony

Y84

Inne zabiegi medyczne jako przyczyna nieprawidłowej reakcji chorego lub
późniejszych powikłań, bez informacji o niepowodzeniu w trakcie zabiegu

Y84.0

Cewnikowanie serca

Y84.1

Dializa nerek
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Y84.2

Badanie radiologiczne i radioterapia

Y84.3

Terapia wstrząsowa

Y84.4

Pobranie płynu

Y84.5

Założenie sondy żołądkowej i dwunastniczej

Y84.6

Cewnikowanie dróg moczowych

Y84.7

Pobranie krwi

Y84.8

Inne zabiegi medyczne

Y84.9

Zabieg medyczny, nieokreślony

Następstwa zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu
(Y85–Y89)
Uwaga:

Y85

Kategorii Y85–Y89 należy używać do wskazania okoliczności i przyczyny zgonu, inwalidztwa lub
niepełnosprawności w wyniku następstw lub „odległych skutków”, które same sklasyfikowane są gdzie
indziej. Następstwa te obejmują stany określone jako takie, bądź występujące jako „odległy skutek”, rok
lub więcej po początkowym zdarzeniu.

Następstwa wypadków komunikacyjnych

Y85.0

Następstwa wypadku pojazdu mechanicznego

Y85.9

Następstwa innych, nieokreślonych wypadków komunikacyjnych

Y86

Następstwa innych wypadków

Y87

Następstwa zamierzonego samouszkodzenia, napaści i zdarzeń o nieokreślonym
zamiarze

Y87.0

Następstwa zamierzonego samouszkodzenia

Y87.1

Następstwa napaści

Y87.2

Następstwa zdarzenia o nieokreślonym zamiarze

Y88

Następstwa opieki chirurgicznej i medycznej jako przyczyny zewnętrznej

Y88.0

Następstwa niekorzystnego działania leku, środka farmakologicznego i substancji
biologicznej zastosowanych dla celów leczniczych

Y88.1

Następstwa wypadku pacjenta w trakcie zabiegów chirurgicznych i medycznych

Y88.2

Następstwa wypadku związanego z urządzeniami medycznymi w działaniach
diagnostycznych i leczniczych

Y88.3

Następstwa zabiegów chirurgicznych i medycznych jako przyczyna nieprawidłowej reakcji
pacjenta lub późniejszych powikłań, bez informacji o niepowodzeniu w trakcie zabiegu

Y89

Następstwa działania innych przyczyn zewnętrznych

Y89.0

Następstwa prawnej interwencji

Y89.1

Następstwa działań wojennych

Y89.9

Następstwa nieokreślonej przyczyny zewnętrznej
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Dodatkowe czynniki związane z przyczynami zachorowania i zgonu
sklasyfikowanymi gdzie indziej
(Y90–Y98)
Uwaga:

Y90

Kategorii tych można używać w razie potrzeby w celu przekazania uzupełniających informacji na temat
przyczyn zachorowań i zgonów. Nie należy stosować ich do kodowania chorobowości lub umieralności
w oparciu o pojedynczy stan chorobowy.

Działanie alkoholu określone na podstawie oznaczenia jego poziomu we krwi

Y90.0

Poziom alkoholu we krwi poniżej 20 mg/100 ml

Y90.1

Poziom alkoholu we krwi 20–39 mg/100 ml

Y90.2

Poziom alkoholu we krwi 40–59 mg/100 ml

Y90.3

Poziom alkoholu we krwi 60–79 mg/100 ml

Y90.4

Poziom alkoholu we krwi 80–99 mg/100 ml

Y90.5

Poziom alkoholu we krwi 100–119 mg/100 ml

Y90.6

Poziom alkoholu we krwi 120–199 mg/100 ml

Y90.7

Poziom alkoholu we krwi 200–239 mg/100 ml

Y90.8

Poziom alkoholu we krwi 240 mg/100 ml lub więcej

Y90.9

Obecność alkoholu we krwi, poziom nieokreślony

Y91

Działanie alkoholu określone na podstawie stopnia zatrucia
Nie obejmuje:

działanie alkoholu określone na podstawie oznaczenia jego zawartości we krwi (Y90)

Y91.0

Niewielkie zatrucie alkoholem
Zapach alkoholu z ust, nieznaczne zaburzenia zachowania w działaniach i reakcjach lub niewielkie
zaburzenia koordynacji ruchów.

Y91.1

Umiarkowane zatrucie alkoholem
Zapach alkoholu z ust, umiarkowane zaburzenia zachowania w działaniach i reakcjach lub umiarkowane
zaburzenia koordynacji ruchów.

Y91.2

Ciężkie zatrucie alkoholem
Nasilone zaburzenia w zachowaniu i reakcjach, nasilone zaburzenia koordynacji ruchów lub ograniczenie
zdolności pacjenta do współpracy.

Y91.3

Bardzo ciężkie zatrucie alkoholem
Bardzo nasilone zaburzenia w zachowaniu i reakcjach, bardzo nasilone zaburzenia koordynacji ruchów lub
utrata zdolności pacjenta do współpracy.

Y91.9

Działanie alkoholu nieokreślone inaczej
Podejrzenie działania alkoholu BNO

Y95

Zaburzenia związane z pobytem w szpitalu

Y96

Zaburzenia związane z pracą

Y97

Zaburzenia związane z zanieczyszczeniem środowiska

Y98

Zaburzenia związane z trybem życia
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ROZDZIAŁ XXI
Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze
służbą zdrowia
(Z00–Z99)
Uwaga:

Kategorii zawartych w tym rozdziale nie należy wykorzystywać do porównań międzynarodowych ani do
podstawowego kodowania umieralności.

Kategorie Z00–Z99 są przeznaczone do stosowania w sytuacjach, gdy u danej osoby za „rozpoznanie” lub „problemy”
uznano okoliczności inne niż choroby, urazy i przyczyny zewnętrzne, które można sklasyfikować w kategoriach
A00‒Y89. W zasadzie może to mieć miejsce w następujących dwóch przypadkach:
a) Gdy osoba, która jest zdrowa lub chora, kontaktuje się z systemem opieki zdrowotnej w określonym celu, na
przykład aby otrzymać ograniczoną pomoc lub usługę odpowiednią dla aktualnego stanu zdrowia, bądź jako dawca
narządu lub tkanki, czy też w celu poddania się szczepieniu profilaktycznemu lub omówienia problemu, który sam
w sobie nie stanowi choroby ani urazu.
b) Gdy występują okoliczności lub problemy wpływające na stan zdrowia danej osoby, lecz same w sobie nie
stanowiące choroby ani urazu. Czynniki takie można wykryć podczas badań przesiewowych, gdy badana osoba jest
aktualnie zdrowa lub chora, bądź mogą one być rejestrowane jako dodatkowy czynnik, który należy mieć na
względzie podczas udzielania pacjentowi pomocy z powodu określonej choroby lub urazu.
Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:
Z00–Z13
Z20–Z29
Z30–Z39
Z40–Z54
Z55–Z65
Z70–Z76
Z80–Z99

Osoby stykające się ze służbą zdrowia w związku z badaniami lekarskimi i dodatkowymi
Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z chorobami zakaźnymi
Osoby wymagające opieki zdrowotnej w okolicznościach związanych z rozrodem
Osoby stykające się ze służbą zdrowia w celu zabiegów specjalnych oraz pielęgnacji
Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z warunkami społeczno-ekonomicznymi
i psychospołecznymi
Osoby stykające się ze służbą zdrowia w innych okolicznościach
Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z wywiadem medycznym lub rodzinnym oraz
określonymi problemami wpływającymi na stan zdrowia
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Osoby stykające się ze służbą zdrowia w związku z badaniami lekarskimi
i dodatkowymi
(Z00–Z13)
Uwaga:

Nieswoiste, nieprawidłowe wyniki ujawnione w czasie tych badań należy sklasyfikować w kategoriach
R70–R94.

Nie obejmuje:

Z00

badania związane z ciążą i rozrodem (Z30–Z36, Z39.–)

Ogólne badania lekarskie i badania dodatkowe u osób bez dolegliwości
i rozpoznania choroby
Nie obejmuje:

Z00.0

Ogólne badania lekarskie
Kontrola stanu zdrowia BNO
Badania okresowe (roczne) (fizykalne)
Nie obejmuje:

Z00.1

badania dla celów administracyjnych (Z02.–)
specjalne badania przesiewowe (Z11–Z13)

ogólna kontrola stanu zdrowia:
• określonej grupy ludności (Z10.–)
• niemowląt i dzieci (Z00.1)

Rutynowe badanie stanu zdrowia dzieci
Kontrola rozwoju niemowlęcia lub dziecka
Nie obejmuje:

nadzór medyczny nad podrzutkami lub innymi zdrowymi niemowlętami lub dziećmi
(Z76.1–Z76.2)

Z00.2

Badanie w okresie gwałtownego wzrostu w dzieciństwie

Z00.3

Badanie postępów okresu dojrzewania
Zaawansowanie okresu pokwitania

Z00.4

Ogólne badanie psychiatryczne, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje: badania wymagane z powodów medyczno-prawnych (Z04.6)

Z00.5

Badanie potencjalnego dawcy narządu lub tkanki

Z00.6

Badanie w celu porównania i kontroli w naukowych badaniach klinicznych

Z00.8

Inne badania ogólne
Badanie stanu zdrowia w ramach badań populacyjnych

Z01

Inne badania specjalne i badania dodatkowe osób bez dolegliwości i rozpoznania
choroby
Obejmuje:

rutynowe badania określonego układu

Nie obejmuje:

badania:
• dla celów administracyjnych (Z02.–)
• w celu wyjaśnienia podejrzanych stanów (Z03.–)
specjalne badania przesiewowe (Z11–Z13)

Z01.0

Badanie oczu i wzroku
Nie obejmuje: badanie w celu uzyskania prawa jazdy (Z02.4)

Z01.1

Badanie uszu i słuchu

Z01.2

Badanie dentystyczne

Z01.3

Badanie ciśnienia krwi

Z01.4

Badanie ginekologiczne (ogólne) (rutynowe)
Rozmaz Papanicolaou z szyjki macicy
Badanie ginekologiczne (roczne) (okresowe)
Nie obejmuje: badanie przedmiotowe lub testy w celu rozpoznania ciąży (Z32.–)
rutynowe badanie w postępowaniu antykoncepcyjnym (Z30.4–Z30.5)

Z01.5

Diagnostyczne testy skórne i uczuleniowe
Testy alergiczne
Testy skórne w kierunku:
• chorób bakteryjnych
• nadwrażliwości
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Z01.6

Badanie radiologiczne niesklasyfikowane gdzie indziej
Rutynowe badanie radiologiczne klatki piersiowej
Rutynowa mammografia

Z01.7

Badanie laboratoryjne

Z01.8

Inne określone badania specjalne

Z01.9

Badanie specjalne, nieokreślone

Z02

Badania i usługi dla celów administracyjnych

Z02.0

Badanie w związku z przyjęciem do szkoły
Badanie w związku z przyjęciem do przedszkola

Z02.1

Badanie w związku z podejmowaniem pracy
Nie obejmuje: badanie z zakresu medycyny pracy (Z10.0)

Z02.2

Badanie w związku z przyjęciem do zakładów stacjonarnych
Nie obejmuje: badanie w związku z przyjęciem do więzienia (Z02.8)
ogólna kontrola stanu zdrowia mieszkańców zakładu (Z10.1)

Z02.3

Badanie w związku z rekrutacją do wojska
Nie obejmuje: ogólna kontrola stanu zdrowia żołnierzy (Z10.2)

Z02.4

Badanie w celu uzyskania prawa jazdy

Z02.5

Badanie w związku uprawianiem sportu
Nie obejmuje: badanie krwi w celu wykrycia alkoholu i środków dopingujących (Z04.0)
ogólna kontrola stanu zdrowia sportowców (Z10.3)

Z02.6

Badanie do celów ubezpieczeniowych

Z02.7

Wydanie zaświadczenia lekarskiego
Wydanie:
• świadectwa zgonu
• zaświadczenia kwalifikacyjnego
• zaświadczenia o niezdolności do wykonywania określonych czynności
• zaświadczenia o inwalidztwie
Nie obejmuje: zgłoszenie się na ogólne badanie lekarskie (Z00–Z01, Z02.0–Z02.6, Z02.8–Z02.9, Z10.–)

Z02.8

Inne badania dla celów administracyjnych
Badanie w związku z:
• przyjęciem do więzienia
• wyjazdem na obóz letni
• adopcją
• imigracją
• naturalizacją
• małżeństwem
Nie obejmuje: nadzór medyczny nad podrzutkami lub innymi zdrowymi niemowlętami lub dziećmi
(Z76.1–Z76.2)

Z02.9

Badanie dla celów administracyjnych, nieokreślone

Z03

Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany
podobne
Obejmuje:

osoby, u których występują pewne objawy lub oznaki nieprawidłowego stanu, który
wymaga zbadania, lecz u których po zbadaniu i obserwacji nie stwierdzono
konieczności dalszej terapii i opieki medycznej

Nie obejmuje:

osoby z podejrzeniem choroby, u których nie postawiono rozpoznania (Z71.1)

Z03.0

Obserwacja w kierunku podejrzewanej gruźlicy

Z03.1

Obserwacja w kierunku podejrzewanego nowotworu złośliwego

Z03.2

Obserwacja w kierunku podejrzewanych zaburzeń umysłowych i zaburzeń zachowania
Obserwacja w przypadku:
• zachowań aspołecznych
• piromanii
bez cech zaburzeń psychicznych
• działania w gangach
• kradzieży sklepowych

Z03.3

Obserwacja w kierunku podejrzewanych zaburzeń układu nerwowego
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Z03.4

Obserwacja w kierunku podejrzewanego zawału mięśnia sercowego

Z03.5

Obserwacja w kierunku podejrzewanych innych chorób sercowo-naczyniowych

Z03.6

Obserwacja w kierunku podejrzewanego zatrucia drogą pokarmową
Obserwacja w kierunku podejrzewanego:
• działania niepożądanego leków
• otrucia

Z03.8

Obserwacja w kierunku podejrzewanych innych chorób i stanów

Z03.9

Obserwacja w kierunku podejrzewanych nieokreślonych chorób i stanów

Z04

Badanie i obserwacja z innych przyczyn
Obejmuje:

badania wymagane z powodów medyczno-prawnych

Z04.0

Badanie krwi w kierunku obecności alkoholu i narkotyków
Nie obejmuje: obecność:
• alkoholu we krwi (R78.0)
• narkotyków we krwi (R78.–)

Z04.1

Badanie i obserwacja następstw wypadku komunikacyjnego
Nie obejmuje: wypadek przy pracy (Z04.2)

Z04.2

Badanie i obserwacja następstw wypadku przy pracy

Z04.3

Badanie i obserwacja następstw innych wypadków

Z04.4

Badanie i obserwacja po domniemanym gwałcie lub uwiedzeniu
Badanie ofiary lub sprawcy domniemanego gwałtu lub uwiedzenia

Z04.5

Badanie i obserwacja innego powstałego urazu
Badanie ofiary lub sprawcy innego powstałego urazu

Z04.6

Ogólne badanie psychiatryczne wymagane przez władze

Z04.8

Badanie i obserwacja z innych określonych przyczyn
Prośba o konsultację specjalistyczną

Z04.9

Badanie i obserwacja z nieokreślonej przyczyny
Obserwacja BNO

Z08

Badania kontrolne po leczeniu nowotworów złośliwych
Obejmuje:
Nie obejmuje:

nadzór medyczny po leczeniu
kontynuacja opieki medycznej i rekonwalescencja (Z42–Z51, Z54.–)

Z08.0

Badania kontrolne po leczeniu operacyjnym nowotworu złośliwego

Z08.1

Badania kontrolne po radioterapii nowotworu złośliwego
Nie obejmuje: sesja radioterapii (Z51.0)

Z08.2

Badania kontrolne po chemioterapii nowotworu złośliwego
Nie obejmuje: cykl chemioterapii (Z51.1)

Z08.7

Badania kontrolne po leczeniu skojarzonym nowotworu złośliwego

Z08.8

Badania kontrolne po innym leczeniu nowotworu złośliwego

Z08.9

Badania kontrolne po nieokreślonym leczeniu nowotworu złośliwego

Z09

Badania kontrolne po leczeniu chorób innych niż nowotwory złośliwe
Obejmuje:

nadzór medyczny po leczeniu

Nie obejmuje:

kontynuacja opieki medycznej i rekonwalescencja (Z42–Z51, Z54.–)
nadzór medyczny po leczeniu nowotworów złośliwych (Z08.–)
badania związane z:
• antykoncepcją (Z30.4–Z30.5)
• protetyką i stosowaniem innych urządzeń medycznych (Z44–Z46)

Z09.0

Badania kontrolne po leczeniu chirurgicznym z powodu innych chorób

Z09.1

Badania kontrolne po radioterapii z powodu innych chorób
Nie obejmuje: sesja radioterapii (Z51.0)

Z09.2

Badania kontrolne po chemioterapii z powodu innych chorób
Nie obejmuje: chemioterapia podtrzymująca (Z51.1–Z51.2)
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Z09.3

Badania kontrolne po psychoterapii

Z09.4

Badania kontrolne po leczeniu złamania

Z09.7

Badania kontrolne po leczeniu skojarzonym z powodu innych chorób

Z09.8

Badania kontrolne po innym leczeniu z powodu innych chorób

Z09.9

Badania kontrolne po nieokreślonym leczeniu z powodu innych chorób

Z10

Rutynowa ogólna kontrola stanu zdrowia określonych grup ludności
Nie obejmuje:

badania lekarskie dla celów administracyjnych (Z02.–)

Z10.0

Badanie z zakresu medycyny pracy
Nie obejmuje: badanie w związku z podejmowaniem pracy (Z02.1)

Z10.1

Rutynowa ogólna kontrola stanu zdrowia mieszkańców zakładu
Nie obejmuje: badanie w związku z przyjęciem do zakładu (Z02.2)

Z10.2

Rutynowa ogólna kontrola stanu zdrowia żołnierzy
Nie obejmuje: badania rekrutów (Z02.3)

Z10.3

Rutynowa ogólna kontrola stanu zdrowia sportowców
Nie obejmuje: badanie krwi na obecność alkoholu i środków dopingujących (Z04.0)
badanie w związku uprawianiem sportu (Z02.5)

Z10.8

Rutynowa ogólna kontrola stanu zdrowia innych określonych grup ludności
Dzieci w wieku szkolnym
Studenci

Z11

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku chorób zakaźnych i pasożytniczych

Z11.0

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku chorób zakaźnych przewodu pokarmowego

Z11.1

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku gruźlicy układu oddechowego

Z11.2

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku innych chorób bakteryjnych

Z11.3

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku zakażeń przenoszonych głównie drogą
płciową

Z11.4

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia
odporności [HIV]

Z11.5

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku innych chorób wirusowych
Nie obejmuje: zakażenia wirusowe jelit (Z11.0)

Z11.6

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku innych chorób pierwotniakowych i robaczyc
Nie obejmuje: pierwotniakowe choroby jelit (Z11.0)

Z11.8

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku innych chorób zakaźnych i pasożytniczych
Chlamydiozy
Riketsjozy
Spirochetozy
Grzybice

Z11.9

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku chorób zakaźnych i pasożytniczych,
nieokreślonych

Z12

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku nowotworów

Z12.0

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku nowotworu żołądka

Z12.1

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku nowotworu jelit

Z12.2

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku nowotworu układu oddechowego

Z12.3

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku nowotworu piersi
Nie obejmuje: rutynowa mammografia (Z01.6)

Z12.4

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku nowotworu szyjki macicy
Nie obejmuje: sytuacja, gdy test jest wykonywany rutynowo lub stanowi element ogólnego badania
ginekologicznego (Z01.4)

Z12.5

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku nowotworu gruczołu krokowego

Z12.6

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku nowotworu pęcherza moczowego

Z12.8

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku nowotworu o innym umiejscowieniu
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Z12.9

Z13

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku nowotworu, nieokreślonego

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku innych chorób i zaburzeń

Z13.0

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku chorób krwi, układu krwiotwórczego
i określonych zaburzeń mechanizmów immunologicznych

Z13.1

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku cukrzycy

Z13.2

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku niedoborów pokarmowych

Z13.3

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku zaburzeń umysłowych i zaburzeń zachowania
Alkoholizm
Depresja
Upośledzenie umysłowe

Z13.4

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku zaburzeń rozwojowych w dzieciństwie
Nie obejmuje: rutynowa kontrola rozwoju niemowlęcia lub dziecka (Z00.1)

Z13.5

Specjalne badanie przesiewowe zaburzeń wzroku i słuchu

Z13.6

Specjalne badanie przesiewowe zaburzeń układu sercowo-naczyniowego

Z13.7

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku wad rozwojowych, zniekształceń i aberracji
chromosomowych

Z13.8

Specjalne badanie przesiewowe w kierunku innych określonych chorób i zaburzeń
Zaburzenia stomatologiczne
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne
Nie obejmuje:

Z13.9

cukrzyca (Z13.1)

Specjalne badanie przesiewowe, nieokreślone

Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z chorobami
zakaźnymi
(Z20–Z29)
Z20

Styczność i narażenie na choroby zakaźne

Z20.0

Styczność i narażenie na choroby zakaźne przewodu pokarmowego

Z20.1

Styczność i narażenie na gruźlicę

Z20.2

Styczność i narażenie na zakażenia przenoszone głównie drogą płciową

Z20.3

Styczność i narażenie na wściekliznę

Z20.4

Styczność i narażenie na różyczkę

Z20.5

Styczność i narażenie na wirusowe zapalenie wątroby

Z20.6

Styczność i narażenie na zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]
Nie obejmuje: bezobjawowy stan zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV] (Z21)

Z20.7

Styczność i narażenia na wszawicę, glistnicę i inne infestacje

Z20.8

Styczność i narażenie na inne choroby zakaźne

Z20.9

Styczność i narażenie na nieokreślone choroby zakaźne

Z21

Bezobjawowy stan zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]
Osoby HIV-dodatnie BNO
Nie obejmuje: styczność i narażenie na zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]
(Z20.6)
choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20–B24)
wyniki badań laboratoryjnych wskazujące na zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia
odporności [HIV] (R75)
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Z22

Nosicielstwo chorób zakaźnych
Obejmuje:

podejrzenie nosicielstwa

Z22.0

Nosicielstwo duru brzusznego

Z22.1

Nosicielstwo innych zakaźnych chorób jelitowych

Z22.2

Nosicielstwo błonicy

Z22.3

Nosicielstwo innych określonych chorób bakteryjnych
Nosicielstwo chorób bakteryjnych spowodowanych przez:
• meningokoki
• gronkowce
• paciorkowce

Z22.4

Nosicielstwo zakażeń przenoszonych głównie drogą płciową
Nosicielstwo:
• rzeżączki
• kiły

Z22.5

Nosicielstwo wirusowego zapalenia wątroby
Nosicielstwo antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B [HBsAg]

Z22.6

Nosicielstwo zakażenia typem 1 ludzkiego wirusa limfotropowego T [HTLV-1]

Z22.8

Nosicielstwo innych chorób zakaźnych

Z22.9

Nosicielstwo chorób zakaźnych, nieokreślonych

Z23

Potrzeba szczepień profilaktycznych przeciwko pojedynczym chorobom
bakteryjnym
Nie obejmuje:

szczepienia:
• skojarzone przeciwko kilku chorobom (Z27.–)
• niewykonane (Z28.–)

Z23.0

Potrzeba szczepień wyłącznie przeciwko cholerze

Z23.1

Potrzeba szczepień wyłącznie przeciwko durowi brzusznemu i durom rzekomym [TAB]

Z23.2

Potrzeba szczepień przeciwko gruźlicy [BCG]

Z23.3

Potrzeba szczepień przeciwko dżumie

Z23.4

Potrzeba szczepień przeciwko tularemii

Z23.5

Potrzeba szczepień wyłącznie przeciwko tężcowi

Z23.6

Potrzeba szczepień wyłącznie przeciwko błonicy

Z23.7

Potrzeba szczepień wyłącznie przeciwko krztuścowi

Z23.8

Potrzeba szczepień przeciwko innej pojedynczej chorobie bakteryjnej

Z24

Potrzeba szczepień profilaktycznych przeciwko określonym pojedynczym
chorobom wirusowym
Nie obejmuje:

szczepienia:
• skojarzone przeciwko kilku chorobom (Z27.–)
• niewykonane (Z28.–)

Z24.0

Potrzeba szczepień przeciwko nagminnemu porażeniu dziecięcemu

Z24.1

Potrzeba szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu mózgu przenoszonemu przez
stawonogi

Z24.2

Potrzeba szczepień przeciwko wściekliźnie

Z24.3

Potrzeba szczepień przeciwko żółtej gorączce

Z24.4

Potrzeba szczepień wyłącznie przeciwko odrze

Z24.5

Potrzeba szczepień wyłącznie przeciwko różyczce

Z24.6

Potrzeba szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby
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Z25

Potrzeba szczepień przeciwko innym pojedynczym chorobom wirusowym
Nie obejmuje:

szczepienia:
• skojarzone przeciwko kilku chorobom (Z27.–)
• niewykonane (Z28.–)

Z25.0

Potrzeba szczepień wyłącznie przeciwko śwince

Z25.1

Potrzeba szczepień przeciwko grypie

Z25.8

Potrzeba szczepień przeciwko innym określonym pojedynczym chorobom wirusowym

Z26

Potrzeba szczepień profilaktycznych przeciwko innym pojedynczym chorobom
zakaźnym
Nie obejmuje:

szczepienia:
• skojarzone przeciwko kilku chorobom (Z27.–)
• niewykonane (Z28.–)

Z26.0

Potrzeba szczepień przeciwko leiszmaniozie

Z26.8

Potrzeba szczepień przeciwko innym, określonym pojedynczym chorobom zakaźnym

Z26.9

Potrzeba szczepień przeciwko nieokreślonym chorobom zakaźnym
Potrzeba szczepień ochronnych BNO

Z27

Potrzeba szczepień profilaktycznych skojarzonych przeciwko kilku chorobom
Nie obejmuje:

Z27.0

niewykonane szczepienia (Z28.–)

Potrzeba szczepienia przeciwko cholerze, durowi brzusznemu i durom rzekomym [cholera
+ TAB]

Z27.1

Potrzeba szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi [DPT]

Z27.2

Potrzeba szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, durowi brzusznemu i durom
rzekomym [DPT + TAB]

Z27.3

Potrzeba szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi i nagminnemu porażeniu
dziecięcemu [DPT + polio]

Z27.4

Potrzeba szczepienia przeciwko odrze, śwince i różyczce [MMR]

Z27.8

Potrzeba szczepienia skojarzonego przeciwko innym kilku chorobom zakaźnym

Z27.9

Potrzeba szczepienia skojarzonego przeciwko kilku nieokreślonym chorobom zakaźnym

Z28

Szczepienia niewykonane

Z28.0

Szczepienie niewykonane z powodu przeciwwskazań

Z28.1

Szczepienie niewykonane z powodu odmowy pacjenta z przyczyn religijnych lub nacisku
środowiskowego

Z28.2

Szczepienie niewykonane z powodu decyzji pacjenta wynikającej z nieokreślonych
przyczyn

Z28.8

Szczepienie niewykonane z innych przyczyn

Z28.9

Szczepienie niewykonane z przyczyn nieokreślonych

Z29

Potrzeba innych środków profilaktycznych
Nie obejmuje:

odczulanie na alergeny (Z51.6)
profilaktyczne zabiegi chirurgiczne (Z40.–)

Z29.0

Izolacja
Stosowana w celu ochrony jednostki przed wpływem otoczenia lub w celu kwarantanny, gdy zaistniał
kontakt z chorobą zakaźną

Z29.1

Immunoterapia profilaktyczna
Podawanie immunoglobulin

Z29.2

Inna chemioterapia profilaktyczna
Chemioprofilaktyka
Podawanie antybiotyków w celach profilaktycznych

Z29.8

Inne określone środki profilaktyczne

Z29.9

Środki profilaktyczne, nieokreślone
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Osoby wymagające opieki zdrowotnej w okolicznościach związanych
z rozrodem
(Z30–Z39)
Z30

Postępowanie antykoncepcyjne

Z30.0

Poradnictwo i wskazówki ogólne w zakresie antykoncepcji
Poradnictwo w zakresie planowania rodziny BNO
Pierwsze przepisanie środków antykoncepcyjnych

Z30.1

Założenie antykoncepcyjnej wkładki (wewnątrzmacicznej)

Z30.2

Sterylizacja
Przyjęcie w celu podwiązania jajowodu lub nasieniowodu

Z30.3

Wywołanie miesiączki
Zapobieganie ciąży
Regulacja miesiączkowania

Z30.4

Kontrola stosowania antykoncepcji
Ponowne przepisanie pigułki antykoncepcyjnej lub innego środka antykoncepcyjnego
Rutynowe badanie w postępowaniu antykoncepcyjnym

Z30.5

Kontrola antykoncepcyjnej wkładki (wewnątrzmacicznej)
Sprawdzenie, ponowne założenie lub usunięcie antykoncepcyjnej wkładki (wewnątrzmacicznej)

Z30.8

Inne postępowanie antykoncepcyjne
Badanie nasienia po wazektomii

Z30.9

Postępowanie antykoncepcyjne, nieokreślone

Z31

Postępowanie prokreacyjne
Nie obejmuje:

powikłania związane ze sztucznym zapłodnieniem (N98.–)

Z31.0

Plastyka jajowodu lub nasieniowodu po uprzedniej sterylizacji

Z31.1

Sztuczne zapłodnienie

Z31.2

Zapłodnienie pozaustrojowe
Przyjęcie w celu pobrania komórki jajowej lub zagnieżdżenia zapłodnionej komórki jajowej

Z31.3

Inne metody związane ze sztucznym zapłodnieniem

Z31.4

Badania i testy prokreacyjne
Przedmuchanie jajowodów
Badanie nasienia
Nie obejmuje: badanie nasienia po wazektomii (Z30.8)

Z31.5

Poradnictwo genetyczne

Z31.6

Poradnictwo ogólne i wskazówki w zakresie prokreacji

Z31.8

Inne postępowanie prokreacyjne

Z31.9

Postępowanie prokreacyjne, nieokreślone

Z32

Badanie przedmiotowe lub testy w celu rozpoznania ciąży

Z32.0

Ciąża (jeszcze) niepotwierdzona

Z32.1

Ciąża potwierdzona

Z33

Ciąża stwierdzona przypadkowo
Ciąża BNO

Z34

Nadzór nad ciążą o prawidłowym przebiegu

Z34.0

Nadzór nad prawidłową pierwszą ciążą

Z34.8

Nadzór nad inną prawidłową ciążą

Z34.9

Nadzór nad prawidłową ciążą, nieokreśloną
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Z35

Nadzór nad ciążą wysokiego ryzyka

Z35.0

Nadzór nad ciążą z niepłodnością w wywiadzie

Z35.1

Nadzór nad ciążą z poronieniami w wywiadzie
Nadzór nad ciążą z informacjami w wywiadzie o:
• zaśniadzie groniastym
• zaśniadzie pęcherzykowym
Nie obejmuje: poronienia nawykowe:
• opieka w czasie ciąży (O26.2)
• bez aktualnej ciąży (N96)

Z35.2

Nadzór nad ciążą z innymi informacjami obciążającymi wywiad położniczy
Nadzór nad ciążą z informacjami w wywiadzie o:
• stanach sklasyfikowanych w kategoriach O10–O92
• zgonie noworodka
• urodzeniu martwym

Z35.3

Nadzór nad ciążą z informacjami w wywiadzie o niedostatecznej opiece przedporodowej
Ciąża:
• utajona
• ukrywana

Z35.4

Nadzór nad ciążą wieloródek po dużej liczbie przebytych porodów
Nie obejmuje: wieloródki niebędące aktualnie w ciąży (Z64.1)

Z35.5

Nadzór nad pierwszą ciążą u kobiety w starszym wieku

Z35.6

Nadzór nad pierwszą ciążą u kobiety w bardzo młodym wieku

Z35.7

Nadzór nad ciążą wysokiego ryzyka z powodu problemów socjalnych

Z35.8

Nadzór nad inną ciążą wysokiego ryzyka

Z35.9

Nadzór nad ciążą wysokiego ryzyka, nieokreśloną

Z36

Przedporodowe badania przesiewowe
Nie obejmuje:

nieprawidłowe wyniki w diagnostyce prenatalnej (O28.–)
rutynowa opieka przedporodowa (Z34–Z35)

Z36.0

Badanie przesiewowe w kierunku anomalii chromosomowych
Amniocenteza
Badanie próbki z łożyska (pobranej przez pochwę)

Z36.1

Badanie przesiewowe w kierunku podwyższonego poziomu alfafetoproteiny

Z36.2

Inne badania przesiewowe oparte na amniocentezie

Z36.3

Badanie przesiewowe w kierunku wad rozwojowych przy użyciu ultrasonografii i innych
metod fizycznych

Z36.4

Badanie przesiewowe w kierunku opóźnienia wzrostu płodu przy użyciu ultradźwięków
i innych metod fizycznych

Z36.5

Badanie przesiewowe w kierunku izoimmunizacji

Z36.8

Inne badania przesiewowe
Badanie przesiewowe w kierunku hemoglobinopatii

Z36.9

Badanie przesiewowe, nieokreślone

Z37

Wynik porodu
Uwaga:

Kategoria ta jest przeznaczona do kodowania wyników porodu w dokumentacji matki.

Z37.0

Pojedyncze urodzenie żywe

Z37.1

Pojedyncze urodzenie martwe

Z37.2

Bliźniaki, oba żywo urodzone

Z37.3

Bliźniaki, jeden urodzony żywo, drugi martwy

Z37.4

Bliźniaki, oba martwo urodzone

Z37.5

Inne mnogie urodzenia, wszystkie żywo urodzone

Z37.6

Inne mnogie urodzenia, niektóre żywo urodzone

Z37.7

Inne mnogie urodzenia, wszystkie martwo urodzone
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Z37.9

Z38

Wynik porodu, nieokreślony
Urodzenia mnogie BNO
Urodzenia pojedyncze BNO

Żywo urodzone niemowlęta według miejsca urodzenia

Z38.0

Pojedynczo urodzone w szpitalu

Z38.1

Pojedynczo urodzone poza szpitalem

Z38.2

Pojedynczo urodzone w nieokreślonym miejscu urodzenia
Urodzony żywo noworodek BNO

Z38.3

Bliźniaki urodzone w szpitalu

Z38.4

Bliźniaki urodzone poza szpitalem

Z38.5

Bliźniaki urodzone w nieokreślonym miejscu urodzenia

Z38.6

Inne mnogie urodzone w szpitalu

Z38.7

Inne mnogie urodzone poza szpitalem

Z38.8

Inne mnogie urodzone w nieokreślonym miejscu urodzenia

Z39

Opieka i badanie poporodowe

Z39.0

Opieka i badanie bezpośrednio po porodzie
Opieka i obserwacja przypadków niepowikłanych
Nie obejmuje: opieka nad pacjentką przy powikłaniach poporodowych – patrz indeks alfabetyczny

Z39.1

Opieka i badanie matki karmiącej
Nadzór laktacji
Nie obejmuje: zaburzenia laktacji (O92.–)

Z39.2

Rutynowa obserwacja po porodzie

Osoby stykające się ze służbą zdrowia w celu zabiegów specjalnych oraz
pielęgnacji
(Z40–Z54)
Uwaga:

Kategorie Z40–Z54 są przeznaczone do określania przyczyny opieki nad pacjentami. Mogą one być
używane w przypadku pacjentów, którzy byli już leczeni z powodu określonej choroby lub urazu i którzy
korzystają z dalszego nadzoru profilaktycznego lub badań kontrolnych, a także w opiece nad
rekonwalescentami lub kontynuowaniu leczenia w celu zwiększenia jego skuteczności, w celu wykluczenia
pozostałości stanu chorobowego, w celu upewnienia się, czy nie doszło do nawrotu choroby lub
zapobiegania nawrotom.

Nie obejmuje:

Z40

badania kontrolne w celu nadzoru medycznego po leczeniu (Z08–Z09)

Profilaktyczne zabiegi chirurgiczne

Z40.0

Profilaktyczne zabiegi chirurgiczne z powodu czynników ryzyka związanych z
nowotworami złośliwymi
Przyjęcie w celu profilaktycznego usunięcia narządu

Z40.8

Inne profilaktyczne zabiegi chirurgiczne

Z40.9

Profilaktyczne zabiegi chirurgiczne, nieokreślone

Z41

Zabiegi wykonywane w celach innych niż poprawa stanu zdrowia

Z41.0

Transplantacja włosów

Z41.1

Inne zabiegi chirurgii plastycznej z powodu niezadowalającego wyglądu zewnętrznego
Proteza piersi
Nie obejmuje:

Z41.2

zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej w przypadkach pourazowych
i pooperacyjnych (Z42.–)

Rutynowe lub rytualne obrzezanie
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Z41.3

Przekłucie ucha

Z41.8

Inne zabiegi wykonywane w celach innych niż poprawa stanu zdrowia

Z41.9

Zabiegi wykonywane w celach innych niż poprawa stanu zdrowia, nieokreślone

Z42

Opieka pooperacyjna w chirurgii plastycznej
Obejmuje:

Nie obejmuje:

zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej w przypadkach pourazowych
i pooperacyjnych
korekcja tkanki bliznowatej
chirurgia plastyczna:
• jako leczenie aktualnego urazu – należy stosować kod odpowiedni do urazu – patrz
indeks alfabetyczny
• z powodu niezadowalającego wyglądu zewnętrznego (Z41.1)

Z42.0

Opieka pooperacyjna w chirurgii plastycznej głowy i szyi

Z42.1

Opieka pooperacyjna w chirurgii plastycznej piersi

Z42.2

Opieka pooperacyjna w chirurgii plastycznej innej części tułowia

Z42.3

Opieka pooperacyjna w chirurgii plastycznej kończyn górnych

Z42.4

Opieka pooperacyjna w chirurgii plastycznej kończyn dolnych

Z42.8

Opieka pooperacyjna w chirurgii plastycznej innych części ciała

Z42.9

Opieka pooperacyjna w chirurgii plastycznej, nieokreślona

Z43

Opieka nad pacjentami ze sztucznymi otworami
Obejmuje:

zamknięcie
udrożnienie sondami lub zgłębnikami
usprawnienie
usunięcie cewnika
toaleta lub mycie

Nie obejmuje:

sam stan związany z obecnością sztucznego otworu, bez potrzeby opieki (Z93.–)
powikłania zewnętrznej przetoki (J95.0, K91.4, N99.5)
założenie i dopasowanie protez lub innych aparatów (Z44–Z46)

Z43.0

Opieka nad pacjentami z tracheostomią

Z43.1

Opieka nad pacjentami z gastrostomią

Z43.2

Opieka nad pacjentami z ileostomią

Z43.3

Opieka nad pacjentami z kolostomią

Z43.4

Opieka nad pacjentami z innymi sztucznymi otworami w przewodzie pokarmowym

Z43.5

Opieka nad pacjentami z cystostomią

Z43.6

Opieka nad pacjentami z innymi sztucznymi otworami w układzie moczowym
Nefrostomia
Ureterostomia
Uretrostomia

Z43.7

Opieka nad pacjentkami ze sztuczną pochwą

Z43.8

Opieka nad pacjentami z innymi sztucznymi otworami

Z43.9

Opieka nad pacjentami z nieokreślonymi sztucznymi otworami

Z44

Założenie i dopasowanie zewnętrznych aparatów protetycznych
Nie obejmuje:

obecność aparatów protetycznych (Z97.–)

Z44.0

Założenie i dopasowanie sztucznej kończyny górnej (całkowitej) (częściowej)

Z44.1

Założenie i dopasowanie sztucznej kończyny dolnej (całkowitej) (częściowej)

Z44.2

Założenie i dopasowanie sztucznego oka
Nie obejmuje: mechaniczne powikłania protezy oka (T85.3)

Z44.3

Założenie i dopasowanie zewnętrznej protezy piersi

Z44.8

Założenie i dopasowanie innych zewnętrznych aparatów protetycznych

Z44.9

Założenie i dopasowanie nieokreślonych zewnętrznych aparatów protetycznych
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Z45

Dopasowanie i założenie urządzeń wszczepianych
Nie obejmuje:

nieprawidłowe funkcjonowanie lub inne powikłania związane z urządzeniem – patrz
indeks alfabetyczny
obecność protez i innych urządzeń (Z95–Z97)

Z45.0

Dopasowanie i założenie stymulatora serca
Sprawdzenie i przetestowanie generatora impulsów [baterii]

Z45.1

Dopasowanie i założenie pompy infuzyjnej

Z45.2

Dopasowanie i założenie urządzeń zapewniających dostęp do naczyń

Z45.3

Dopasowanie i założenie wszczepionych aparatów słuchowych
Urządzenie usprawniające uszne przewodnictwo kostne
Implant ślimakowy

Z45.8

Dopasowanie i założenie innych wszczepianych aparatów

Z45.9

Dopasowanie i założenie nieokreślonych wszczepianych aparatów

Z46

Założenie i dopasowanie innych aparatów
Nie obejmuje:

tylko wydanie powtórnej recepty (Z76.0)
nieprawidłowe funkcjonowanie lub inne powikłania związane z urządzeniem – patrz
indeks alfabetyczny
obecność protez i innych urządzeń (Z95–Z97)

Z46.0

Założenie i dopasowanie okularów i soczewek kontaktowych

Z46.1

Założenie i dopasowanie aparatu słuchowego

Z46.2

Założenie i dopasowanie innych urządzeń związanych z układem nerwowym
i poszczególnymi zmysłami

Z46.3

Założenie i dopasowanie zewnętrznych protez dentystycznych

Z46.4

Założenie i dopasowanie aparatów ortodontycznych

Z46.5

Założenie i dopasowanie ileostomii i innych przyrządów jelitowych

Z46.6

Założenie i dopasowanie protez układu moczowego

Z46.7

Założenie i dopasowanie aparatów ortopedycznych
Urządzenie ortopedyczne:
• szyna
• opatrunek gipsowy
• gorset
• buty

Z46.8

Założenie i dopasowanie innych określonych aparatów
Wózek inwalidzki

Z46.9

Założenie i dopasowanie nieokreślonych urządzeń

Z47

Inna ortopedyczna pomoc pochorobowa
Nie obejmuje:

opieka połączona z postępowaniem rehabilitacyjnym (Z50.–)
powikłania po wprowadzeniu ortopedycznych aparatów, implantów i przeszczepów
(T84.–)
badania kontrolne po leczeniu złamania (Z09.4)

Z47.0

Pomoc pochorobowa obejmująca usunięcie płytki lub innego wewnętrznego urządzenia
unieruchamiającego
Usunięcie:
• gwoździ
• płytek
• prętów
• śrub

Z47.8

Inna określona ortopedyczna pielęgnacja pochorobowa
Wymiana, sprawdzenie lub usunięcie:
• zewnętrznego urządzenia unieruchamiającego lub naciągającego
• opatrunku gipsowego

Z47.9

Ortopedyczna opieka pochorobowa, nieokreślona

Nie obejmuje:

usunięcie zewnętrznego urządzenia unieruchamiającego (Z47.8)
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Z48

Inna chirurgiczna opieka pochorobowa
Nie obejmuje:

opieka nad pacjentami ze sztucznymi otworami (Z43.–)
założenie i dopasowanie protez lub innych aparatów (Z44–Z46)
badania kontrolne po:
• zabiegach chirurgicznych (Z09.0)
• leczeniu złamania (Z09.4)
ortopedyczna opieka pochorobowa (Z47.–)

Z48.0

Opieka nad chirurgicznymi opatrunkami i szwami
Zmiana opatrunków
Usunięcie szwów

Z48.8

Inna określona chirurgiczna pielęgnacja pochorobowa

Z48.9

Chirurgiczna pielęgnacja pochorobowa, nieokreślona

Z49

Opieka obejmująca dializy
Obejmuje:

przygotowanie i przeprowadzenie dializy

Nie obejmuje:

stan wymagający dializy (Z99.2)

Z49.0

Przygotowanie do dializy

Z49.1

Dializa pozaustrojowa
Dializa (nerkowa) BNO

Z49.2

Inne dializy
Dializa otrzewnowa

Z50

Opieka obejmująca stosowanie zabiegów rehabilitacyjnych
Nie obejmuje:

poradnictwo (Z70–Z71)

Z50.0

Rehabilitacja kardiologiczna

Z50.1

Inna fizykoterapia
Ćwiczenia lecznicze i zapobiegawcze

Z50.2

Rehabilitacja uzależnionych od alkoholu

Z50.3

Rehabilitacja uzależnionych od leków i środków psychoaktywnych

Z50.4

Psychoterapia niesklasyfikowana gdzie indziej

Z50.5

Ćwiczenia mowy

Z50.6

Ćwiczenia ortoptyczne

Z50.7

Terapia zajęciowa i rehabilitacja zawodowa niesklasyfikowana gdzie indziej

Z50.8

Opieka obejmująca zastosowanie innych zabiegów rehabilitacyjnych
Rehabilitacja tytoniowa
Ćwiczenia dotyczące aktywności życia codziennego [ADL] NGI

Z50.9

Opieka obejmująca stosowanie nieokreślonych zabiegów rehabilitacyjnych
Rehabilitacja BNO

Z51

Inna opieka medyczna
Nie obejmuje:

badania kontrolne po leczeniu (Z08–Z09)

Z51.0

Sesja radioterapii

Z51.1

Cykl chemioterapii przeciwnowotworowej

Z51.2

Inna chemioterapia
Chemioterapia podtrzymująca BNO
Nie obejmuje:

chemioterapia profilaktyczna dla celów odpornościowych (Z23–Z27, Z29.–)

Z51.3

Przetoczenie krwi bez podania rozpoznania choroby

Z51.4

Opieka przygotowująca do leczenia niesklasyfikowana gdzie indziej
Nie obejmuje: przygotowanie do dializy (Z49.0)

Z51.5

Opieka paliatywna

Z51.6

Odczulanie na alergeny

Z51.8

Inna określona opieka medyczna
Nie obejmuje: doraźna opieka wakacyjna (Z75.5)
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Z51.9

Z52

Opieka medyczna, nieokreślona

Dawcy narządów i tkanek
Nie obejmuje:

badanie potencjalnego dawcy (Z00.5)

Z52.0

Dawca krwi
Składniki krwi takie jak limfocyty, płytki krwi lub komórki macierzyste

Z52.1

Dawca skóry

Z52.2

Dawca kości

Z52.3

Dawca szpiku

Z52.4

Dawca nerki

Z52.5

Dawca rogówki

Z52.6

Dawca wątroby

Z52.7

Dawca serca

Z52.8

Dawca innych narządów lub tkanek

Z52.9

Dawca nieokreślonego narządu lub tkanki
Dawca BNO

Z53

Osoby stykające się ze służbą zdrowia dla specjalnych zabiegów, bez ich
wykonania
Nie obejmuje:

niewykonane szczepienia (Z28.–)

Z53.0

Zabieg niewykonany z powodu przeciwwskazań

Z53.1

Zabieg niewykonany z powodu decyzji pacjenta wynikającej z wiary lub nacisku
środowiskowego

Z53.2

Zabieg niewykonany z powodu decyzji pacjenta wynikającej z innych nieokreślonych
przyczyn

Z53.8

Zabieg niewykonany z innych przyczyn

Z53.9

Zabieg niewykonany z przyczyn nieokreślonych

Z54

Rekonwalescencja

Z54.0

Rekonwalescencja po zabiegu chirurgicznym

Z54.1

Rekonwalescencja po radioterapii

Z54.2

Rekonwalescencja po chemioterapii

Z54.3

Rekonwalescencja po psychoterapii

Z54.4

Rekonwalescencja po leczeniu złamania

Z54.7

Rekonwalescencja po leczeniu skojarzonym
Rekonwalescencja po dowolnym skojarzeniu metod leczenia sklasyfikowanych w kategoriach Z54.0–Z54.4

Z54.8

Rekonwalescencja po innym leczeniu

Z54.9

Rekonwalescencja po nieokreślonym leczeniu

Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z warunkami
społeczno-ekonomicznymi i psychospołecznymi
(Z55–Z65)
Z55

Problemy związane z wykształceniem i analfabetyzmem
Nie obejmuje:

zaburzenia rozwoju psychicznego (F80–F89)

Z55.0

Analfabetyzm i półanalfabetyzm

Z55.1

Niedostępność szkoły lub nieuczęszczanie do szkoły

Z55.2

Niezdane egzaminy
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Z55.3

Brak postępów w szkole

Z55.4

Niedostosowanie edukacyjne i brak zgodności z nauczycielami i innymi uczniami

Z55.8

Inne problemy związane z wykształceniem i analfabetyzmem
Nieadekwatne nauczanie

Z55.9

Problemy związane z wykształceniem analfabetyzmem, nieokreślone

Z56

Problemy związane z zatrudnieniem i bezrobociem
Nie obejmuje:

narażenie zawodowe na czynniki ryzyka (Z57.–)
problemy związane z zamieszkaniem i warunkami ekonomicznymi (Z59.–)

Z56.0

Bezrobocie, nieokreślone

Z56.1

Zmiana pracy

Z56.2

Obawa o utratę pracy

Z56.3

Stresowe warunki pracy

Z56.4

Konflikty z szefem i współpracownikami

Z56.5

Nieprzyjemna praca
Trudne warunki pracy

Z56.6

Inne przeciążenie fizyczne i umysłowe związane z pracą

Z56.7

Inne i nieokreślone problemy związane z zatrudnieniem

Z57
Z57.0

Narażenie zawodowe na czynniki ryzyka
Narażenie zawodowe na hałas

Z57.1

Narażenie zawodowe na promieniowanie

Z57.2

Narażenie zawodowe na pył

Z57.3

Narażenie zawodowe na inne czynniki zanieczyszczające powietrze

Z57.4

Narażenie zawodowe na czynniki toksyczne w rolnictwie
Ciała stałe, ciecze, gazy lub pary

Z57.5

Narażenie zawodowe na czynniki toksyczne w innych gałęziach zatrudnienia
Ciała stałe, ciecze, gazy lub pary

Z57.6

Narażenie zawodowe na skrajne temperatury

Z57.7

Narażenie zawodowe na wibracje

Z57.8

Narażenie zawodowe na inne czynniki ryzyka

Z57.9

Narażenie zawodowe na nieokreślony czynnik ryzyka

Z58

Problemy związane ze środowiskiem fizycznym
Nie obejmuje:

narażenie zawodowe (Z57.–)

Z58.0

Narażenie na hałas

Z58.1

Narażenie na zanieczyszczenie atmosfery
Nie obejmuje: dym tytoniowy (Z58.7)

Z58.2

Narażenie na zanieczyszczenie wody

Z58.3

Narażenie na zanieczyszczenie gleby

Z58.4

Narażenie na promieniowanie

Z58.5

Narażenie na inne zanieczyszczenie

Z58.6

Narażenie na niedostateczne zaopatrzenie w wodę pitną
Nie obejmuje: skutki pragnienia (T73.1)

Z58.7

Narażenie na dym tytoniowy
Bierne palenie tytoniu
Nie obejmuje:

Z58.8
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zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu (F17.–)
nadużywanie substancji psychoaktywnych w wywiadzie (Z86.4)
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Inne problemy związane ze środowiskiem fizycznym
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Z58.9

Z59

Problemy związane ze środowiskiem fizycznym, nieokreślone

Problemy związane z zamieszkaniem i warunkami ekonomicznymi
Nie obejmuje:

niedostateczne zaopatrzenie w wodę pitną (Z58.6)

Z59.0

Bezdomność

Z59.1

Złe warunki mieszkaniowe
Brak ogrzewania
Ciasnota
Usterki techniczne w domu uniemożliwiające odpowiednią opiekę
Niekorzystne otoczenie
Nie obejmuje:

problemy związane ze środowiskiem fizycznym (Z58.–)

Z59.2

Niezgoda z sąsiadami, lokatorami i właścicielami

Z59.3

Problemy związane z przebywaniem w miejscach zamieszkania zbiorowego
Mieszkaniec internatu
Nie obejmuje: wychowanie w instytucji (Z62.2)

Z59.4

Brak odpowiedniego odżywiania
Nie obejmuje: skutki głodu (T73.0)
nieodpowiednia dieta lub nawyki żywieniowe (Z72.4)
niedożywienie (E40–E46)

Z59.5

Skrajna bieda

Z59.6

Niski dochód

Z59.7

Niewystarczające zabezpieczenie socjalne i wsparcie opieki społecznej

Z59.8

Inne problemy związane z warunkami mieszkaniowymi i okolicznościami ekonomicznymi
Zajęcie obciążonej nieruchomości
Izolowane mieszkanie
Problemy z wierzycielami

Z59.9

Problemy związane z warunkami mieszkaniowymi i okolicznościami ekonomicznymi,
nieokreślone

Z60

Problemy związane ze środowiskiem społecznym

Z60.0

Problemy związane z dostosowaniem się do zmiany cyklu życiowego
Dostosowanie się do statusu emeryta [rencisty]
Zespół „pustego gniazda”

Z60.1

Nietypowa sytuacja rodzicielska
Problemy związane z sytuacją rodzicielską (wychowaniem dzieci), z pojedynczym rodzicem czy też sytuacjami innymi
niż dwoje wspólnie mieszkający biologiczni rodzice

Z60.2

Samotność

Z60.3

Trudność z przystosowaniem się do nowego środowiska
Migracja
Przemieszczenia społeczne

Z60.4

Wykluczenie i odrzucenie społeczne
Wykluczenie i odrzucenie związane z cechami danej osoby, takimi jak nietypowy wygląd fizyczny, choroba lub
zachowanie.

Nie obejmuje:
Z60.5

dyskryminacja z powodów rasowych lub religijnych (Z60.5)

Obiekt dyskryminacji i prześladowań
Prześladowania lub dyskryminacja, odczuwane lub rzeczywiste, wynikające raczej z przynależności do pewnej grupy
(określonej przez kolor skóry, religię, pochodzenie etniczne itp.) niż z cech indywidualnych.

Nie obejmuje:

wykluczenie i odrzucenie społeczne (Z60.4)

Z60.8

Inne problemy związane ze środowiskiem społecznym

Z60.9

Problemy związane ze środowiskiem społecznym, nieokreślone
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Z61

Problemy związane z negatywnymi przeżyciami w dzieciństwie
Nie obejmuje:

Z61.0

zespół dziecka maltretowanego (T74.–)

Utrata relacji uczuciowych w dzieciństwie
Utrata ścisłych relacji emocjonalnych z rodzicami, rodzeństwem, przyjaciółmi lub ulubionym zwierzęciem w związku
ze śmiercią, stałym odejściem lub odrzuceniem.

Z61.1

Usunięcie z domu w dzieciństwie
Przyjęcie do domu dziecka, szpitala lub innej instytucji powodującej stres psychospołeczny, bądź zmuszenie do
opuszczenia domu na dłuższy czas.

Z61.2

Zmieniony model stosunków rodzinnych w dzieciństwie
Pojawienie się nowej osoby w rodzinie prowadzące do zmiany w relacjach rodzinnych dziecka. Może łączyć się
z nowym małżeństwem rodzica lub urodzeniem się następnych dzieci.

Z61.3

Wydarzenia wynikające z utraty poczucia własnej godności w dzieciństwie
Wydarzenia wynikające z negatywnej samooceny przez dziecko, wynikającej np. z niepowodzenia w zadaniach
z głębokim osobistym zaangażowaniem, ujawnienia lub odkrycia wstydliwych lub stygmatyzujących wydarzeń
osobistych lub rodzinnych, bądź innych upokarzających doświadczeń.

Z61.4

Problemy związane z domniemanym nadużyciem seksualnym dziecka przez osoby
w obrębie najbliższej rodziny
Problemy związane z jakąkolwiek formą kontaktu fizycznego lub narażenia pomiędzy dorosłym członkiem rodziny
dziecka a samym dzieckiem, prowadzące do seksualnego pobudzenia, niezależnie od tego, czy działo się to za zgodą
dziecka, czy też bez jego zgody (tj. jakikolwiek kontakt płciowy lub manipulacje, bądź rozmyślne obnażenie piersi lub
narządów płciowych).

Z61.5

Problemy związane z domniemanym nadużyciem seksualnym dziecka przez osoby spoza
najbliższej rodziny
Problemy związane z kontaktem lub próbą kontaktu z piersiami lub narządami płciowymi dziecka lub innej osoby,
narażenie seksualne w sytuacji bliskiego kontaktu lub usiłowanie rozebrania, czy też uwiedzenie dziecka przez istotnie
starszą osobę spoza rodziny dziecka z wykorzystaniem pozycji lub statusu tej osoby, bądź wbrew woli dziecka.

Z61.6

Problemy związane z domniemanym nadużyciem fizycznym dziecka
Problemy związane z wydarzeniami, w których dziecko doznało urazu ze strony kogokolwiek z osób dorosłych
w domu, stanowiącego uraz istotny z medycznego punktu widzenia (np. złamanie, wyraźne zasinienie), bądź łączące
się z nadzwyczajną formą czynu gwałtownego (np. uderzenie dziecka twardym lub ostrym narzędziem, oparzenie lub
wiązanie dziecka).

Z61.7

Zastraszenie w dzieciństwie
Doświadczenie pociągające za sobą groźbę dla przyszłości dziecka, tj. porwanie, klęska żywiołowa z zagrożeniem
życia, uraz z zagrożeniem wyobrażenia samego siebie lub bezpieczeństwa, bądź bycie świadkiem poważnego urazu
ukochanej osoby.

Z61.8

Inne negatywne wydarzenia życiowe w dzieciństwie

Z61.9

Negatywne wydarzenia życiowe w dzieciństwie, nieokreślone

Z62

Inne problemy związane z wychowaniem
Nie obejmuje:

Z62.0

zespół dziecka maltretowanego (T74.–)

Nieadekwatny nadzór rodzicielski i kontrola
Brak wiedzy rodzicielskiej o tym, co dziecko robi i gdzie przebywa; brak troski lub brak usiłowania interwencji, kiedy
dziecko jest w ryzykownej sytuacji.

Z62.1

Nadopiekuńczość rodzicielska
Sposób wychowania prowadzący do infantylizacji i zapobiegający niezależnemu zachowaniu się.

Z62.2

Wychowanie w instytucji
Wychowanie grupowe, w którym odpowiedzialność rodzicielska jest w znacznym stopniu przejęta przez określoną
formę instytucji (taką jak żłobek, sierociniec czy dom dziecka), bądź opieka lecznicza przez dłuższy okres czasu,
w którym dziecko przebywa w szpitalu, sanatorium itp. bez przynajmniej jednego rodzica przebywającego z dzieckiem.

Z62.3

Wrogość i robienie z dziecka „kozła ofiarnego”
Negatywne zachowanie rodzicielskie ukierunkowane specjalnie na osobę dziecka, trwające w czasie i rozszerzające się
na każde zachowanie dziecka (np. automatyczne obwinianie dziecka za każdy problem w domu lub przypisywanie
dziecku negatywnych cech).
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Z62.4

Emocjonalne lekceważenie dziecka
Rodzice mówiący do dziecka w sposób zbywający lub nieczuły. Brak zainteresowania dzieckiem, zrozumienia jego
trudności, pochwały i zachęty. Gniewna reakcja na niespokojne zachowanie i brak wystarczającej pociechy fizycznej
i ciepła emocjonalnego.

Z62.5

Inne problemy związane z lekceważeniem w wychowaniu
Brak doświadczenia w nauce i zabawie

Z62.6

Nieodpowiedni nacisk rodzicielski i inne nienormalne cechy wychowania
Rodzice zmuszający dziecko do bycia innym niż lokalne normy, nieodpowiednie dla płci (np. ubieranie chłopca
w ubrania dziewczęce), nieodpowiednie dla wieku (np. zmuszanie dziecka do przyjmowania odpowiedzialności ponad
jego wiek) lub w inny sposób nieodpowiednie (np. zmuszanie dziecka do udziału w niechcianych lub zbyt trudnych
zajęciach).

Z62.8

Inne określone problemy związane z wychowaniem

Z62.9

Problemy związane z wychowaniem, nieokreślone

Z63

Inne problemy związane z najbliższą rodziną, łącznie z okolicznościami
rodzinnymi
Nie obejmuje:

Z63.0

zespół dziecka maltretowanego (T74.–)
problemy związane z:
• negatywnymi przeżyciami w dzieciństwie (Z61.–)
• wychowaniem (Z62.–)

Problemy we wzajemnych stosunkach z małżonkiem lub partnerem
Niezgoda pomiędzy partnerami prowadząca do poważnej lub długotrwałej utraty kontroli, uogólnionej nienawiści lub
krytycznych uczuć, bądź utrzymującej się atmosfery sprzyjającej poważnym czynom gwałtownym (uderzanie lub
bicie).

Z63.1

Problemy w stosunkach z rodzicami i powinowatymi

Z63.2

Nieadekwatne poparcie rodziny

Z63.3

Nieobecność członka rodziny

Z63.4

Zniknięcie i zgon członka rodziny
Przypuszczalna śmierć członka rodziny

Z63.5

Rozbicie rodziny przez separację i rozwód
Odsunięcie się od siebie

Z63.6

Krewni zależni wymagający opieki w domu

Z63.7

Inne stresy życiowe dotyczące rodziny i gospodarstwa domowego
Niepokój (normalny) o osobę chorą w rodzinie
Problemy zdrowotne w rodzinie
Chory lub niespokojny członek rodziny
Rodzina wyizolowana

Z63.8

Inne określone problemy związane z najbliższą rodziną
Brak zgody w rodzinie BNO
Wysokie zaangażowanie emocjonalne wewnątrz rodziny
Nieadekwatny lub wypaczony kontakt wewnątrz rodziny

Z63.9

Problemy związane z najbliższą rodziną, nieokreślone

Z64

Problemy związane z określonymi okolicznościami psychospołecznymi

Z64.0

Problemy związane z niechcianą ciążą
Nie obejmuje: nadzór nad ciążą wysokiego ryzyka z powodu problemów społecznych (Z35.7)

Z64.1

Problemy związane z wielorództwem
Nie obejmuje: nadzór nad ciążą wieloródek po dużej liczbie przebytych porodów (Z35.4)

Z64.2

Poszukiwanie i akceptacja interwencji fizycznych, żywieniowych i chemicznych, o których
wiadomo, że są niebezpieczne i szkodliwe
Nie obejmuje: uzależnienia – patrz indeks alfabetyczny

Z64.3

Poszukiwanie i akceptacja interwencji psychologicznej, o której wiadomo, że jest
niebezpieczna i szkodliwa
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Z64.4

Z65

Niezgoda z osobami wspomagającymi
Niezgoda z:
• opiekunem sądowym
• pracownikiem społecznym

Problemy związane z innymi okolicznościami psychospołecznymi
Nie obejmuje:

obecny uraz – patrz indeks alfabetyczny

Z65.0

Skazanie w postępowaniu cywilnym lub karnym bez uwięzienia

Z65.1

Uwięzienie i inne pozbawienie wolności

Z65.2

Problemy związane ze zwolnieniem z więzienia

Z65.3

Problemy związane z innymi okolicznościami prawnymi
Areszt
Izba dziecka
Sprawa sądowa
Zaskarżenie

Z65.4

Ofiara zbrodni i terroryzmu
Ofiara tortur

Z65.5

Narażenie na klęskę żywiołową, wojnę i inne sytuacje niebezpieczne
Nie obejmuje: poczucie dyskryminacji i prześladowań (Z60.5)

Z65.8

Inne określone problemy związane z okolicznościami psychospołecznymi

Z65.9

Problemy związane z nieokreślonymi okolicznościami psychospołecznymi

Osoby stykające się ze służbą zdrowia w innych okolicznościach
(Z70–Z76)
Z70

Poradnictwo związane z postawą, zachowaniem i orientacją seksualną
Nie obejmuje:

poradnictwo w zakresie antykoncepcji lub prokreacji (Z30–Z31)

Z70.0

Poradnictwo związane z postawą seksualną
Osoba zaniepokojona, zakłopotana, bojąca się problemów seksualnych lub mająca inny negatywny
stosunek do tych problemów

Z70.1

Poradnictwo związane z zachowaniem i orientacją seksualną pacjenta
Zaniepokojenie:
• impotencją
• brakiem reakcji seksualnej
• rozwiązłością
• orientacją seksualną

Z70.2

Poradnictwo związane z zachowaniem i orientacją seksualną osoby trzeciej
Poszukiwanie porad dotyczących zachowania i orientacji seksualnej:
• dziecka
• partnera
• współmałżonka

Z70.3

Poradnictwo odnoszące się do złożonych problemów związanych z postawą,
zachowaniem i orientacją seksualną

Z70.8

Inne poradnictwo seksualne
Edukacja seksualna

Z70.9

Poradnictwo seksualne, nieokreślone

Z71

Osoby stykające się ze służbą zdrowia w celu uzyskania konsultacji i porad
niesklasyfikowanych gdzie indziej
Nie obejmuje:

Z71.0

Osoby konsultujące się w imieniu innej osoby
Porada lub leczenie osoby trzeciej, która jest nieobecna
Nie obejmuje:
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Z71.1

Osoba z niepokojącymi objawami, u której nie postawiono rozpoznania
Niepotwierdzenie obaw o stan zdrowia
Problem okazujący się stanem prawidłowym
Niepotrzebne obawy
Nie obejmuje: obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne
(Z03.–)

Z71.2

Osoby konsultujące się w celu wyjaśnienia wyników badań

Z71.3

Poradnictwo i nadzór dietetyczny
Poradnictwo i nadzór dietetyczny:
• BNO
• w zapaleniu okrężnicy
• w cukrzycy
• w alergiach pokarmowych lub nietolerancji pokarmów
• w nieżycie żołądka
• w hipercholesterolemii
• w otyłości

Z71.4

Poradnictwo i nadzór przy nadużywaniu alkoholu
Nie obejmuje: postępowanie rehabilitacyjne w związku z nadużywaniem alkoholu (Z50.2)

Z71.5

Poradnictwo i nadzór przy nadużywaniu leków lub narkotyków
Nie obejmuje: postępowanie rehabilitacyjne w związku z nadużywaniem leków lub narkotyków (Z50.3)

Z71.6

Poradnictwo w związku z paleniem tytoniu
Nie obejmuje: postępowanie rehabilitacyjne w związku z nadużywaniem tytoniu (Z50.8)

Z71.7

Poradnictwo w związku z zakażeniem wirusem [HIV]

Z71.8

Inne określone poradnictwo
Poradnictwo związane z pokrewieństwem

Z71.9

Poradnictwo, nieokreślone
Porady medyczne BNO

Z72

Problemy związane ze stylem życia
Nie obejmuje:

problemy związane z:
• trudnościami życiowymi (Z73.–)
• okolicznościami społeczno-ekonomicznymi i psychospołecznymi (Z55–Z65)

Z72.0

Używanie tytoniu
Nie obejmuje: uzależnienie od tytoniu (F17.2)

Z72.1

Używanie alkoholu
Nie obejmuje: uzależnienie od alkoholu (F10.2)

Z72.2

Używanie narkotyków
Nie obejmuje: nadużywanie substancji, które nie powodują uzależnienia (F55)
uzależnienie od leków lub narkotyków (F11–F16, F19 ze wspólnym czwartym znakiem
kodu .2)

Z72.3

Brak aktywności fizycznej

Z72.4

Nieodpowiednia dieta lub nawyki żywieniowe
Nie obejmuje: behawioralne zaburzenia żywieniowe u niemowląt i dzieci (F98.2–F98.3)
zaburzenia odżywiania (F50.–)
brak adekwatnego pożywienia (Z59.4)
niedożywienie i inne niedobory pokarmowe (E40–E64)

Z72.5

Zachowanie seksualne związane z wysokim ryzykiem

Z72.6

Uprawianie hazardu i zakładów
Nie obejmuje: hazard przymusowy lub patologiczny (F63.0)

Z72.8

Inne problemy związane ze stylem życia
Zachowanie związane z samouszkodzeniem

Z72.9

Problemy związane ze stylem życia, nieokreślone
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Z73

Problemy związane z trudnościami życiowymi
Nie obejmuje:

problemy związane z okolicznościami społeczno-ekonomicznymi i psychospołecznymi
(Z55–Z65)

Z73.0

Wypalenie się
Stan wyczerpania życiowego

Z73.1

Uwydatnione cechy osobowości
Wzór zachowania typu A (charakteryzujący się nieokiełznaną ambicją, potrzebą wysokich osiągnięć,
niecierpliwością, współzawodnictwem i poczuciem nagłości)

Z73.2

Brak odprężenia i wolnego czasu

Z73.3

Stres niesklasyfikowany gdzie indziej
Napięcie fizyczne i umysłowe BNO
Nie obejmuje:

napięcie związane z zatrudnieniem lub bezrobociem (Z56.–)

Z73.4

Niedostosowania społeczne niesklasyfikowane gdzie indziej

Z73.5

Konflikty społeczne niesklasyfikowane gdzie indziej

Z73.6

Ograniczenie aktywności w związku z niepełnosprawnością
Nie obejmuje: zależność od opiekuna (Z74.–)

Z73.8

Inne problemy związane z trudnościami życiowymi

Z73.9

Problemy związane z trudnościami życiowymi, nieokreślone

Z74

Problemy związane z zależnością od opiekuna
Nie obejmuje:

zależność od urządzeń usprawniających NGI (Z99.–)

Z74.0

Ograniczona ruchomość
Unieruchomienie w łóżku
Unieruchomienie w fotelu

Z74.1

Potrzeba pomocy w czynnościach osobistych

Z74.2

Potrzeba pomocy w domu, której nie jest w stanie udzielić inny domownik

Z74.3

Potrzeba stałego nadzoru

Z74.8

Inne problemy związane z zależnością od opiekuna

Z74.9

Problemy związane z zależnością od opiekuna, nieokreślone

Z75

Niedostępność placówek medycznych i innych form opieki zdrowotnej

Z75.0

Niedostępność usług medycznych w domu
Nie obejmuje: brak domownika zdolnego do zapewnienia opieki (Z74.2)

Z75.1

Osoba oczekująca na przyjęcie do odpowiedniej placówki gdzie indziej

Z75.2

Inne okresy oczekiwania na badania i leczenie

Z75.3

Niedostępność placówek medycznych
Nie obejmuje: brak łóżek (Z75.1)

Z75.4

Niedostępność innych form opieki

Z75.5

Doraźna opieka wakacyjna
Udzielenie usługi zdrowotnej osobie normalnie otrzymującej ją w domu w celu umożliwienia krewnym wyjazdu na
urlop.

Opieka tymczasowa
Z75.8

Inne problemy związane z opieką medyczną i innymi formami opieki zdrowotnej

Z75.9

Inne problemy związane z opieką medyczną i innymi formami opieki zdrowotnej
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Z76

Osoby stykające się ze służbą zdrowia w innych okolicznościach

Z76.0

Wydanie powtórnej recepty
Wydanie powtórnej recepty na:
• przyrządy
• środki farmakologiczne
• okulary
Nie obejmuje: wydanie zaświadczenia lekarskiego (Z02.7)
powtórzenie recepty na środki antykoncepcyjne (Z30.4)

Z76.1

Nadzór zdrowotny i opieka nad podrzutkami

Z76.2

Nadzór medyczny i opieka nad innymi zdrowymi niemowlętami lub dziećmi
Opieka lekarska lub pielęgniarska bądź nadzór zdrowotny nad zdrowym niemowlęciem w następujących
okolicznościach:
• złe warunki społeczno-ekonomiczne w domu
• oczekiwanie na przyjęcie do domu dziecka lub na adopcję
• choroba matki
• liczne rodzeństwo, uniemożliwiające lub utrudniające normalną opiekę

Z76.3

Zdrowa osoba towarzysząca osobie chorej

Z76.4

Inny pensjonariusz w zakładzie opieki zdrowotnej
Nie obejmuje: bezdomność (Z59.0)

Z76.5

Symulacja [świadome udawanie]
Osoby symulujące chorobę (z oczywistą motywacją)
Nie obejmuje:

udawane zaburzenia (F68.1)
wędrujący pacjent (F68.1)

Z76.8

Osoby stykające się ze służbą zdrowia w innych określonych okolicznościach

Z76.9

Osoby stykające się ze służbą zdrowia w nieokreślonych okolicznościach

Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z wywiadem
medycznym lub rodzinnym oraz określonymi problemami wpływającymi na
stan zdrowia
(Z80–Z99)
Nie obejmuje:

Z80

badanie kontrolne (Z08–Z09)
kontynuacja opieki medycznej i rekonwalescencja (Z42–Z51, Z54.–)
przypadki, gdy wywiad medyczny lub rodzinny jest przyczyną wykonywania specjalnych badań
przesiewowych lub innych badań lekarskich bądź dodatkowych (Z00–Z13)
przypadki, gdy podejrzenie uszkodzenia płodu jest przyczyną obserwacji lub podejmowania działań
w czasie ciąży (O35.–)

Obciążenie rodzinne nowotworami złośliwymi

Z80.0

Obciążenie rodzinne nowotworami złośliwymi przewodu pokarmowego
Choroby sklasyfikowane w kategoriach C15–C26

Z80.1

Obciążenie rodzinne nowotworami złośliwymi tchawicy, oskrzela i płuca
Choroby sklasyfikowane w kategoriach C33–C34

Z80.2

Obciążenie rodzinne nowotworami złośliwymi innych narządów oddechowych i narządów
wewnątrz klatki piersiowej
Choroby sklasyfikowane w kategoriach C30–C32, C37–C39

Z80.3

Obciążenie rodzinne nowotworami złośliwymi piersi
Choroby sklasyfikowane w kategorii C50.–

Z80.4

Obciążenie rodzinne nowotworami złośliwymi narządów płciowych
Choroby sklasyfikowane w kategoriach C51–C63

Z80.5

Obciążenie rodzinne nowotworami złośliwymi układu moczowego
Choroby sklasyfikowane w kategoriach C64–C68
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Z80.6

Obciążenie rodzinne białaczką
Choroby sklasyfikowane w kategoriach C91–C95

Z80.7

Obciążenie rodzinne nowotworami złośliwymi układu limfatycznego, krwiotwórczego
i tkanek pokrewnych
Choroby sklasyfikowane w kategoriach C81–C90, C96.–

Z80.8

Obciążenie rodzinne nowotworami złośliwymi innych narządów i układów
Choroby sklasyfikowane w kategoriach C00–C14, C40–C49, C69–C79, C97

Z80.9

Obciążenia rodzinne nieokreślonymi nowotworami złośliwymi
Choroby sklasyfikowane w kategorii C80

Z81

Obciążenie rodzinne zaburzeniami umysłowymi i zaburzeniami zachowania

Z81.0

Obciążenie rodzinne upośledzeniem umysłowym
Choroby sklasyfikowane w kategoriach F70–F79

Z81.1

Obciążenie rodzinne nadużywaniem alkoholu
Choroby sklasyfikowane w kategorii F10.–

Z81.2

Obciążenie rodzinne nadużywaniem tytoniu
Choroby sklasyfikowane w kategorii F17.–

Z81.3

Obciążenie rodzinne nadużywaniem innych substancji psychoaktywnych
Choroby sklasyfikowane w kategoriach F11–F16, F18–F19

Z81.4

Obciążenie rodzinne nadużywaniem innych substancji
Choroby sklasyfikowane w kategorii F55

Z81.8

Obciążenie rodzinne innymi zaburzeniami umysłowymi i osobowości
Choroby sklasyfikowane w kategoriach F00–F99

Z82

Obciążenie rodzinne określoną niepełnosprawnością i chorobami przewlekłymi
prowadzącymi do kalectwa

Z82.0

Obciążenie rodzinne padaczką i innymi chorobami układu nerwowego
Choroby sklasyfikowane w kategoriach G00–G99

Z82.1

Obciążenie rodzinne ślepotą i utratą wzroku
Choroby sklasyfikowane w kategorii H54.–

Z82.2

Obciążenie rodzinne głuchotą i upośledzeniem słuchu
Choroby sklasyfikowane w kategoriach H90–H91

Z82.3

Obciążenie rodzinne udarem mózgu
Choroby sklasyfikowane w kategoriach I60–I64

Z82.4

Obciążenie rodzinne chorobą niedokrwienną serca i innymi chorobami układu krążenia
Choroby sklasyfikowane w kategoriach I00–I52, I65–I99

Z82.5

Obciążenie rodzinne astmą oskrzelową i innymi przewlekłymi chorobami dolnych dróg
oddechowych
Choroby sklasyfikowane w kategoriach J40–J47

Z82.6

Obciążenie rodzinne zapaleniem stawów i innymi chorobami układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
Choroby sklasyfikowane w kategoriach M00–M99

Z82.7

Obciążenie rodzinne wrodzonymi wadami rozwojowymi, zniekształceniami i aberracjami
chromosomowymi
Choroby sklasyfikowane w kategoriach Q00–Q99

Z82.8

Obciążenie rodzinne innymi niepełnosprawnościami i przewlekłymi chorobami
prowadzącymi do kalectwa niesklasyfikowanymi gdzie indziej

Z83

Obciążenie rodzinne innymi określonymi zaburzeniami
Nie obejmuje:

styczność i narażenie na choroby zakaźne w rodzinie (Z20.–)

Z83.0

Obciążenie rodzinne zakażeniem ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]
Choroby sklasyfikowane w kategoriach B20–B24

Z83.1

Obciążenie rodzinne innymi chorobami zakaźnymi i pasożytniczymi
Choroby sklasyfikowane w kategoriach A00–B19, B25–B94, B99
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Z83.2

Obciążenie rodzinne chorobami krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybranymi
chorobami przebiegającymi z udziałem mechanizmów immunologicznych
Choroby sklasyfikowane w kategoriach D50–D89

Z83.3

Obciążenie rodzinne cukrzycą
Choroby sklasyfikowane w kategoriach E10–E14

Z83.4

Obciążenie rodzinne innymi zaburzeniami wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia
i przemian metabolicznych
Choroby sklasyfikowane w kategoriach E00–E07, E15–E90

Z83.5

Obciążenie rodzinne chorobami oka i ucha
Choroby sklasyfikowane w kategoriach H00–H53, H55–H83, H92–H95
Nie obejmuje:

obciążenie rodzinne:
• ślepotą i utratą wzroku (Z82.1)
• głuchotą i upośledzeniem słuchu (Z82.2)

Z83.6

Obciążenie rodzinne chorobami układu oddechowego
Choroby sklasyfikowane w kategoriach J00–J39, J60–J99
Nie obejmuje: obciążenie rodzinne przewlekłymi chorobami dolnych dróg oddechowych (Z82.5)

Z83.7

Obciążenie rodzinne chorobami przewodu pokarmowego
Choroby sklasyfikowane w kategoriach K00–K93

Z84

Obciążenie rodzinne innymi stanami

Z84.0

Obciążenie rodzinne chorobami skóry i tkanki podskórnej
Choroby sklasyfikowane w kategoriach L00–L99

Z84.1

Obciążenie rodzinne chorobami nerek i moczowodu
Choroby sklasyfikowane w kategoriach N00–N29

Z84.2

Obciążenie rodzinne innymi chorobami układu moczowo-płciowego
Choroby sklasyfikowane w kategoriach N30–N99

Z84.3

Obciążenie rodzinne w związku z pokrewieństwem

Z84.8

Obciążenie rodzinne innymi określonymi stanami

Z85

Nowotwór złośliwy w wywiadzie dotyczącym danej osoby
Nie obejmuje:

kontynuacja opieki medycznej i rekonwalescencja (Z42–Z51, Z54.–)
badania kontrolne po leczeniu nowotworów złośliwych (Z08.–)

Z85.0

Nowotwór złośliwy przewodu pokarmowego w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach C15–C26

Z85.1

Nowotwór złośliwy tchawicy, oskrzela i płuca w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach C33–C34

Z85.2

Nowotwór złośliwy innych narządów układu oddechowego i klatki piersiowej w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach C30–C32, C37–C39

Z85.3

Nowotwór złośliwy piersi w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategorii C50.–

Z85.4

Nowotwór złośliwy narządów płciowych w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach C51–C63

Z85.5

Nowotwór złośliwy układu moczowego w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach C64–C68

Z85.6

Białaczka w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach C91–C95

Z85.7

Inne nowotwory złośliwe układu limfatycznego, krwiotwórczego i tkanek pokrewnych
w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach C81–C90, C96.–

Z85.8

Nowotwory złośliwe innych narządów i układów w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach C00–C14, C40–C49, C69–C79, C97

Z85.9

Nowotwór złośliwy nieokreślony w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategorii C80
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Z86

Inne określone choroby w wywiadzie
Nie obejmuje:

Z86.0

Inne nowotwory w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach D00–D48
Nie obejmuje:

Z86.1

kontynuacja opieki lekarskiej i rekonwalescencja (Z42–Z51, Z54.–)

nowotwory złośliwe (Z85.–)

Choroby zakaźne i pasożytnicze w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach A00–B89, B99
Nie obejmuje:

następstwa chorób zakaźnych i pasożytniczych (B90–B94)

Z86.2

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem
mechanizmów immunologicznych w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach D50–D89

Z86.3

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych
w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach E00–E90

Z86.4

Nadużywanie substancji psychoaktywnych w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach F10–F19
Nie obejmuje: obecne uzależnienie (F10–F19 ze wspólnym czwartym znakiem kodu .2)
problemy związane z nadużywaniem:
• alkoholu (Z72.1)
• narkotyków (Z72.2)
• tytoniu (Z72.0)

Z86.5

Inne zaburzenia umysłowe i zaburzenia zachowania w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach F00–F09, F20–F99

Z86.6

Choroby układu nerwowego i narządów zmysłów w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach G00–G99, H00–H95

Z86.7

Choroby układu krążenia w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach I00–I99
Nie obejmuje:

Z87

przebyty zawał mięśnia sercowego (I25.2)
zespół pozawałowy (I24.1)
następstwa chorób naczyniowych mózgu (I69.–)

Inne choroby i stany w wywiadzie
Nie obejmuje:

kontynuacja opieki medycznej i rekonwalescencja (Z42–Z51, Z54.–)

Z87.0

Choroby układu oddechowego w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach J00–J99

Z87.1

Choroby przewodu pokarmowego w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach K00–K93

Z87.2

Choroby skóry i tkanki podskórnej w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach L00–L99

Z87.3

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach M00–M99

Z87.4

Choroby układu moczowo-płciowego w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach N00–N99

Z87.5

Powikłania ciąży, porodu i okresu połogu w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach O00–O99
Choroba trofoblastyczna w wywiadzie
Nie obejmuje:

poronienia nawykowe (N96)
nadzór nad kobietami obciążonymi wywiadem położniczym, będącymi aktualnie w ciąży
(Z35.–)

Z87.6

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach P00–P96

Z87.7

Wrodzone wady rozwojowe, zniekształcenia i aberracje chromosomowe w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach Q00–Q99
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Z87.8

Inne określone stany w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach S00–T98
Nie obejmuje:

Z88

samouszkodzenia w wywiadzie (Z91.5)

Uczulenia na leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne w wywiadzie

Z88.0

Uczulenie na penicylinę w wywiadzie

Z88.1

Uczulenie na inne antybiotyki w wywiadzie

Z88.2

Uczulenie na sulfonamidy w wywiadzie

Z88.3

Uczulenie na inne środki przeciwzakaźne w wywiadzie

Z88.4

Uczulenie na środki znieczulające w wywiadzie

Z88.5

Uczulenie na narkotyki w wywiadzie

Z88.6

Uczulenie na środki przeciwbólowe w wywiadzie

Z88.7

Uczulenie na surowice i szczepionki w wywiadzie

Z88.8

Uczulenie na inne leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne w wywiadzie

Z88.9

Uczulenie na nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne
w wywiadzie

Z89

Nabyty brak kończyny
Obejmuje:

utrata kończyny:
• w wyniku operacji
• w wyniku urazu

Nie obejmuje:

nabyte zniekształcenia kończyn (M20–M21)
wrodzony brak kończyny (Q71–Q73)

Z89.0

Nabyty brak palca (palców) [łącznie z kciukiem], jednostronny

Z89.1

Nabyty brak dłoni i nadgarstka

Z89.2

Nabyty brak kończyny górnej powyżej nadgarstka
Ręka BNO

Z89.3

Nabyty brak obu kończyn górnych [na dowolnym poziomie]
Nabyty brak palca (palców), obustronny

Z89.4

Nabyty brak stopy i kostki
Palec (palce) stopy

Z89.5

Nabyty brak kończyny dolnej na poziomie kolana lub poniżej kolana

Z89.6

Nabyty brak kończyny dolnej powyżej kolana
Kończyna dolna BNO

Z89.7

Nabyty brak obu kończyn dolnych [na dowolnym poziomie, z wyjątkiem samych palców
stopy]

Z89.8

Nabyty brak kończyn górnych i dolnych [na dowolnym poziomie]

Z89.9

Nabyty brak kończyn, nieokreślony

Z90

Nabyty brak narządów niesklasyfikowany gdzie indziej
Obejmuje:

pooperacyjna lub pourazowa utrata części ciała NGI

Nie obejmuje:

braki wrodzone – patrz indeks alfabetyczny
utrata w wyniku operacji:
• gruczołów wydzielania wewnętrznego (E89.–)
• śledziony (D73.0)

Z90.0

Nabyty brak fragmentów głowy i szyi
Oko
Krtań
Nos
Nie obejmuje: zęby (K08.1)

Z90.1

Nabyty brak piersi (jednej lub obu)

Z90.2

Nabyty brak [części] płuca
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Z90.3

Nabyty brak części żołądka

Z90.4

Nabyty brak innej części przewodu pokarmowego

Z90.5

Nabyty brak nerki

Z90.6

Nabyty brak innej części układu moczowego

Z90.7

Nabyty brak narządów płciowych

Z90.8

Nabyty brak innych narządów

Z91

Narażenie na czynniki ryzyka niesklasyfikowane gdzie indziej w wywiadzie
Nie obejmuje:

narażenie na zanieczyszczenia i inne problemy związane ze środowiskiem fizycznym
(Z58.–)
narażenie zawodowe na czynniki ryzyka (Z57.–)
nadużywanie substancji psychoaktywnych w wywiadzie (Z86.4)

Z91.0

Uczulenie na czynniki inne niż leki i substancje biologiczne w wywiadzie
Nie obejmuje: uczulenia na leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne w wywiadzie
dotyczącym danej osoby (Z88.–)

Z91.1

Niestosowanie się do zaleceń i dyscypliny leczniczej w wywiadzie

Z91.2

Niski poziom higieny osobistej w wywiadzie

Z91.3

Niezdrowy rozkład snu i czuwania w wywiadzie
Nie obejmuje: zaburzenia snu (G47.–)

Z91.4

Uraz psychiczny niesklasyfikowany gdzie indziej w wywiadzie

Z91.5

Samouszkodzenia w wywiadzie
Pozorna próba samobójcza
Otrucie samego siebie
Próba samobójcza

Z91.6

Inne urazy psychiczne w wywiadzie

Z91.8

Narażenie na inne określone czynniki ryzyka niesklasyfikowane gdzie indziej w wywiadzie
Nadużywanie BNO
Maltretowanie BNO

Z92

Leczenie w wywiadzie

Z92.0

Stosowanie środków antykoncepcyjnych w wywiadzie
Nie obejmuje: poradnictwo lub nadzór nad aktualnie stosowaną antykoncepcją (Z30.–)
obecność antykoncepcyjnej wkładki (wewnątrzmacicznej) (Z97.5)

Z92.1

Długotrwałe (obecne) stosowanie leków przeciwzakrzepowych w wywiadzie

Z92.2

Długotrwałe (obecne) stosowanie innych leków w wywiadzie
Kwas acetylosalicylowy

Z92.3

Napromienianie w wywiadzie
Radioterapia
Nie obejmuje: narażenie na promieniowanie w otoczeniu (Z58.4)
narażenie zawodowe na promieniowanie (Z57.1)

Z92.4

Poważne zabiegi chirurgiczne niesklasyfikowane gdzie indziej w wywiadzie
Nie obejmuje: stany związane z obecnością sztucznego otworu (Z93.–)
stan po zabiegach chirurgicznych (Z98.–)
obecność czynnych implantów i przeszczepów (Z95–Z96)
stan po przeszczepieniu narządu lub tkanki (Z94.–)

Z92.5

Rehabilitacja w wywiadzie

Z92.6

Chemioterapia z powodu choroby nowotworowej w wywiadzie

Z92.8

Inne leczenie medyczne w wywiadzie

Z92.9

Nieokreślone leczenie medyczne w wywiadzie

Z93

Stany związane z obecnością sztucznego otworu
Nie obejmuje:

Z93.0
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Z93.1

Gastrostomia

Z93.2

Ileostomia

Z93.3

Kolostomia

Z93.4

Inne sztuczne otwory w przewodzie pokarmowym

Z93.5

Cystostomia

Z93.6

Inne sztuczne otwory w układzie moczowym
Nefrostomia
Ureterostomia
Uretrostomia

Z93.8

Inne stany związane z obecnością sztucznego otworu

Z93.9

Stany związane z obecnością sztucznego otworu, nieokreślone

Z94

Stan po przeszczepieniu narządu lub tkanki
Obejmuje:

homogeniczny lub heterogeniczny przeszczep narządu lub tkanki

Nie obejmuje:

powikłania po przeszczepieniu narządów lub tkanek – patrz indeks alfabetyczny
obecność:
• przeszczepów naczyniowych (Z95.–)
• ksenogenicznej zastawki serca (Z95.3)

Z94.0

Stan po przeszczepieniu nerki

Z94.1

Stan po przeszczepieniu serca
Nie obejmuje: stan po wymianie zastawki serca (Z95.2–Z95.4)

Z94.2

Stan po przeszczepieniu płuc

Z94.3

Stan po przeszczepieniu serca i płuc

Z94.4

Stan po przeszczepieniu wątroby

Z94.5

Stan po przeszczepieniu skóry
Autogenny przeszczep skóry

Z94.6

Stan po przeszczepieniu kości

Z94.7

Stan po przeszczepieniu rogówki

Z94.8

Stan po przeszczepieniu innego narządu lub tkanki
Szpik
Jelito
Trzustka

Z94.9

Stan po przeszczepieniu narządu lub tkanki, nieokreślonych

Z95

Obecność implantów i przeszczepów serca i naczyń krwionośnych
Nie obejmuje:

powikłania protez, implantów i przeszczepów serca i naczyń krwionośnych (T82.–)

Z95.0

Obecność stymulatora serca
Nie obejmuje: dopasowanie lub inne działania związane ze stymulatorem serca (Z45.0)

Z95.1

Obecność pomostów naczyniowych aortalno-wieńcowych omijających typu bypass

Z95.2

Obecność protez zastawek serca

Z95.3

Obecność ksenogenicznej zastawki serca

Z95.4

Obecność innych protez zastawek serca

Z95.5

Obecność implantów i przeszczepów związanych z angioplastyką wieńcową
Obecność protez naczyń wieńcowych
Stan po angioplastyce wieńcowej BNO

Z95.8

Obecność innych implantów i przeszczepów sercowo-naczyniowych
Obecność protez wewnątrznaczyniowych NGI
Stan po angioplastyce obwodowej BNO

Z95.9

Obecność implantów i przeszczepów serca i naczyń krwionośnych, nieokreślonych
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Z96

Obecność innych implantów czynnościowych
Nie obejmuje:

powikłania po wprowadzeniu ortopedycznych aparatów, implantów i przeszczepów
(T82–T85)
założenie i dopasowanie protez lub innych aparatów (Z44–Z46)

Z96.0

Obecność implantów w układzie moczowo-płciowym

Z96.1

Obecność soczewek wewnątrzgałkowych
Stan po wszczepieniu sztucznej soczewki

Z96.2

Obecność implantów usznych
Urządzenie usprawniające uszne przewodnictwo kostne
Implant ślimakowy
Stent trąbki słuchowej Eustachiusza
Rurka myringotomijna
Zastąpienie strzemiączka

Z96.3

Obecność sztucznej krtani

Z96.4

Obecność implantów endokrynnych
Pompa insulinowa

Z96.5

Obecność implantów zębowych i żuchwowych

Z96.6

Obecność implantów ortopedycznych
Zastąpienie stawów palców ręki
Zastąpienie stawów biodrowych (całkowite) (częściowe)

Z96.7

Obecność implantów kostnych i ścięgnistych
Płytka czaszkowa

Z96.8

Obecność innych określonych implantów czynnościowych

Z96.9

Obecność implantów czynnościowych, nieokreślonych

Z97

Obecność innych urządzeń
Nie obejmuje:

powikłania po wprowadzeniu ortopedycznych aparatów, implantów i przeszczepów
(T82–T85)
założenie i dopasowanie protez lub innych aparatów (Z44–Z46)
obecność urządzenia do drenażu płynu mózgowo-rdzeniowego (Z98.2)

Z97.0

Obecność protezy oka

Z97.1

Obecność protezy kończyny (całkowitej) (częściowej)

Z97.2

Obecność protezy dentystycznej (całkowitej) (częściowej)

Z97.3

Obecność okularów i soczewek kontaktowych

Z97.4

Obecność zewnętrznego aparatu słuchowego

Z97.5

Obecność antykoncepcyjnej wkładki (wewnątrzmacicznej)
Nie obejmuje: kontrola, ponowne założenie lub usunięcie wkładki antykoncepcyjnej (Z30.5)
założenie wkładki antykoncepcyjnej (Z30.1)

Z97.8

Obecność innych określonych urządzeń

Z98

Inne stany po zabiegach chirurgicznych
Nie obejmuje:

kontynuacja opieki medycznej i rekonwalescencja (Z42–Z51, Z54.–)
powikłania po zabiegach i operacjach – patrz indeks alfabetyczny

Z98.0

Stan po pomostowaniu typu bypass i zespoleniu jelita

Z98.1

Stan po operacyjnym usztywnieniu stawu

Z98.2

Obecność urządzenia do drenażu płynu mózgowo-rdzeniowego
Zastawka do płynu PMR

Z98.8

Inne określone stany po zabiegach chirurgicznych

Z99

Zależność od maszyn i urządzeń niesklasyfikowana gdzie indziej

Z99.0

Zależność od aspiratora

Z99.1

Zależność od respiratora
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Z99.2

Zależność od dializy nerkowej
Obecność przetoki tętniczo-żylnej do dializ
Stan wymagający dializy
Nie obejmuje:

przygotowanie do dializy, dializoterapia lub sesja dializy (Z49.–)

Z99.3

Zależność od wózka inwalidzkiego

Z99.8

Zależność od innego urządzenia wspomagającego

Z99.9

Zależność od nieokreślonego urządzenia wspomagającego
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ROZDZIAŁ XXII
Kody do celów specjalnych
(U00–U89)
Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:
U00–U49
U80–U89

Tymczasowe określenie nowych chorób o niepewnej etiologii
Czynniki bakteryjne oporne na antybiotyki

Tymczasowe określenie nowych chorób o niepewnej etiologii
(U00–U49)
U04
U04.9

Ciężki ostry zespół oddechowy [SARS]
Ciężki ostry zespół oddechowy, nieokreślony

Czynniki bakteryjne oporne na antybiotyki
(U80–U89)
Uwaga:

U80

Tych kategorii nie należy nigdy używać jako kodów głównych. Służą one jako kody dodatkowe
i uzupełniające, gdy wskazane jest zidentyfikowanie antybiotyku, na który dana bakteria wykazuje
oporność, w zakażeniach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej.

Czynnik oporny na penicylinę i podobne antybiotyki

U80.0

Czynnik oporny na penicylinę

U80.1

Czynnik oporny na metycylinę

U80.8

Czynnik oporny na inny antybiotyk podobny do penicyliny

U81

Czynnik oporny na wankomycynę i podobne antybiotyki

U81.0

Czynnik oporny na wankomycynę

U81.8

Czynnik oporny na inny antybiotyk podobny do wankomycyny

U88

Czynnik oporny na wiele antybiotyków
Uwaga:

U89

Ta kategoria umożliwia określenie, czy dany czynnik bakteryjny wykazuje oporność na dwa
lub więcej antybiotyków, lecz dostępne informacje nie są wystarczające do określenia, który
antybiotyk w największym stopniu przyczynia się do „głównego stanu”. Kategorię tę należy
także wykorzystywać dla celów określania podstawowej przyczyny, gdy wygodniejsze jest
użycie jednego kodu; w przeciwnym razie należy kodować osobno każdy antybiotyk, na który
dany czynnik wykazuje oporność.

Czynnik oporny na inne i nieokreślone antybiotyki

U89.8

Czynnik oporny na inny jeden określony antybiotyk

U89.9

Czynnik oporny na nieokreślony antybiotyk
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Morfologia nowotworów
W 1990 r. opublikowane zostało drugie wydanie „Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób dla Onkologii”
(ICD-0). Klasyfikacja ta zawiera numery kodowe określające morfologię nowotworów, którą zamieszczono
tutaj w celu umożliwienia jej stosowania w połączeniu z rozdziałem II.
Numery kodu morfologicznego składają się z pięciu cyfr; pierwsze cztery cyfry określają typ histologiczny
nowotworu, a piąta, umieszczona po ukośniku, wskazuje na jego charakter. Jednocyfrowy kod charakteru
nowotworu zawiera następujące kategorie:
/0

Niezłośliwy

/1

O nieokreślonym charakterze (niezłośliwy lub złośliwy)
1
O granicznej złośliwości
O niskiej potencjalnej złośliwości1

/2

Rak śródnabłonkowy
Nienaciekający
Nieinwazyjny

/3

Złośliwy, umiejscowienie pierwotne

/6

Złośliwy, przerzutowy
Złośliwy, umiejscowienie wtórne

/9

Złośliwy, umiejscowienie nieokreślone (pierwotny lub przerzutowy)

W przedstawionej poniżej nomenklaturze morfologiczne numery kodowe zawierają kod określający
charakter nowotworu właściwy dla jego typu histologicznego; ten kod charakteru nowotworu należy
zmienić, jeśli wskazują na to inne uzyskane informacje. Na przykład struniak uznawany jest za nowotwór
złośliwy i w związku z tym przydzielono mu kod M9370/3; określenie „struniak niezłośliwy” należy jednak
zakodować jako M9370/0. Podobnie gruczolakoraka szerzącego się powierzchownie (M8143/3) należy
zakodować jako M8143/2, jeśli został on opisany jako „nieinwazyjny”, a czerniaka (M8720/3), który został
opisany jako „wtórny”, należy zakodować przy użyciu kodu M8720/6.
Poniższa tabela przedstawia wzajemną zależność pomiędzy kodem charakteru nowotworu a odpowiednimi
częściami rozdziału II Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób:
Kod charakteru
nowotworu
/0
/1
/2
/3
/6

Nowotwory niezłośliwe
Nowotwory o nieokreślonym i niepewnym
charakterze
Nowotwory in situ
Nowotwory złośliwe o potwierdzonym lub
przypuszczalnym pierwotnym charakterze
Nowotwory złośliwe o potwierdzonym lub
przypuszczalnym wtórnym charakterze

Kategorie
w rozdziale II
D10–D36
D37–D48
D00–D09
C00–C76
C80–C97
C77–C79

Używana w klasyfikacji ICD-O cyfra charakteru nowotworu /9 nie ma zastosowania w kontekście
klasyfikacji ICD, ponieważ zakłada się, że wszystkie nowotwory złośliwe mają charakter pierwotny (/3) albo
wtórny (/6), co należy określić na podstawie informacji zawartych w dokumentacji medycznej.
W poniższym zestawieniu przy każdym numerze kodowym umieszczono tylko pierwszy termin wymieniony
w pełnej nomenklaturze morfologicznej klasyfikacji ICD-O. Jednak indeks alfabetyczny w tomie 3 zawiera
wszystkie synonimy znajdujące się w klasyfikacji ICD-O, jak również szereg innych opisów
morfologicznych, które nadal można spotkać w dokumentacji medycznej, a które zostały pominięte
w ICD-O jako przestarzałe lub niepożądane z innych przyczyn.
1

Z wyjątkiem torbielakogruczolaków jajnika w M844-M849, które uznawane są za złośliwe.
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Niektóre typy nowotworów są specyficzne dla określonych umiejscowień lub typów tkanek. Na przykład
nerczak zarodkowy (nephroblastoma) (M8960/3), jak sama nazwa wskazuje, zawsze występuje w nerce; rak
wątrobowokomórkowy (M8170/3) jest z definicji nowotworem pierwotnym wątroby, a rak
podstawnokomórkowy (M8090/3) zawsze występuje w skórze. W takich przypadkach w nomenklaturze do
kodu morfologicznego dodano w nawiasie odpowiedni kod umiejscowienia z rozdziału II. Tak więc obok
kodu morfologicznego nerczaka zarodkowego dodany jest kod topograficzny dla nowotworu złośliwego
nerki (C64). Przy terminie morfologicznym raka podstawnokomórkowego dodano kod nowotworu
złośliwego skóry (C44.-) z pozostawieniem miejsca w postaci kreski dla określenia odpowiedniego
umiejscowienia. Jeśli w rozpoznaniu nie podano umiejscowienia nowotworu, wówczas należy używać
kodów z rozdziału II przypisanych do terminów morfologicznych. Jednak dla wielu terminów
morfologicznych nie podano kodów z rozdziału II, gdyż poszczególne typy histologiczne nowotworów mogą
występować w więcej niż jednym narządzie lub typie tkanki. Na przykład „Gruczolakorak BNO” (M8140/3)
nie ma odpowiedniego kodu w rozdziale II, ponieważ może występować w wielu różnych narządach.
Dodatkowy problem pojawia się czasem wówczas, gdy umiejscowienie podane w rozpoznaniu różni się od
umiejscowienia wskazanego przez kod specyficzny dla danej postaci nowotworu. W takich przypadkach
należy zignorować kod podany w rozdziale II i użyć kodu odpowiedniego do umiejscowienia podanego
w rozpoznaniu. Na przykład do terminu morfologicznego „Rak przewodowy naciekający” (M8500/3) należy
dodać kod C50.- (pierś), ponieważ ten typ morfologiczny występuje zwykle w piersi. Jednak jeśli postać
histologiczną raka przewodowego naciekającego stwierdzono w pierwotnym raku trzustki, wówczas
właściwym kodem umiejscowienia będzie C25.9 (Trzustka, umiejscowienie nieokreślone).
Do kodów morfologicznych nowotworów tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych (M959–
M998) dodano odpowiednie kody z zakresu C81–C96 i D45–D47. Tych kodów z rozdziału II należy używać
niezależnie od podanego umiejscowienia nowotworu.
Wystąpienie w rozpoznaniu morfologicznym dwóch przymiotników odpowiadających różnym numerom
kodowym może czasem utrudniać decyzję co do ich właściwego zakodowania. Przykładem może być „Rak
naskórkowy o komórkach przejściowych”. Rozpoznanie „rak o komórkach przejściowych BNO” ma numer
kodowy M8120/3, podczas gdy „rak naskórkowy BNO” ma numer M8070/3. W takich okolicznościach
należy użyć numeru wyższego (w cytowanym przykładzie M8120/3), gdyż zazwyczaj określa on nowotwór
bardziej szczegółowo. Dalsze informacje na temat kodowania morfologii można znaleźć w tomie II.
Numery kodowe dla morfologii nowotworów
M800
M8000/0
M8000/1
M8000/3
M8000/6
M8001/0
M8001/1
M8001/3
M8002/3
M8003/3
M8004/3

Nowotwory BNO
Nowotwór niezłośliwy
Nowotwór nieokreślony pod względem złośliwości
Nowotwór złośliwy
Nowotwór przerzutowy
Komórki guza niezłośliwego
Komórki guza o nieokreślonej złośliwości
Komórki guza złośliwego
Guz złośliwy, typ drobnokomórkowy
Guz złośliwy, typ olbrzymiokomórkowy
Guz złośliwy, typ wrzecionowatokomórkowy

M801–M804
M8010/0
M8010/2
M8010/3
M8010/6
M8011/0
M8011/3
M8012/3
M8020/3
M8021/3
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Nowotwory nabłonkowe BNO

Guz nabłonkowy niezłośliwy
Rak in situ BNO
Rak BNO
Rak przerzutowy BNO
Nabłoniak niezłośliwy
Nabłoniak złośliwy
Rak wielokomórkowy BNO
Rak niezróżnicowany BNO
Rak anaplastyczny BNO
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M8022/3
M8030/3
M8031/3
M8032/3
M8033/3
M8034/3
M8040/1
M8041/3
M8042/3
M8043/3
M8044/3
M8045/3

Rak wielopostaciowy
Rak olbrzymiokomórkowy i wrzecionowatokomórkowy
Rak olbrzymiokomórkowy
Rak wrzecionowatokomórkowy
Rak rzekomomięsakowy
Rak różnokształtnokomórkowy
Guzek
Rak drobnokomórkowy BNO
Rak owsianokomórkowy (C34.-)
Rak drobnokomórkowy z komórek wrzecionowatych (C34.-)
Rak drobnokomórkowy z komórek pośrednich (C34.-)
Rak drobnokomórkowy i wielkokomórkowy (C34.-)

M805–M808
M8050/0
M8050/2
M8050/3
M8051/0
M8051/3
M8052/0
M8052/3
M8053/0
M8060/0
M8070/2
M8070/3
M8070/6
M8071/3
M8072/3
M8073/3
M8074/3
M8075/3
M8076/2
M8076/3
M8077/2
M8080/2
M8081/2
M8082/3

Brodawczak BNO (z wyjątkiem brodawczaka pęcherza moczowego M8120/l)
Rak brodawkowaty in situ
Rak brodawkowaty BNO
Brodawczak brodawkowaty
Rak brodawkowaty
Brodawczak płaskonabłonkowy
Rak płaskonabłonkowy brodawkowaty
Brodawczak odwrócony
Brodawczakowatość BNO
Rak płaskonabłonkowy in situ BNO
Rak płaskonabłonkowy BNO
Rak płaskonabłonkowy przerzutowy BNO
Rak płaskonabłonkowy, typ rogowaciejący BNO
Rak płaskonabłonkowy wielkokomórkowy, typ nierogowaciejący
Rak płaskonabłonkowy drobnokomórkowy, typ nierogowaciejący
Rak płaskonabłonkowy typ wrzecionowatokomórkowy
Rak płaskonabłonkowy gruczołowaty
Rak płaskonabłonkowy in situ z podejrzeniem naciekania podścieliska (D06.-)
Rak płaskonabłonkowy mikroinwazyjny (C53.-)
Neoplazja śródnabłonkowa, III stopnia, szyjki macicy, sromu i pochwy
Erytroplazja Queyrata (D07.4)
Choroba Bowena
Rak limfoepitelialny

M809–M811
M8090/1
M8090/3
M8091/3
M8092/3
M8093/3
M8094/3
M8095/3
M8096/0
M8100/0
M8101/0
M8102/0
M8110/0
M8110/3

Nowotwory płaskonabłonkowe

Nowotwory podstawnokomórkowe

Guz podstawnokomórkowy (D48.5)
Rak podstawnokomórkowy BNO (C44.-)
Rak podstawnokomórkowy wieloogniskowy (C44.-)
Rak podstawnokomórkowy, typ twardzinowy (C44.-)
Rak podstawnokomórkowy, włóknistonabłonkowy (C44.-)
Rak podstawnokolczysty (C44.-)
Rak metatypowy (C44.-)
Nabłoniak śródnaskórkowy Jadassohna (D23.-)
Nabłoniak mieszków włosowych (D23.-)
Nabłoniak otoczkowy włosa (D23.-)
Osłoniak włosowy (D23.-)
Guzek macierzy włosa BNO (D23.-)
Rak macierzy włosa (C44.-)
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M812–M813
M8120/0
M8120/1
M8120/2
M8120/3
M8121/0
M8121/1
M8121/3
M8122/3
M8123/3
M8124/3
M8130/3

Brodawczak z komórek przejściowych BNO
Brodawczak z nabłonka dróg moczowych
Rak in situ z komórek przejściowych
Rak z komórek przejściowych BNO
Brodawczak typu Schneidera
Brodawczak z komórek przejściowych, typ odwrócony
Rak typu Schneidera
Rak z komórek przejściowych, typ wrzecionowatokomórkowy
Rak bazaloidowy (C21.1)
Rak kloakogenny (C21.2)
Rak z komórek przejściowych brodawkowaty

M814–M838
M8140/0
M8140/1
M8140/2
M8140/3
M8140/6
M8141/3
M8142/3
M8143/3
M8144/3
M8145/3
M8146/0
M8147/0
M8147/3
M8150/0
M8150/3
M8151/0
M8151/3
M8152/0
M8152/3
M8153/1
M8153/3
M8154/3
M8155/3
M8160/0
M8160/3
M8161/0
M8161/3
M8162/3
M8170/0
M8170/3
M8171/3
M8180/3
M8190/0
M8190/3
M8191/0
M8200/0
M8200/3
M8201/3
M8202/0
M8210/0
M8210/2
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Brodawczaki i raki z komórek przejściowych

Gruczolaki i gruczolakoraki

Gruczolak BNO
Gruczolak oskrzela BNO (D38.1)
Gruczolakorak in situ BNO
Gruczolakorak BNO
Gruczolakorak przerzutowy BNO
Gruczolakorak włóknisty
Rozlany rak żołądka (linitis plastica) (C16.-)
Gruczolakorak szerzący się po powierzchni
Gruczolakorak, typ jelitowy (C16.-)
Rak, typ rozlany (C16.-)
Gruczolak jednopostaciowy
Gruczolak podstawnokomórkowy (D11.-)
Gruczolakorak podstawnokomórkowy (C07.-, C08.-)
Gruczolak z komórek wyspowych (D13.7)
Rak z komórek wyspowych (C25.4)
Wyspiak BNO (D13.7)
Wyspiak złośliwy (C25.4)
Glukagonoma BNO (D13.7)
Glukagonoma złośliwy (C25.4)
Guz gastrynowy (gastrinoma) BNO
Guz gastrynowy złośliwy (gastrinoma malignum)
Gruczolakorak mieszanokomórkowy, wyspowokomórkowy i zewnątrzwydzielniczy (C25.-)
Guz wydzielający VIP (VIPoma)
Gruczolak przewodów żółciowych (D13.4, D13.5)
Rak dróg żółciowych (C22.1)
Torbielakogruczolak przewodów żółciowych
Torbielakogruczolakorak przewodów żółciowych
Guz Klatskina (C22.1)
Gruczolak z komórek wątrobowych (D13.4)
Rak wątrobowokomórkowy BNO (C22.0)
Rak wątrobowokomórkowy, typ włóknisto-blaszkowy (C22.0)
Rak wątrobowokomórkowy i przewodów żółciowych (mieszany) (C22.0)
Gruczolak beleczkowaty
Gruczolakorak beleczkowaty
Gruczolak zarodkowy
Oblak skórny ekrynowy (D23.-)
Rak gruczołowo-torbielowaty
Rak „sitowaty”
Gruczolak drobnotorbielowaty (D13.7)
Polip gruczolakowaty BNO
Gruczolakorak in situ w polipie gruczolakowatym

MORFOLOGIA NOWOTWORÓW

M8210/3
M8211/0
M8211/3
M8220/0
M8220/3
M8221/0
M8221/3
M8230/3
M8231/3
M8240/1
M8240/3
M8241/1
M8241/3
M8243/3
M8244/3
M8245/3
M8246/3
M8247/3
M8248/1
M8250/1
M8250/3
M8251/0
M8251/3
M8260/0
M8260/3
M8261/1
M8261/2
M8261/3
M8262/3
M8263/0
M8263/2
M8263/3
M8270/0
M8270/3
M8271/0
M8280/0
M8280/3
M8281/0
M8281/3
M8290/0
M8290/3
M8300/0
M8300/3
M8310/0
M8310/3
M8311/1
M8312/3
M8313/0
M8314/3
M8315/3
M8320/3
M8321/0
M8322/0
M8322/3
M8323/0
M8323/3

Gruczolakorak w polipie gruczolakowatym
Gruczolak cewkowy BNO
Gruczolakorak cewkowy
Polipowatość gruczolakowa okrężnicy (D12.-)
Gruczolakorak w polipowatości gruczolakowej okrężnicy (C18.-)
Polipy gruczolakowate mnogie
Gruczolakorak w polipach gruczolakowych mnogich
Rak lity BNO
Rak prosty
Rakowiak BNO wyrostka robaczkowego (D37.3)
Rakowiak BNO (z wyjątkiem wyrostka robaczkowego M8240/1)
Rakowiak srebrochłonny BNO
Rakowiak srebrochłonny złośliwy
Rakowiak śluzowo-komórkowy (goblet cell carcinoid) (C18.1)
Rakowiak złożony
Gruczolakorakowiak
Rak neuroendokrynny
Rak z komórek Merkela (C44.-)
Apudoma
Gruczolakowatość płuc (D38.1)
Gruczolakorak oskrzelikowo-pęcherzykowy (C34.-)
Gruczolak pęcherzykowy (D14.3)
Gruczolakorak pęcherzykowy (C34.-)
Gruczolak brodawkowaty BNO
Gruczolakorak brodawkowaty BNO
Gruczolak kosmkowy BNO
Gruczolakorak in situ w gruczolaku kosmkowym
Gruczolakorak w gruczolaku kosmkowym
Gruczolakorak kosmkowy
Gruczolak cewkowo-kosmkowy BNO
Gruczolakorak in situ w gruczolaku cewkowo-kosmkowym
Gruczolakorak w gruczolaku cewkowo-kosmkowym
Gruczolak chromofobny (D35.2)
Rak chromofobny (C75.1)
Guz prolaktynowy (prolactinoma) (D35.2)
Gruczolak kwasochłonny (D35.2)
Rak kwasochłonny (C75.1)
Gruczolak mieszany kwaso- i zasadochłonny (D35.2)
Rak mieszany kwaso- i zasadochłonny (C75.1)
Gruczolak kwasochłonny (typ Hürthle’a)
Gruczolakorak kwasochłonny
Gruczolak zasadochłonny (D35.2)
Rak zasadochłonny (C75.1)
Gruczolak jasnokomórkowy
Gruczolakorak jasnokomórkowy BNO
Rak jasnokomórkowy
Rak nerkowokomórkowy (C64)
Gruczolakowłókniak jasnokomórkowy
Rak bogaty w lipidy (C50.-)
Rak bogaty w glikogen (C50.-)
Rak ziarnistokomórkowy
Gruczolak z komórek głównych (D35.1)
Gruczolak z komórek wodojasnych (D35.1)
Gruczolakorak z komórek wodojasnych (C75.0)
Gruczolak z komórek mieszanych
Gruczolakorak z komórek mieszanych
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M8324/0
M8330/0
M8330/3
M8331/3
M8332/3
M8333/0
M8334/0
M8340/3
M8350/3
M8360/1
M8361/1
M8370/0
M8370/3
M8371/0
M8372/0
M8373/0
M8374/0
M8375/0
M8380/0
M8380/1
M8380/3
M8381/0
M8381/1
M8381/3

Gruczolakotłuszczak
Gruczolak pęcherzykowy (D34)
Gruczolakorak pęcherzykowy BNO (C73)
Gruczolakorak pęcherzykowy, typ dobrze zróżnicowany(C73)
Gruczolakorak pęcherzykowy, typ beleczkowy (C73)
Gruczolak drobnopęcherzykowy (D34)
Gruczolak wielkopęcherzykowy (D34)
Rak brodawkowaty, typ pęcherzykowy (C73)
Rak szkliwiejący nieotorbiony (C73)
Gruczolaki dokrewne mnogie
Guz przykłębuszkowy (D41.0)
Gruczolak kory nadnerczy BNO (D35.0)
Rak kory nadnerczy (C74.0)
Gruczolak kory nadnerczy, typ zbity (D35.0)
Gruczolak kory nadnerczy, silnie pigmentowany (D35.0)
Gruczolak kory nadnerczy, typ jasnokomórkowy (D35.0)
Gruczolak kory nadnerczy, typ kłębkowatokomórkowy (D35.0)
Gruczolak kory nadnerczy, typ mieszanokomórkowy (D35.0)
Gruczolak endometrioidalny BNO (D27)
Gruczolak endometrioidalny o złośliwości granicznej (D39.1)
Rak endometrioidalny (C56)
Gruczolakowłókniak endometrioidalny BNO (D27)
Gruczolakowłókniak endometrioidalny o złośliwości granicznej (D39.1)
Gruczolakowłókniak endometrioidalny złośliwy (C56)

M839–M842
M8390/0
M8390/3
M8400/0
M8400/1
M8400/3
M8401/0
M8401/3
M8402/0
M8403/0
M8404/0
M8405/0
M8406/0
M8407/0
M8408/0
M8410/0
M8410/3
M8420/0
M8420/3
M843
M8430/1
M8430/3

Gruczolak przydatków skóry (D23.-)
Rak przydatków skóry (C44.-)
Gruczolak gruczołów potowych (D23.-)
Guz gruczołów potowych BNO (D48.5)
Gruczolakorak gruczołów potowych (C44.-)
Gruczolak apokrynowy
Gruczolakorak apokrynowy
Gruczolak odcinków wylotowych przewodów ekrynowych (D23.-)
Gruczolak ekrynowy kłębowaty (D23.-)
Torbielak potowy (D23.-)
Gruczolak potowy brodawkowaty (D23.-)
Gruczolak potowy przewodowy brodawkowaty (D23.-)
Guz z przewodów potowych BNO (syringoma) (D23.-)
Gruczolak ekrynowy brodawkowaty (D23.-)
Gruczolak łojowy (D23.-)
Gruczolakorak łojowy (C44.-)
Gruczolak woszczynowy (D23.2)
Gruczolakorak woszczynowy (C44.2)
Nowotwory śluzowo-naskórkowe
Guz śluzowo-naskórkowy
Rak śluzowo-naskórkowy

M844–M849
M8440/0
M8440/3
M8441/0
M8441/3
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Nowotwory przydatków skóry

Nowotwory torbielowate, śluzowe i surowicze

Torbielakogruczolak BNO
Torbielakogruczolakorak BNO
Torbielakogruczolak surowiczy BNO (D27)
Torbielakogruczolakorak surowiczy BNO (C56)

MORFOLOGIA NOWOTWORÓW

M8442/3
M8450/0
M8450/3
M8451/3
M8452/1
M8460/0
M8460/3
M8461/0
M8461/3
M8462/3
M8470/0
M8470/3
M8471/0
M8471/3
M8472/3
M8473/3
M8480/0
M8480/3
M8480/6
M8481/3
M8490/3
M8490/6

Torbielakogruczolak surowiczy o złośliwości granicznej (C56)
Torbielakogruczolak brodawkowaty BNO (D27)
Torbielakogruczolakorak brodawkowaty BNO (C56)
Torbielakogruczolak brodawkowaty o złośliwości granicznej (C56)
Guz torbielowaty brodawkowaty (D37.7)
Torbielakogruczolak surowiczy brodawkowaty BNO (D27)
Torbielakogruczolakorak surowiczy brodawkowaty (C56)
Brodawczak powierzchniowy surowiczy (D27)
Rak brodawkowaty powierzchniowy surowiczy (C56)
Torbielakogruczolak surowiczy brodawkowaty o złośliwości granicznej (C56)
Torbielakogruczolak śluzowy BNO (D27)
Torbielakogruczolakorak śluzowy BNO (C56)
Torbielakogruczolak śluzowy brodawkowaty BNO (D27)
Torbielakogruczolakorak śluzowy brodawkowaty (C56)
Torbielakogruczolak śluzowy o złośliwości granicznej (C56)
Torbielakogruczolak śluzowy brodawkowaty o złośliwości granicznej (C56)
Gruczolak śluzowy
Gruczolakorak śluzowy
Śluzak rzekomy otrzewnej (C78.6)
Gruczolakorak wydzielający śluz
Rak z komórek sygnetowatych
Rak z komórek sygnetowatych przerzutowy

M850–M854
M8500/2
M8500/3
M8501/2
M8501/3
M8502/3
M8503/0
M8503/2
M8503/3
M8504/0
M8504/2
M8504/3
M8505/0
M8506/0
M8510/3
M8511/3
M8512/3
M8520/2
M8520/3
M8521/3
M8522/2
M8522/3
M8530/3
M8540/3
M8541/3
M8542/3
M8543/3
M855
M8550/0
M8550/1
M8550/3

Nowotwory przewodowe, zrazikowe i rdzeniaste

Rak wewnątrzprzewodowy nienaciekający BNO
Rak przewodowy naciekający (C50.-)
Rak czopiasty nienaciekający (D05.-)
Rak czopiasty BNO (C50.-)
Rak piersi młodocianych (C50.-)
Brodawczak wewnątrzprzewodowy
Gruczolakorak brodawkowaty wewnątrzprzewodowy nienaciekający (D05.-)
Gruczolakorak brodawkowaty wewnątrzprzewodowy z inwazją (C50.-)
Gruczolak brodawkowaty wewnątrz torbieli
Rak wewnątrz torbieli nienaciekąjący
Rak wewnątrz torbieli BNO
Brodawczakowatość wewnątrzprzewodowa BNO
Gruczolak brodawki sutkowej (D24)
Rak rdzeniasty BNO
Rak rdzeniasty o podścielisku amyloidowym (C73)
Rak rdzeniasty o podścielisku limfoidalnym (C50.-)
Rak zrazikowy in situ (D05.0)
Rak zrazikowy BNO (C50.-)
Rak przewodzikowy naciekający (C50.-)
Rak wewnątrzprzewodowy i zrazikowy in situ (D05.7)
Rak naciekający przewodowy i zrazikowy (C50.-)
Rak zapalny (C50.-)
Choroba Pageta z umiejscowieniem w obrębie piersi (C50.-)
Choroba Pageta i rak przewodowy naciekający piersi (C50.-)
Choroba Pageta poza piersią (z wyjątkiem choroby Pageta z umiejscowieniem w kości)
Choroba Pageta i rak piersi wewnątrzprzewodowy (C50.-)
Nowotwory z komórek zrazikowych
Gruczolak zrazikowokomórkowy
Guz zrazikowokomórkowy
Rak zrazikowokomórkowy
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M856–M858
M8560/3
M8561/0
M8562/3
M8570/3
M8571/3
M8572/3
M8573/3
M8580/0
M8580/3

Rak gruczołowo-płaskonabłonkowy (adenosquamous carcinoma)
Gruczolakochłoniak (adenolymphoma) (D11.-)
Rak nabłonkowo-mioepitelialny
Gruczolakorak z metaplazją płaskonabłonkową
Gruczolakorak z metaplazją chrzęstną i kostną
Gruczolakorak z metaplazją wrzecionowokomórkową
Gruczolakorak z metaplazją apokrynową
Grasiczak niezłośliwy (D15.0)
Grasiczak złośliwy (C37.9)

M859–M867
M8590/1
M8600/0
M8600/3
M8601/0
M8602/0
M8610/0
M8620/1
M8620/3
M8621/1
M8622/1
M8623/1
M8630/0
M8630/1
M8630/3
M8631/0
M8632/1
M8640/0
M8640/3
M8641/0
M8650/0
M8650/1
M8650/3
M8660/0
M8670/0
M8671/0
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Nowotwory zróżnicowane gonad

Guz podścieliskowy ze sznurów płciowych
Otoczkowiak BNO (D27)
Otoczkowiak złośliwy (C56)
Otoczkowiak luteinizujący (D27)
Szkliwiejący guz podścieliskowy (D27)
Guz ciałka żółtego (luteoma) BNO (D27)
Guz z komórek warstwy ziarnistej (ziarniszczak) BNO (D39.1)
Ziarniszczak złośliwy (C56)
Guz z komórek warstwy ziarnistej i komórek otoczki (ziarniszczako-otoczkowiak) (D39.1)
Ziarniszczak młodocianych (D39.1)
Guz sznurów płciowych z pierścieniowymi cewkami (D39.1)
Jądrzak (androblastoma) niezłośliwy
Jądrzak (androblastoma) BNO
Jądrzak (androblastoma) złośliwy
Guz z komórek Sertoliego-Leydiga
Obojnaczak (gynandroblastoma) (D39.1)
Guz z komórek Sertoliego BNO
Rak z komórek Sertoliego-Leydiga (C62.-)
Guz z komórek Sertoliego z magazynowaniem lipidów (D27)
Guz z komórek Leydiga niezłośliwy (D29.2)
Guz z komórek Leydiga BNO (D40.1)
Guz z komórek Leydiga złośliwy (C62.-)
Guz z komórek wnękowych (D27)
Guz jajnika z komórek zawierających ciała tłuszczowate (D27)
Guz z pozostałości nadnercza

M868–M871
M8680/1
M8680/3
M8681/1
M8682/1
M8683/0
M8690/1
M8691/1
M8692/1
M8693/1
M8693/3
M8700/0
M8700/3
M8710/3
M8711/0
M8712/0

Nowotwory nabłonkowe złożone

Przyzwojaki i guzy kłębka

Przyzwojak BNO
Przyzwojak złośliwy
Przyzwojak współczulny
Przyzwojak przywspółczulny
Przyzwojak gangliocytowy (D13.2)
Guz kłębka żyły szyjnej (D44.7)
Guz ciała przyaortowego (D44.7)
Guz ciała tętnicy szyjnej (D44.6)
Przyzwojak pozanadnerczowy BNO
Przyzwojak pozanadnerczowy złośliwy
Guz chromochłonny nadnerczy (phaeochromocytoma) BNO (D35.0)
Guz chromochłonny nadnerczy (phaeochromocytoma) złośliwy (C74.1)
Kłębczakomięsak
Guz kłębka
Kłębczak

MORFOLOGIA NOWOTWORÓW

M8713/0

Kłębczakomięśniak

M872–M879
M8720/0
M8720/2
M8720/3
M8721/3
M8722/0
M8722/3
M8723/0
M8723/3
M8724/0
M8725/0
M8726/0
M8727/0
M8730/0
M8730/3
M8740/0
M8740/3
M8741/2
M8741/3
M8742/2
M8742/3
M8743/3
M8744/3
M8745/3
M8750/0
M8760/0
M8761/1
M8761/3
M8770/0
M8770/3
M8771/0
M8771/3
M8772/0
M8772/3
M8773/3
M8774/3
M8780/0
M8780/3
M8790/0
M880
M8800/0
M8800/3
M8800/6
M8801/3
M8802/3
M8803/3
M8804/3

Znamię barwnikowe BNO (D22.-)
Czerniak in situ (D03.-)
Czerniak złośliwy BNO
Czerniak guzkowaty (C43.-)
Znamię balonowatokomórkowe (D22.-)
Czerniak balonowatokomórkowy (C43.-)
Znamię „halo” (D22.-)
Czerniak złośliwy, zanikający (ulegający regresji) (C43.-)
Grudka włóknista skóry nosa (D22.3)
Znamię nerwowe (D22.-)
Znamię wielkokomórkowe (D31.4)
Znamię dysplastyczne (D22.-)
Znamię bezbarwnikowe (D22.-)
Czerniak bezbarwnikowy (C43.-)
Znamię brzeżne BNO (D22.-)
Czerniak złośliwy w znamieniu brzeżnym (C43.-)
Czerniakowatość przednowotworowa BNO (D03.-)
Czerniak złośliwy w czerniakowatości przednowotworowej (C43.-)
Plama barwnikowa typu Hutchinsona BNO (D03.-)
Czerniak złośliwy w plamie czerniakowej Hutchinsona (C43.-)
Czerniak szerzący się powierzchniowo (C43.-)
Czerniak złośliwy w obszarze piegowatym (C43.-)
Czerniak złośliwy desmoplastyczny (C43.-)
Znamię śródskórne (D22.-)
Znamię złożone (D22.-)
Znamię barwnikowe olbrzymie BNO (D48.5)
Czerniak złośliwy w znamieniu barwnikowym olbrzymim (C43.-)
Znamię z komórek epitelioidalnych i wrzecionowatych (D22.-)
Czerniak mieszany z komórek epitelioidalnych i wrzecionowatych
Znamię z komórek epitelioidalnych (D22.-)
Czerniak z komórek epitelioidalnych
Znamię z komórek wrzecionowatych (D22.-)
Czerniak z komórek wrzecionowatych BNO
Czerniak z komórek wrzecionowatych typu A (C69.4)
Czerniak z komórek wrzecionowatych typu B (C69.4)
Znamię błękitne BNO (D22.-)
Znamię błękitne złośliwe (C43.-)
Znamię błękitne komórkowe (D22.-)
Guzy tkanek miękkich i mięsaki BNO
Guz niezłośliwy tkanek miękkich
Mięsak BNO
Mięsakowatość BNO
Mięsak wrzecionowatokomórkowy BNO
Mięsak olbrzymiokomórkowy (z wyjątkiem mięsaka olbrzymiokomórkowego kości M9250/3)
Mięsak drobnokomórkowy
Mięsak z komórek epitelioidalnych

M881–M883
M8810/0
M8810/3

Znamiona i czerniaki

Nowotwory z tkanki łącznej włóknistej

Włókniak BNO
Włókniakomięsak BNO
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M8811/0
M8811/3
M8812/0
M8812/3
M8813/0
M8813/3
M8814/3
M8820/0
M8821/1
M8822/1
M8823/1
M8824/1
M8830/0
M8830/1
M8830/3
M8832/0
M8832/3
M8833/3
M884
M8840/0
M8840/3
M8841/1

Włókniakośluzak
Włókniakośluzakomięsak
Włókniak okostnowy (D16.-)
Włókniakomięsak okostnowy (C40.-, C41.-)
Włókniak powięziowy
Włókniakomięsak powięziowy
Włókniakomięsak dziecięcy
Elastowłókniak
Włókniakowatość naciekowa
Włókniakowatość brzuszna
Włókniak desmoplastyczny
Włókniakomięśniakowatość
Guz histiocytarny włóknisty BNO
Guz histiocytarny włóknisty atypowy
Guz histiocytarny włóknisty złośliwy
Włókniak skórny BNO (dermatofibroma) (D23.-)
Włókniakomięsak skórny BNO (C44.-)
Włókniakomięsak skórny guzowaty barwnikowy
Nowotwory śluzowate
Śluzak BNO
Śluzakomięsak
Naczyniakośluzak

M885–M888
M8850/0
M8850/3
M8851/0
M8851/3
M8852/0
M8852/3
M8853/3
M8854/0
M8854/3
M8855/3
M8856/0
M8857/0
M8858/3
M8860/0
M8861/0
M8870/0
M8880/0
M8881/0

Tłuszczak BNO (D17.-)
Tłuszczakomięsak BNO
Włókniakotłuszczak (D17.-)
Tłuszczakomięsak, typ dobrze zróżnicowany
Włókniakośluzakotłuszczak (D17.-)
Tłuszczakomięsak śluzowaty
Tłuszczakomięsak okrągłokomórkowy
Tłuszczak wielopostaciowy (D17.-)
Tłuszczakomięsak wielopostaciowy
Tłuszczakomięsak typu mieszanego
Tłuszczak śródmięśniowy (D17.-)
Tłuszczak wrzecionowatokomórkowy (D17.-)
Tłuszczakomięsak odróżnicowany
Naczyniakomięśniakotłuszczak (D17.-)
Naczyniakotłuszczak BNO (D17.-)
Tłuszczak szpiku (D17.-)
Zimowiak (hibernoma) (D17.-)
Tłuszczakowatość zarodkowa (D17.-)

M889–M892
M8890/0
M8890/1
M8890/3
M8891/0
M8891/3
M8892/0
M8893/0
M8894/0
M8894/3
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Nowotwory z tkanki tłuszczowej

Nowotwory z tkanki mięśniowej

Mięśniak gładkokomórkowy BNO
Mięśniakowatość gładkokomórkowa BNO
Mięśniakomięsak gładkokomórkowy BNO
Mięśniak gładkokomórkowy epitelioidalny
Mięśniakomięsak gładkokomórkowy epitelioidalny
Mięśniak gładkokomórkowy komórkowy
Mięśniak gładkokomórkowy z komórek „dziwacznych”
Naczyniakomięśniak
Naczyniakomięśniakomięsak

MORFOLOGIA NOWOTWORÓW

M8895/0
M8895/3
M8896/3
M8897/1
M8900/0
M8900/3
M8901/3
M8902/3
M8903/0
M8904/0
M8910/3
M8920/3

Mięśniak
Mięśniakomięsak
Mięśniakomięsak śluzowaty
Guz z mięśniówki gładkiej BNO
Mięśniak prążkowanokomórkowy BNO
Mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy BNO
Mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy wielopostaciowy
Mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy typu mieszanego
Mięśniak prążkowanokomórkowy płodowy
Mięśniak prążkowanokomórkowy dojrzały
Mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy zarodkowy
Mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy pęcherzykowy

M893–M899
M8930/0
M8930/3
M8931/1
M8932/0
M8933/3
M8940/0
M8940/3
M8941/3
M8950/3
M8951/3
M8960/1
M8960/3
M8963/3
M8964/3
M8970/3
M8971/3
M8972/3
M8980/3
M8981/3
M8982/0
M8990/0
M8990/1
M8990/3
M8991/3

Guzek podścieliskowy błony śluzowej trzonu macicy (D26.1)
Mięsak podścieliskowy błony śluzowej trzonu macicy (C54.-)
Mięśniakowatość podścieliskowa wewnątrzlimfatyczna (D39.0)
Gruczolakomięśniak
Gruczolakomięsak
Gruczolak wielopostaciowy
Guz mieszany złośliwy BNO
Rak w gruczolaku wielopostaciowym (C07, C08.-)
Guz mieszany Müllera (C54.-)
Guz mieszany mezodermalny
Nerczak mezoblastyczny
Nerczak zarodkowy BNO (nephroblastoma) (C64)
Mięsak prążkowanokomórkowy
Mięsak jasnokomórkowy nerki (C64)
Wątrobiak zarodkowy (hepatoblastoma) (C22.0)
Trzustkowiak zarodkowy (C25.-)
Nowotwór zarodkowy płuc (C34.-)
Mięsakorak BNO
Mięsakorak typu zarodkowego
Mięśniakonabłoniak
Guz łagodny z tkanki mezenchymalnej
Guz z tkanki mezenchymalnej BNO
Guz złośliwy z tkanki mezenchymalnej
Mięsak zarodkowy

M900–M903
M9000/0
M9000/1
M9000/3
M9010/0
M9011/0
M9012/0
M9013/0
M9014/0
M9015/0
M9016/0
M9020/0
M9020/1
M9020/3
M9030/0

Nowotwory złożone mieszane i podścieliskowe

Nowotwory włóknistonabłonkowe

Guz Brennera BNO (D27)
Guz Brennera o złośliwości granicznej (D39.1)
Guz Brennera złośliwy (C56)
Włókniakogruczolak BNO (D24)
Włókniakogruczolak wewnątrzkanalikowy (D24)
Włókniakogruczolak okołokanalikowy (D24)
Gruczolakowłókniak BNO (D27)
Gruczolakowłókniak surowiczy (D27)
Gruczolakowłókniak śluzowy (D27)
Gruczolakowłókniak olbrzymiokomórkowy (D24)
Guz liściasty niezłośliwy (D24)
Guz liściasty BNO (D48.6)
Guz liściasty złośliwy (C50.-)
Włókniakogruczolak młodzieńczy (D24)
769

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

M904
M9040/0
M9040/3
M9041/3
M9042/3
M9043/3
M9044/3
M905
M9050/0
M9050/3
M9051/0
M9051/3
M9052/0
M9052/3
M9053/0
M9053/3
M9054/0
M9055/1

Nowotwory maziówkowe
Maziówczak niezłośliwy
Mięsak maziówkowy BNO
Mięsak maziówkowy, typ wrzecionowatokomórkowy
Mięsak maziówkowy, typ epitelioidalnokomórkowy
Mięsak maziówkowy, typ dwufazowy
Mięsak jasnokomórkowy (z wyjątkiem nerki M8964/3)
Nowotwory z międzybłonka
Międzybłoniak niezłośliwy (D19.-)
Międzybłoniak złośliwy (C45.-)
Międzybłoniak włóknisty niezłośliwy (D19.-)
Międzybłoniak włóknisty złośliwy (C45.-)
Międzybłoniak epitelioidalny niezłośliwy (D19.-)
Międzybłoniak epitelioidalny złośliwy (C45.-)
Międzybłoniak dwufazowy niezłośliwy (D19.-)
Międzybłoniak dwufazowy złośliwy (C45.-)
Guz gruczołowaty (adenomatoid tumor) BNO (D19.-)
Międzybłoniak torbielowaty

M906–M909
M9060/3
M9061/3
M9062/3
M9063/3
M9064/3
M9070/3
M9071/3
M9072/3
M9073/1
M9080/0
M9080/1
M9080/3
M9081/3
M9082/3
M9083/3
M9084/0
M9084/3
M9085/3
M9090/0
M9090/3
M9091/1
M910
M9100/0
M9100/1
M9100/3
M9101/3
M9102/3
M9103/0
M9104/1
M911
M9110/0
770

Nowotwory z komórek rozrodczych

Rozrodczak
Nasieniak BNO (C62.-)
Nasieniak typu anaplastycznego (C62.-)
Nasieniak spermatocytarny (C62.-)
Zarodczak
Rak zarodkowy BNO
Guz zatoki endodermalnej
Wielozarodczak
Komórczak rozrodczy (gonadoblastoma)
Potworniak niezłośliwy
Potworniak BNO
Potworniak złośliwy BNO
Potworniakorak
Potworniak złośliwy, typ niezróżnicowany
Potworniak złośliwy, typ pośredni
Torbiel skórzasta BNO
Potworniak z przekształceniem złośliwym
Mieszany guz z komórek zarodkowych
Wole jajnika BNO (D27)
Wole jajnika złośliwe (C56)
Rakowiak wola (D39.1)
Nowotwory trofoblastyczne
Zaśniad groniasty BNO (O01.9)
Zaśniad groniasty inwazyjny (D39.2)
Rak kosmówkowy (kosmówczak) BNO
Rak kosmówkowy połączony z innymi elementami komórek rozrodczych
Potworniak złośliwy trofoblastvczny (C62.-)
Zaśniad groniasty częściowy (O01.1)
Guz trofoblastyczny łożyska (D39.2)
Pranerczaki
Pranerczak niezłośliwy (mesonephroma)

MORFOLOGIA NOWOTWORÓW

M9110/1
M9110/3

Guz mezonefroidalny
Pranerczak złośliwy (mesonephroma)

M912–M916
M9120/0
M9120/3
M9121/0
M9122/0
M9123/0
M9124/3
M9125/0
M9126/0
M9130/0
M9130/1
M9130/3
M9131/0
M9132/0
M9133/1
M9133/3
M9134/1
M9140/3
M9141/0
M9142/0
M9150/0
M9150/1
M9150/3
M9160/0
M9161/1
M917
M9170/0
M9170/3
M9171/0
M9172/0
M9173/0
M9174/0
M9174/1
M9175/0

Naczyniak krwionośny BNO (D18.0)
Mięsak naczyń krwionośnych (haemangiosarcoma)
Naczyniak krwionośny jamisty (D18.0)
Naczyniak krwionośny żylny (D18.0)
Naczyniak krwionośny rozgałęziony (D18.0)
Mięsak z komórek Kupffera (C22.3)
Naczyniak krwionośny epitelioidalny (D18.0)
Naczyniak krwionośny histiocytoidalny (D18.0)
Śródbłoniak naczyń krwionośnych niezłośliwy (D18.0)
Śródbłoniak naczyń krwionośnych BNO
Śródbłoniak naczyń krwionośnych złośliwy
Naczyniak krwionośny włośniczkowy (D18.0)
Naczyniak krwionośny śródmięśniowy (D18.0)
Śródbłoniak naczyń krwionośnych epitelioidalny BNO
Śródbłoniak naczyń krwionośnych epitelioidalny złośliwy
Wewnątrznaczyniowy guz oskrzelowo-pęcherzykowy (D38.1)
Mięsak Kaposiego (C46.-)
Rogowiec naczyniakowy (angiokeratoma)
Naczyniak krwionośny rogowaciejący brodawkowaty (D18.0)
Obłoniak niezłośliwy
Obłoniak BNO
Obłoniak złośliwy
Naczyniakowłókniak BNO
Naczyniak krwionośny zarodkowy
Guzy naczyń limfatycznych
Naczyniak limfatyczny BNO (D18.1)
Naczyniakomięsak limfatyczny
Naczyniak limfatyczny włośniczkowy (D18.1)
Naczyniak limfatyczny jamisty (D18.1)
Naczyniak limfatyczny torbielowaty (D18.1)
Naczyniakomięśniak limfatyczny (D18.1)
Mięśniakowatość naczyń limfatycznych
Naczyniak naczyń krwionośnych i limfatycznych (D18.1)

M918–M924
M9180/0
M9180/3
M9181/3
M9182/3
M9183/3
M9184/3
M9185/3
M9190/3
M9191/0
M9200/0
M9200/1
M9210/0
M9210/1
M9220/0

Guzy naczyń krwionośnych

Nowotwory kostne i chrzęstne

Kostniak BNO (D16.-)
Kostniakomięsak BNO (C40.-, C41.-)
Kostniakomięsak chrzęstnotwórczy (C40.-, C41.-)
Kostniakomięsak włóknotwórczy (C40.-, C41.-)
Kostniakomięsak z rozstrzeniami naczyniowymi (C40.-, C41.-)
Kostniakomięsak w chorobie Pageta kości (C40.-, C41.-)
Kostniakomięsak drobnokomórkowy (C40.-, C41.-)
Kostniakomięsak okołokorowy (C40.-, C41.-)
Kostniak kostninowy BNO (D16.-)
Kostniak zarodkowy BNO (D16.-)
Kostniak zarodkowy naciekający (D48.0)
Kostniakochrzęstniak (D16.-)
Kostniakochrzęstniakowatość BNO (D48.0)
Chrzęstniak BNO (D16.-)
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M9220/1
M9220/3
M9221/0
M9221/3
M9230/0
M9230/3
M9231/3
M9240/3
M9241/0
M925
M9250/1
M9250/3
M9251/1
M9251/3
M926
M9260/3
M9261/3
M9262/0

Chrzęstniakowatość BNO
Chrzęstniakomięsak BNO (C40.-, C41.-)
Chrzęstniak okołokorowy (D16.-)
Chrzęstniakomięsak okołokorowy (C40.-, C41.-)
Chrzęstniak zarodkowy BNO (D16.-)
Chrzęstniak zarodkowy złośliwy (C40.-, C41.-)
Chrzęstniak zarodkowy śluzowy
Chrzęstniakomięsak mezenchymalny
Włókniak chrzęstnośluzowaty (D16.-)
Guzy olbrzymiokomórkowe
Guz olbrzymiokomórkowy kości BNO (D48.0)
Guz olbrzymiokomórkowy kości złośliwy (C40.-, C41.-)
Guz olbrzymiokomórkowy części miękkich BNO
Guz olbrzymiokomórkowy części miękkich złośliwy
Rożne guzy kości
Mięsak Ewinga (C40.-, C41.-)
Szkliwiak kości długich (C40.-)
Włókniak kostniejący (D16.-)

M927–M934
M9270/0
M9270/1
M9270/3
M9271/0
M9272/0
M9273/0
M9274/0
M9275/0
M9280/0
M9281/0
M9282/0
M9290/0
M9290/3
M9300/0
M9301/0
M9302/0
M9310/0
M9310/3
M9311/0
M9312/0
M9320/0
M9321/0
M9322/0
M9330/0
M9330/3
M9340/0

Guz zębopochodny niezłośliwy (D16.4, D16.5)
Guz zębopochodny BNO (D48.0)
Guz zębopochodny złośliwy (C40.-, C41.-)
Zębiniak (D16.4, D16.5)
Kostniniak BNO (D16.4, D16.5)
Kostniniak zarodkowy niezłośliwy (D16.4, D16.5)
Włókniak kostniniejący (D16.4, D16.5)
Kostniniak olbrzymi (D16.4, D16.5)
Zębiak BNO (D16.4, D16.5)
Zębiak mieszany (D16.4, D16.5)
Zębiak złożony (D16.4, D16.5)
Włókniakozębiak szkliwiakowy (D16.4, D16.5)
Zębiakomięsak szkliwiakowy (C40.-, C41.-)
Guz zębopochodny gruczolakowaty (D16.4, D16.5)
Torbiel zębopochodna wapniejąca (D16.4, D16.5)
Zębopochodny guz z komórek widmowych (ghost cell tumour) (D16.4, D16.5)
Szkliwiak zarodkowy BNO (D16.4, D16.5)
Szkliwiak zarodkowy złośliwy (C40.-, C41.-)
Zęboszkliwiak zarodkowy (D16.4, D16.5)
Guz zębopochodny płaskonabłonkowy (D16.4, D16.5)
Śluzak zębopochodny (D16.4, D16.5)
Włókniak zębopochodny centralny (D16.4, D16.5)
Włókniak zębopochodny obwodowy (D16.4, D16.5)
Włókniak szkliwiakowy (D16.4, D16.5)
Włókniakomięsak szkliwiakowy (C40.-, C41.-)
Guz zębopochodny nabłonkowy wapniejący (D16.4, D16.5)

M935–M937
M9350/1
M9360/1
M9361/1
M9362/3
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Guzy zębopochodne

Różne guzy

Przewodziak czaszkowo-gardłowy (craniopharyngioma) (D44.3, D44.4)
Szyszyniak (D44.5)
Szyszyniak dojrzały (D44.5)
Szyszyniak zarodkowy (C75.3)

MORFOLOGIA NOWOTWORÓW

M9363/0
M9364/3
M9370/3

Guz neuroektodermalny barwnikowy
Guz neuroektodermalny obwodowy
Struniak

M938–M948
M9380/3
M9381/3
M9382/3
M9383/1
M9384/1
M9390/0
M9390/3
M9391/3
M9392/3
M9393/1
M9394/1
M9400/3
M9401/3
M9410/3
M9411/3
M9420/3
M9421/3
M9422/3
M9423/3
M9424/3
M9430/3
M9440/3
M9441/3
M9442/3
M9443/3
M9450/3
M9451/3
M9460/3
M9470/3
M9471/3
M9472/3
M9473/3
M9480/3
M9481/3

Glejak złośliwy (C71.-)
Glejakowatość mózgu (C71.-)
Glejak mieszany (C71.-)
Glejak podwyściółkowy (D43.-)
Gwiaździak olbrzymiokomórkowy podwyściółkowy (D43.-)
Brodawczak splotu naczyniówki BNO (D33.0)
Brodawczak splotu naczyniówki złośliwy (C71.5)
Wyściółczak BNO (C71.-)
Wyściółczak typu anaplastycznego (C71.-)
Wyściółczak brodawkowaty (D43.-)
Wyściółczak śluzowobrodawkowaty (D43.-)
Gwiaździak BNO (C71.-)
Gwiaździak typu anaplastycznego (C71.-)
Gwiaździak protoplazmatyczny (C71.-)
Gwiaździak mieszanokomórkowy (C71.-)
Gwiaździak włókienkowaty (C71.-)
Gwiaździak włoskowaty (C71.-)
Gąbczak niedojrzały BNO (C71.-)
Gąbczak niedojrzały jednobiegunowy (C71.-)
Żółtakogwiaździak różnokształtnokomórkowy (C71.-)
Gwiaździak niedojrzały (C71.-)
Glejak niedojrzały BNO (C71.-)
Glejak niedojrzały olbrzymiokomórkowy (C71.-)
Glejak niedojrzały ze składnikiem mięsakowym (C71.-)
Gąbczak niedojrzały jednobiegunowy pierwotny (C71.-)
Skąpodrzewiak BNO (C71.-)
Skąpodrzewiak typu anaplastycznego (C71.-)
Skąpodrzewiak niedojrzały (C71.-)
Rdzeniak zarodkowy BNO (C71.6)
Rdzeniak zarodkowy desmoplastyczny (C71.6)
Rdzeniakomięśniak zarodkowy (C71.6)
Guz neuroektodermalny pierwotny (C71.-)
Mięsak móżdżku BNO (C71.6)
Mięsak z komórek monstrualnych (C71.-)

M949–M952
M9490/0
M9490/3
M9491/0
M9500/3
M9501/3
M9502/3
M9503/3
M9504/3
M9505/1
M9506/0
M9507/0
M9510/3
M9511/3
M9512/3

Glejaki

Nowotwory z nabłonka nerwowego

Nerwiak zwojowokomórkowy
Nerwiak zwojowokomórkowy zarodkowy
Nerwiakowatość zwojowa
Nerwiak zarodkowy BNO
Nabłoniak nerwowy rdzeniowy BNO
Nabłoniak nerwowy rdzeniowy potworniakowy
Nabłoniak nerwowy BNO
Gąbczakonerwiak zarodkowy
Zwojakoglejak
Nerwiak zwojowokomórkowy
Guz ciałka Paciniego
Siatkówczak zarodkowy BNO (C69.2)
Siatkówczak zarodkowy typu zróżnicowanego (C69.2)
Siatkówczak zarodkowy typu niezróżnicowanego (C69.2)
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M9520/3
M9521/3
M9522/3
M9523/3
M953
M9530/0
M9530/1
M9530/3
M9531/0
M9532/0
M9533/0
M9534/0
M9535/0
M9536/0
M9537/0
M9538/1
M9539/3

Guz neurogenny węchowy
Nerwiak węchowy (C30.0)
Nerwiak węchowy zarodkowy (C30.0)
Nabłoniak nerwowy węchowy (C30.0)
Oponiaki
Oponiak BNO (D32.-)
Oponiakowatość BNO (D42.-)
Oponiak złośliwy (C70.-)
Oponiak meningoteliomatyczny (D32.-)
Oponiak włóknisty (D32.-)
Oponiak piaszczakowaty (D32.-)
Oponiak naczyniakowaty (D32.-)
Oponiak naczyniotwórczy (D32.-)
Oponiak obłoniakowaty (D32.-)
Oponiak przejściowy (D32.-)
Oponiak brodawkowaty (D42.-)
Mięsakowatość opon mózgowo-rdzeniowych (C70.-)

M954-M957
M9540/0
M9540/1
M9540/3
M9541/0
M9550/0
M9560/0
M9560/1
M9560/3
M9561/3
M9562/0
M9570/0
M958
M9580/0
M9580/3
M9581/3

Nerwiakowłókniak BNO
Nerwiakowłókniakowatość BNO (Q85.0)
Nerwiakowłókniakomięsak
Nerwiakowłókniak czerniakowy
Nerwiakowłókniak splotowaty
Osłoniak nerwowy BNO
Nerwiakowatość
Osłoniak nerwowy złośliwy
Guz Trytona złośliwy
Nerwiakootoczkowiak
Nerwiak BNO
Guzy ziarnistokomórkowe i mięsak pęcherzykowaty części miękkich
Guz ziarnistokomórkowy BNO
Guz ziarnistokomórkowy złośliwy
Mięsak pęcherzykowaty części miękkich

M959–M971
M959
M9590/3
M9591/3
M9592/3
M9593/3
M9594/3
M9595/3

Guzy osłonek nerwowych

Chłoniaki ziarnicze i nieziarnicze

Chłoniaki złośliwe BNO lub rozlane
Chłoniak złośliwy BNO (C84.5, C85.9)
Chłoniak złośliwy inny niż ziarnica złośliwa BNO (C84.5, C85.9)
Mięsak limfatyczny BNO (C85.0)
Mięsak siateczki BNO (C83.3, C83.9)
Mikroglioma (C85.7)
Chłoniak złośliwy rozlany BNO (C83.9)

M965–M966 Ziarnica złośliwa
M9650/3 Ziarnica złośliwa BNO (C81.9)
M9652/3 Ziarnica złośliwa, typ mieszanokomórkowy BNO (C81.2)
M9653/3 Ziarnica złośliwa, typ ubogi w limfocyty BNO (C81.3)
M9654/3 Ziarnica złośliwa, typ ubogi w limfocyty, rozlane włóknienie (C81.3)
M9655/3 Ziarnica złośliwa, typ ubogi w limfocyty, siateczkowy (C81.3)
M9657/3 Ziarnica złośliwa, typ bogaty w limfocyty BNO (C81.0)
M9658/3 Ziarnica złośliwa, typ bogaty w limfocyty, rozlany (C81.0)
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M9659/3
M9660/3
M9661/3
M9662/3
M9663/3
M9664/3
M9665/3
M9666/3
M9667/3

Ziarnica złośliwa, typ bogaty w limfocyty, guzkowy (C81.0)
Przyziarniniak Hodgkina BNO (C81.7)
Ziarniniak Hodgkina (C81.7)
Mięsak Hodgkina (C81.7)
Ziarnica złośliwa ze stwardnieniem guzkowym BNO (C81.1)
Ziarnica złośliwa ze stwardnieniem guzkowym, faza komórkowa (C81.1)
Ziarnica złośliwa ze stwardnieniem guzkowym, typ bogaty w limfocyty (C81.1)
Ziarnica złośliwa ze stwardnieniem guzkowym, typ mieszanokomórkowy (C81.1)
Ziarnica złośliwa ze stwardnieniem guzkowym, typ ubogi w limfocyty (C81.1)

M967–M968 Chłoniak złośliwy, rozlany lub BNO, określonego typu
M9670/3 Chłoniak złośliwy z małych limfocytów BNO (C83.0)
M9671/3 Chłoniak złośliwy limfoplazmatyczny (C83.8)
M9672/3 Chłoniak złośliwy z małych komórek z wpuklonym jądrem, rozlany (C83.1)
M9673/3 Chłoniak złośliwy, limfocytowy, z komórek o pośrednim stopniu zróżnicowania, rozlany
(C83.8)
M9674/3 Chłoniak złośliwy centrocytarny (C83.8)
M9675/3 Chłoniak złośliwy mieszany z małych i dużych komórek, rozlany (C83.2)
M9676/3 Chłoniak złośliwy centroblastvczno-centrocytowy, rozlany (C83.8)
M9677/3 Złośliwa polipowatość limfatyczna (C83.8)
M9680/3 Chłoniak złośliwy z dużych komórek, rozlany BNO (C83.3)
M9681/3 Chłoniak złośliwy z dużych komórek z wpuklonym jądrem, rozlany (C83.3)
M9682/3 Chłoniak złośliwy z dużych komórek z niewpuklonym jądrem, rozlany (C83.3)
M9683/3 Chłoniak złośliwy centroblastyczny, rozlany (C83.8)
M9684/3 Chłoniak złośliwy, immunoblastyczny BNO (C83.4)
M9685/3 Chłoniak złośliwy limfoblastyczny (C83.5)
M9686/3 Chłoniak złośliwy z małych komórek z niewpuklonym jądrem, rozlany (C83.0, C83.6)
M9687/3 Chłoniak Burkitta BNO (C83.7)
M969
M9690/3
M9691/3
M9692/3
M9693/3
M9694/3
M9695/3
M9696/3
M9697/3
M9698/3
M970
M9700/3
M9701/3
M9702/3
M9703/3
M9704/3
M9705/3

Chłoniak złośliwy, grudkowy lub guzkowy, z obszarami rozlanymi lub bez takich
obszarów
Chłoniak złośliwy mieszkowy BNO (C82.9)
Chłoniak złośliwy, mieszany z małych komórek z wpuklonym jądrem i dużych komórek,
grudkowy (C82.1)
Chłoniak złośliwy centroblastyczo-centrocytowy, grudkowy (C82.8)
Chłoniak złośliwy z komórek limfatycznych, dobrze zróżnicowany, guzkowy (C82.8)
Chłoniak złośliwy z komórek limfatycznych o pośrednim stopniu zróżnicowania, guzkowy
(C82.8)
Chłoniak złośliwy z małych komórek z wpuklonym jądrem, grudkowy (C82.0)
Chłoniak złośliwy z komórek limfatycznych, słabo zróżnicowany, guzkowy (C82.8)
Chłoniak złośliwy centroblastyczny, grudkowy (C82.8)
Chłoniak złośliwy z dużych komórek, grudkowy BNO (C82.2)

M9706/3
M9707/3
M9709/3

Chłoniaki z komórek T skórne określone i obwodowe
Ziarniniak grzybiasty (C84.0)
Choroba Sézary’ego (C84.1)
Obwodowy chłoniak z komórek T BNO (C84.4)
Chłoniak strefy T (C84.2)
Chłoniak limfoepitelioidalny (C84.3)
Obwodowy chłoniak z komórek T z limfadenopatią angioimmunoblastyczną i dysproteinemią
(AILD) (C84.4)
Obwodowy chłoniak z komórek T różnokształtno- i drobnokomórkowy (C84.4)
Obwodowy chłoniak z komórek T różnokształtno-, średnio- i wielkokomórkowy (C84.4)
Chłoniak skóry (C84.5)

M971

Inne określone chłoniaki nieziarnicze
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M9711/3
M9712/3
M9713/3
M9714/3
M972
M9720/3
M9722/3
M9723/3
M973
M9731/3
M9732/3
M974
M9740/1
M9740/3
M9741/3
M976
M9760/3
M9761/3
M9762/3
M9763/3
M9764/3
M9765/1
M9766/1
M9767/1
M9768/1

Chłoniak monocytoidny z komórek B (C85.7)
Śródbłoniakowatość naczyniowa (C85.7)
Chłoniak z komórek T angiocentryczny (C84.7)
Chłoniak wielkokomórkowy (Ki-1+) (C85.7)
Inne nowotwory siateczkowo-śródbłonkowe
Histiocytoza złośliwa (C96.1)
Choroba Letterera-Siwego (C96.0)
Prawdziwy chłoniak histiocytarny (C96.3)
Guzy plazmatycznokomórkowe
Szpiczak BNO (C90.2)
Szpiczak mnogi (C90.0)
Guzy z komórek tucznych
Mastocytoma BNO (D47.0)
Mięsak z komórek tucznych (C96.2)
Mastocytoza złośliwa (C96.2)
Choroby immunoproliferacyjne
Choroba immunoproliferacyjna BNO (C88.9)
Makroglobulinemia Waldenströma (C88.0)
Choroba łańcuchów ciężkich alfa (C88.1)
Choroba łańcuchów ciężkich gamma (C88.2)
Choroba immunoproliferacyjna jelita cienkiego (C88.3)
Gammopatia monoklonalna (D47.2)
Uszkodzenie immunoproliferacyjne angiocentryczne (D47.7)
Limfadenopatia angioimmunoblastyczna (D47.7)
Choroba limfoproliferacyjna gamma T (D47.7)

M980–M994

Białaczki

M980
M9800/3
M9801/3
M9802/3
M9803/3
M9804/3

Białaczki BNO
Białaczka BNO (C95.9)
Białaczka ostra BNO (C95.0)
Białaczka podostra BNO (C95.2)
Białaczka przewlekła BNO (C95.1)
Białaczka aleukemiczna BNO (C95.7)

M982
M9820/3
M9821/3
M9822/3
M9823/3
M9824/3
M9825/3
M9826/3
M9827/3

Białaczki limfoidalne
Białaczka limfoidalna BNO (C91.9)
Białaczka limfoblastyczna ostra BNO (C91.0)
Białaczka limfoidalna podostra (C91.2)
Białaczka limfocytowa przewlekła (C91.1)
Białaczka limfoidalna aleukemiczna (C91.7)
Białaczka prolimfocytarna (C91.3)
Białaczka z komórek Burkitta (C91.7)
Białaczka/chłoniak dorosłych z komórek T (C91.5)

M983
M9830/3

Białaczki plazmatycznokomórkowe
Białaczka plazmatycznokomórkowa (C90.1)

M984
M9840/3
M9841/3

Erytroleukemie
Erytroleukemia (białaczka erytroblastyczna) (C94.0)
Czerwienica ostra (C94.0)
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M9842/3

Czerwienica przewlekła (C94.0)

M985
M9850/3

Białaczki z komórek mięsaka limfatycznego
Białaczka z komórek mięsaka limfatycznego (C94.7)

M986
M9860/3
M9861/3
M9862/3
M9863/3
M9864/3
M9866/3
M9867/3
M9868/3

Białaczki szpikowe (granulocytowe)
Białaczka szpikowa BNO (C92.9)
Białaczka szpikowa ostra (C92.0)
Białaczka szpikowa podostra (C92.2)
Białaczka szpikowa przewlekła (C92.1)
Białaczka szpikowa aleukemiczna (C92.7)
Białaczka promielocytowa ostra (C92.4)
Białaczka ostra szpikowo-monocytowa (C92.5)
Białaczka przewlekła szpikowo-monocytowa (C92.7)

M987
M9870/3

Białaczki zasadochłonne
Białaczka zasadochłonna (C92.-)

M988
M9880/3

Białaczki kwasochłonne
Białaczka kwasochłonna (C92.-)

M989
M9890/3
M9891/3
M9892/3
M9893/3
M9894/3

Białaczki monocytowe
Białaczka monocytowa BNO (C93.9)
Białaczka monocytowa ostra (C93.0)
Białaczka monocytowa podostra (C93.2)
Białaczka monocytowa przewlekła (C93.1)
Białaczka monocytowa aleukemiczna (C93.7)

M990–M994 Inne białaczki
M9900/3 Białaczka tucznokomórkowa (C94.3)
M9910/3 Białaczka megakarioblastyczna ostra (C94.2)
M9930/3 Mięsak szpikowy (C92.3)
M9931/3 Szpikowica uogólniona ostra (C94.4)
M9932/3 Ostre zwłóknienie szpiku (C94.5)
M9940/3 Białaczka włochatokomórkowa (C91.4)
M9941/3 Siatkowico-śródbłonkowica białaczkowa (C91.4)
M995–M997
M9950/1
M9960/1
M9961/1
M9962/1
M9970/1
M998
M9980/1
M9981/1
M9982/1
M9983/1
M9984/1
M9989/1

Różne zaburzenia rozrostu szpiku i chłonki

Czerwienica prawdziwa (D45)
Choroba rozrostowa szpiku przewlekła (D47.1)
Stwardnienie szpiku z metaplazją szpikową (D47.1)
Trombocytemia idiopatyczna (D47.3)
Choroba limfoproliferacyjna BNO (D47.9)
Zespoły mielodysplastyczne
Niedokrwistość oporna na leczenie BNO (D46.4)
Niedokrwistość oporna na leczenie bez syderoblastów (D46.0)
Niedokrwistość oporna na leczenie z syderoblastami (D46.1)
Niedokrwistość oporna na leczenie z nadmiarem komórek blastycznych (D46.2)
Niedokrwistość oporna na leczenie z nadmiarem komórek blastycznych podczas transformacji
(D46.3)
Zespół mielodysplastyczny BNO (D46.9)
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Lista 4 – Umieralność niemowląt i dzieci – lista wybrana (51 przyczyn)
Lista tabelaryczna chorobowości (298 przyczyn)

Specjalne listy tabelaryczne umieralności i chorobowości
Uwaga:

poniższe listy zostały wprowadzone przez Światową Konferencję Zdrowia w 1990. Ich opis
oraz wyjaśnienie zastosować znajdują się w tomie II, w instrukcji użytkowania klasyfikacji.

Lista tabelaryczna umieralności nr 1
Umieralność ogólna
Lista zbiorcza
1-001
1-002
1-003
1-004
1-005
1-006
1-007
1-008
1-009
1-010
1-011
1-012
1-013
1-014
1-015
1-016
1-017
1-018
1-019
1-020
1-021
1-022
1-023
1-024
1-025

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze
Choroba zakaźna wywołana przez Vibrio cholerae
[cholera]
Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o etiologii
prawdopodobnie zakaźnej
Inne zakażenia jelit
Gruźlica układu oddechowego
Inne postacie gruźlicy
Choroba zakaźna wywołana przez Yersinia pestis [dżuma]
Choroba zakaźna wywołana przez Clostridium tetani
[tężec]
Choroba zakaźna wywołana przez Corynebacterium
diphtheriae [błonica]
Choroba zakaźna wywołana przez Bordetella [krztusiec]
Zakażenie wywołane przez Neisseria meningitidis
Posocznica
Zakażenia przenoszone głównie drogą płciową
Ostre nagminne porażenie dziecięce
Wścieklizna
Żółta gorączka
Inne gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi
i wirusowe gorączki krwotoczne
Odra
Wirusowe zapalenie wątroby
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia
odporności [HIV]
Malaria
Leiszmanioza
Trypanosomatoza
Schistosomatoza
Pozostałe choroby zakaźne i pasożytnicze

A00-B99
A00
A09
A01-A08
A15-A16
A17-A19
A20
A33-A35
A36
A37
A39
A40-A41
A50-A64
A80
A82
A95
A90-A94, A96-A99
B05
B15-B19
B20-B24
B50-B54
B55
B56-B57
B65
A21-A32, A38,
A42-A49, A65-A79,
A81, A83-A89,
B00-B04, B06-B09,
B25-B49, B58-B64,
B66-B94, B99
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1-026
1-027
1-028
1-029
1-030
1-031
1-032
1-033
1-034
1-035
1-036
1-037
1-038
1-039
1-040
1-041
1-042
1-043
1-044
1-045
1-046

1-047
1-048

1-049
1-050

1-051
1-052
1-053
1-054
1-055
782

Nowotwory
Nowotwór złośliwy wargi, jamy ustnej i gardła
Nowotwór złośliwy przełyku
Nowotwór złośliwy żołądka
Nowotwór złośliwy okrężnicy, prostnicy i odbytu
Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych
wewnątrzwątrobowych
Nowotwór złośliwy trzustki
Nowotwór złośliwy krtani
Nowotwór złośliwy tchawicy, oskrzeli i płuc
Czerniak złośliwy skóry
Nowotwór złośliwy piersi
Nowotwór złośliwy szyjki macicy
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części macicy
Nowotwór złośliwy jajnika
Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego
Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego
Nowotwór złośliwy opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu i
innych części ośrodkowego układu nerwowego
Chłoniak nieziarniczy
Szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek
plazmatycznych
Białaczka
Pozostałe nowotwory złośliwe

Pozostałe nowotwory
Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz
wybrane choroby przebiegające z udziałem
mechanizmów immunologicznych
Niedokrwistości
Pozostałe choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz
wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów
immunologicznych
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu
odżywienia i przemian metabolicznych
Cukrzyca
Niedożywienie
Pozostałe zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu
odżywienia i przemian metabolicznych
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

C00-D48
C00-C14
C15
C16
C18-C21
C22
C25
C32
C33-C34
C43
C50
C53
C54-C55
C56
C61
C67
C70-C72
C82-C85
C90
C91-C95
C17, C23-C24,
C26-C31, C37-C41,
C44- C49, C51-C52,
C57-C60, C62-C66,
C68-C69, C73-C81,
C88, C96-C97
D00-D48
D50-D89

D50-D64
D65-D89

E00-E88
E10-E14
E40-E46
E00-E07, E15-E34,
E50-E88
F01-F99
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1-056

1-066
1-067
1-068
1-069
1-070
1-071
1-072
1-073
1-074
1-075
1-076
1-077

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
spowodowane używaniem substancjami psychoaktywnych
Pozostałe zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Choroby układu nerwowego
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Choroba Alzheimera
Pozostałe choroby układu nerwowego
Choroby oka i przydatków oka
Choroby ucha i wyrostka sutkowatego
Choroby układu krążenia
Ostra choroba reumatyczna i przewlekła choroba
reumatyczna serca
Nadciśnienie tętnicze
Choroba niedokrwienna serca
Inne choroby serca
Choroby naczyń mózgowych
Miażdżyca
Pozostałe choroby układu krążenia
Choroby układu oddechowego
Grypa
Zapalenie płuc
Inne ostre zakażenia dolnych dróg oddechowych
Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych
Pozostałe choroby układu oddechowego

1-078
1-079
1-080
1-081

Choroby układu pokarmowego
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
Choroby wątroby
Pozostałe choroby układu pokarmowego

1-082
1-083

Choroby skóry i tkanki podskórnej
Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki
łącznej
Choroby układu moczowo-płciowego
Choroby kłębuszków nerkowych i choroby cewkowośródmiąższowe nerek
Pozostałe choroby układu moczowo-płciowego
Ciąża, poród i okres połogu
Ciąża zakończona poronieniem
Inne zgony z bezpośrednich przyczyn położniczych
Zgony z pośrednich przyczyn położniczych
Pozostałe stany związane z ciążą, porodem i połogiem
Wybrane stany rozpoczynające się w okresie
okołoporodowym

1-057
1-058
1-059
1-060
1-061
1-062
1-063
1-064
1-065

1-084
1-085
1-086
1-087
1-088
1-089
1-090
1-091
1-092

F10-F19
F01-F09, F20-F99
G00-G98
G00, G03
G30
G04-G25, G31-G98
H00-H59
H60-H93
I00-I99
I00-I09
I10-I13
I20-I25
I26-I51
I60-I69
I70
I71-I99
J00-J98
J09-J11
J12-J18
J20-J22
J40-J47
J00-J06, J30-J39,
J60-J98
K00-K92
K25-K27
K70-K76
K00-K22, K28-K66,
K80-K92
L00-L98
M00-M99
N00-N98
N00-N15
N17-N98
O00-O99
O00-O07
O10-O92
O98-O99
O95-O97
P00-P96
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1-093

1-101
1-102
1-103

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje
chromosomowe
Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki
badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane
gdzie indziej
Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
Wypadki komunikacyjne
Upadki
Wypadkowe zanurzenie i tonięcie
Narażenie na działanie dymu, ognia i płomieni
Wypadkowe zatrucie przez narażenie na działanie
szkodliwych substancji
Zamierzone samouszkodzenie
Napaść
Wszystkie inne zewnętrzne przyczyny

1-901

SARS

1-094

1-095
1-096
1-097
1-098
1-099
1-100
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Q00-Q99
R00-R99

V01-Y89
V01-V99
W00-W19
W65-W74
X00-X09
X40-X49
X60-X84
X85-Y09
W20-W64, W75-99,
X10-X39, X50-X59,
Y10-Y89
U04

SPECJALNE LISTY TABELARYCZNE

Lista tabelaryczna umieralności nr 2
Umieralność ogólna
Lista wybrana
2-001

2-020
2-021
2-022
2-023
2-024

Choroba zakaźna wywołana przez Vibrio cholerae
[cholera]
Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o etiologii
prawdopodobnie zakaźnej
Inne zakażenia jelit
Gruźlica układu oddechowego
Inne postacie gruźlicy
Choroba zakaźna wywołana przez Yersinia pestis [dżuma]
Choroba zakaźna wywołana przez Clostridium tetani
[tężec]
Choroba zakaźna wywołana przez Corynebacterium
diphtheriae [błonica]
Choroba zakaźna wywołana przez Bordetella [krztusiec]
Zakażenie wywołane przez Neisseria meningitidis
Posocznica
Zakażenia przenoszone głównie drogą płciową
Ostre nagminne porażenie dziecięce
Wścieklizna
Żółta gorączka
Inne gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi
i wirusowe gorączki krwotoczne
Odra
Wirusowe zapalenie wątroby
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia
odporności [HIV]
Malaria
Leiszmanioza
Trypanosomatoza
Schistosomatoza
Pozostałe choroby zakaźne i pasożytnicze

2-025
2-026
2-027
2-028

Nowotwór złośliwy wargi, jamy ustnej i gardła
Nowotwór złośliwy przełyku
Nowotwór złośliwy żołądka
Nowotwór złośliwy okrężnicy, prostnicy i odbytu

2-002
2-003
2-004
2-005
2-006
2-007
2-008
2-009
2-010
2-011
2-012
2-013
2-014
2-015
2-016
2-017
2-018
2-019

A00
A09
A01-A08
A15-A16
A17-A19
A20
A33-A35
A36
A37
A39
A40-A41
A50-A64
A80
A82
A95
A90-A94, A96-A99
B05
B15-B19
B20-B24
B50-B54
B55
B56-B57
B65
A21-A32, A38,
A42-A49, A65-A79,
A81, A83-A89,
B00-B04, B06-B09,
B25-B49, B58-B64,
B66-B94, B99
C00-C14
C15
C16
C18-C21
785
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2-029
2-030
2-031
2-032
2-033
2-034
2-035
2-036
2-037
2-038
2-039
2-040
2-041
2-042
2-043
2-044

2-045
2-046
2-047
2-048
2-049
2-050
2-051
2-052
2-053
2-054
2-055
2-056
2-057
2-058
2-059
2-060
2-061

786

Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych
wewnątrzwątrobowych
Nowotwór złośliwy trzustki
Nowotwór złośliwy krtani
Nowotwór złośliwy tchawicy, oskrzeli i płuc
Czerniak złośliwy skóry
Nowotwór złośliwy piersi
Nowotwór złośliwy szyjki macicy
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części macicy
Nowotwór złośliwy jajnika
Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego
Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego
Nowotwór złośliwy opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu
i innych części ośrodkowego układu nerwowego
Chłoniak nieziarniczy
Szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek
plazmatycznych
Białaczka
Pozostałe nowotwory złośliwe

Niedokrwistości
Cukrzyca
Niedożywienie
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
spowodowane używaniem substancjami psychoaktywnych
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Choroba Alzheimera
Ostra choroba reumatyczna i przewlekła choroba
reumatyczna serca
Nadciśnienie tętnicze
Choroba niedokrwienna serca
Inne choroby serca
Choroby naczyń mózgowych
Miażdżyca
Pozostałe choroby układu krążenia
Grypa
Zapalenie płuc
Inne ostre zakażenia dolnych dróg oddechowych
Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych

C22
C25
C32
C33-C34
C43
C50
C53
C54-C55
C56
C61
C67
C70-C72
C82-C85
C90
C91-C95
C17, C23-C24,
C26-C31, C37-C41,
C44- C49, C51-C52,
C57-C60, C62-C66,
C68-C69, C73-C81,
C88, C96-C97
D50-D64
E10-E14
E40-E46
F10-F19
G00, G03
G30
I00-I09
I10-I13
I20-I25
I26-I51
I60-I69
I70
I71-I99
J09-J11
J12-J18
J20-J22
J40-J47
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2-062

Pozostałe choroby układu oddechowego

2-063
2-064
2-065

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
Choroby wątroby
Choroby kłębuszków nerkowych i choroby cewkowo-śródmiąższowe nerek
Ciąża zakończona poronieniem
Inne zgony z bezpośrednich przyczyn położniczych
Zgony z pośrednich przyczyn położniczych
Wybrane stany rozpoczynające się w okresie
okołoporodowym
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje
chromosomowe
Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki
badań laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej
Wszystkie inne choroby

2-066
2-067
2-068
2-069
2-070
2-071
2-072

2-073
2-074
2-075
2-076
2-077
2-078
2-079
2-080

Wypadki komunikacyjne
Upadki
Wypadkowe zanurzenie i tonięcie
Narażenie na działanie dymu, ognia i płomieni
Wypadkowe zatrucie przez narażenie na działanie
szkodliwych substancji
Zamierzone samouszkodzenie
Napaść
Wszystkie inne zewnętrzne przyczyny

2-901

SARS

J00-J06, J30-J39,
J60-J98
K25-K27
K70-K76
N00-N15
O00-O07
O10-O92
O98-O99
P00-P96
Q00-Q99
R00-R99
D00-D48, D65-D89,
E00-E07, E15-E34,
E50-E88, F01-F09,
F20-F99, G04-G25,
G31-G98, H00-H93,
K00-K22, K26-K66,
K80-K92, L00-L98,
M00-M99, N17-N98
i 095-097
V01-V99
W00-W19
W65-W74
X00-X09
X40-X49
X60-X84
X85-Y09
W20-W64, W75-99,
X10-X39, X50-X59
U04
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Lista tabelaryczna umieralności nr 3
Umieralność niemowląt i dzieci
Lista zbiorcza
3-001
3-002

3-013

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze
Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o etiologii
prawdopodobnie zakaźnej
Inne zakażenia jelit
Gruźlica
Choroba zakaźna wywołana przez Clostridium tetani
[tężec]
Choroba zakaźna wywołana przez Corynebacterium
diphtheriae [błonica]
Choroba zakaźna wywołana przez Bordetella [krztusiec]
Zakażenie wywołane przez Neisseria meningitidis
Posocznica
Ostre nagminne porażenie dziecięce
Odra
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia
odporności [HIV]
Inne choroby wirusowe

3-014
3-015

Malaria
Pozostałe wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

3-016
3-017
3-018
3-019
3-020

Nowotwory
Białaczka
Pozostałe nowotwory złośliwe
Pozostałe nowotwory
Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz
wybrane choroby przebiegające z udziałem
mechanizmów autoimmunologicznych
Niedokrwistości
Pozostałe choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz
wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów
autoimmunologicznych
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu
odżywienia i przemian metabolicznych
Niedożywienie i inne niedobory pokarmowe
Pozostałe zaburzenia wydzielaniu wewnętrznego, stanu
odżywienia i przemian metabolicznych
Choroby układu nerwowego
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

3-003
3-004
3-005
3-006
3-007
3-008
3-009
3-010
3-011
3-012

3-021
3-022

3-023
3-024
3-025
3-026
3-027
788

A00-B99
A09
A00-A08
A15-A19
A33, A35
A36
A37
A39
A40-A41
A80
B05
B20-B24
A81-B04, B06-B19,
B25-B34
B50-B54
A20-A32, A38,
A42-A79, B35-B49,
B55-B94, B99
C00-D48
C91-C95
C00-C90, C96-C97
D00-D48
D50-D89

D50-D64
D65-D89

E00-E88
E40-E64
E00-E34, E65-E88
G00-G98
G00, G03
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3-028
3-029
3-030
3-031
3-032
3-033
3-034
3-035
3-036
3-037
3-038

3-039
3-040
3-041
3-042
3-043
3-044
3-045
3-046
3-047
3-048
3-049
3-050
3-051
3-052
3-053
3-054
3-055
3-056

3-057
3-058

Pozostałe choroby układu nerwowego
Choroby ucha i wyrostka sutkowatego
Choroby układu krążenia
Choroby układu oddechowego
Zapalenie płuc
Inne ostre zakażenia układu oddechowego
Pozostałe choroby układu oddechowego
Choroby układu pokarmowego
Choroby układu moczowo-płciowego
Wybrane stany rozpoczynające się w okresie
okołoporodowym
Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami
matczynymi oraz powikłaniami ciąży, czynności porodowej
i porodu
Zaburzenia związane z czasem trwania ciąży i rozwojem
płodu
Uraz okołoporodowy
Niedotlenienie wewnątrzmaciczne i zamartwica
urodzeniowa
Zespół zaburzeń oddychania noworodka
Wrodzone zapalenie płuc
Inne zaburzenia dotyczące układu oddechowego
u noworodka
Posocznica bakteryjna noworodka
Zapalenie pępka noworodka z łagodnym krwawieniem lub
bez krwawienia
Zaburzenia krwotoczne i choroby krwi u płodu i
noworodka
Pozostałe stany okołoporodowe
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje
chromosomowe
Wodogłowie wrodzone i rozszczep kręgosłupa
Inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego
Wrodzone wady rozwojowe serca
Inne wrodzone wady rozwojowe układu krążenia
Zespół Downa i inne aberracje chromosomowe
Inne wrodzone wady rozwojowe
Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki
badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane
gdzie indziej
Zespół nagłej śmierci niemowląt
Inne objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki
badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane

G04-G98
H60-H93
I00-I99
J00-J98
J12-J18
J00-J11, J20-J22
J30-J98
K00-K92
N00-N98
P00-P96
P00-P04

P05-P08
P10-P15
P20-P21
P22
P23
P24-P28
P36
P38
P50-P61
P29, P35, P37, P39,
P70-P96
Q00-Q99
Q03, Q05
Q00-Q02, Q04,
Q06-Q07
Q20-Q24
Q25-Q28
Q90-Q99
Q10-Q18, Q30-Q89
R00-R99

R95
R00-R94, R96-R99
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3-059
3-060
3-061
3-062
3-063
3-064
3-065

gdzie indziej
Wszystkie inne choroby

3-066
3-067

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
Wypadki komunikacyjne
Wypadkowe zanurzenie i tonięcie
Inne wypadkowe utrudnienia oddychania
Narażenie na działanie dymu, ognia i płomieni
Wypadkowe zatrucie przez narażenie na działanie
szkodliwych substancji
Napaść
Wszystkie inne zewnętrzne przyczyny

3-901

SARS
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F01-F99, H00-H59,
L00-L98, M00-M99
V01-Y89
V01-V99
W65-W74
W75-W84
X00-X09
X40-X49
X85-Y09
W00-W64, W85-W99,
X10-X39, X50-X84,
Y10-Y89
U04
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Lista tabelaryczna umieralności nr 4
Umieralność niemowląt i dzieci
Lista wybrana

4-012

Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o etiologii
prawdopodobnie zakaźnej
Inne zakażenia jelit
Gruźlica
Choroba zakaźna wywołana przez Clostridium tetani
[tężec]
Choroba zakaźna wywołana przez Corynebacterium
diphtheriae [błonica]
Choroba zakaźna wywołana przez Bordetella [krztusiec]
Zakażenie wywołane przez Neisseria meningitidis
Posocznica
Ostre nagminne porażenie dziecięce
Odra
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia
odporności [HIV]
Inne choroby wirusowe

4-013
4-014

Malaria
Pozostałe wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

4-015
4-016
4-017
4-018

Białaczka
Pozostałe nowotwory złośliwe
Niedokrwistości
Pozostałe choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz
wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów
autoimmunologicznych
Niedożywienie i inne niedobory pokarmowe
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Pozostałe choroby układu nerwowego
Zapalenie płuc
Inne ostre zakażenia układu oddechowego
Choroby układu pokarmowego
Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami
matczynymi oraz powikłaniami ciąży, czynności porodowej
i porodu
Zaburzenia związane z czasem trwania ciąży i rozwojem
płodu
Uraz okołoporodowy
Niedotlenienie wewnątrzmaciczne i zamartwica

4-001
4-002
4-003
4-004
4-005
4-006
4-007
4-008
4-009
4-010
4-011

4-019
4-020
4-021
4-022
4-023
4-024
4-025

4-026
4-027
4-028

A09
A00-A08
A15-A19
A33, A35
A36
A37
A39
A40-A4I
A80
B05
B20-B24
A81-B04, B06-B19,
B25-B34
B50-B54
A20-A32, A38,
A42-A79, B35-B49,
B55-B94, B99
C91-C95
C00-C90, C96-C97
D50-D64
D65-D89

E40-E64
G00, G03
G04-G98
J12-J18
J00-J11, J20-J22
K00-K92
P00-P04

P05-P08
P10-P15
P20-P21
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4-035

urodzeniowa
Zespół zaburzeń oddychania noworodka
Wrodzone zapalenie płuc
Inne zaburzenia dotyczące układu oddechowego
u noworodka
Posocznica bakteryjna noworodka
Zapalenie pępka noworodka z łagodnym krwawieniem lub
bez krwawienia
Zaburzenia krwotoczne i choroby krwi u płodu i
noworodka
Pozostałe stany okołoporodowe

4-036
4-037

Wodogłowie wrodzone i rozszczep kręgosłupa
Inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego

4-038
4-039
4-040
4-041
4-042
4-043

Wrodzone wady rozwojowe serca
Inne wrodzone wady rozwojowe układu krążenia
Zespół Downa i inne aberracje chromosomowe
Inne wrodzone wady rozwojowe
Zespół nagłej śmierci niemowląt
Inne objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki
badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane
gdzie indziej
Wszystkie inne choroby

4-029
4-030
4-031
4-032
4-033
4-034

4-044

4-045
4-046
4-047
4-048
4-049
4-050
4-051

Wypadki komunikacyjne
Wypadkowe zanurzenie i tonięcie
Inne wypadkowe utrudnienia oddychania
Narażenie na działanie dymu, ognia i płomieni
Wypadkowe zatrucie przez narażenie na działanie
szkodliwych substancji
Napaść
Wszystkie inne zewnętrzne przyczyny

4-901

SARS

792

P22
P23
P24-P28
P36
P38
P50-P61
P29, P35, P37, P39,
P70-P96
Q03, Q05
Q00-Q02, Q04,
Q06-Q07
Q20-Q24
Q25-Q28
Q90-Q99
Q10-Q18, Q30-Q89
R95
R00-R94, R96-R99

D00-D48, E00-E34,
E65-E88, F01-F99,
H00-H95, I00-I99,
J30-J98, L00-L98,
M00-M99, N00-N98
V01-V99
W65-W74
W75-W84
X00-X09
X40-X49
X85-Y09
W00-W64, W85-W99,
X10-X39, X50-X84,
Y10-Y89
U04
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Lista tabelaryczna chorobowości
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018

019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032

Choroba zakaźna wywołana przez Vibrio cholerae
[cholera]
Choroba zakaźna wywołana przez Salmonella typhi i
Salmonella paratyphi [dur brzuszny i dury rzekome]
Choroba zakaźna wywołana przez Shigella [szigelloza]
Choroba zakaźna wywołana przez Entoamoeba histolytica
Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o etiologii
prawdopodobnie zakaźnej
Inne zakażenia jelit
Gruźlica układu oddechowego
Inne postacie gruźlicy
Choroba zakaźna wywołana przez Yersinia pestis [dżuma]
Choroba zakaźna wywołana przez Brucella [bruceloza]
Choroba zakaźna wywołana przez Mycobacterium leprae
[trąd]
Choroba zakaźna wywołana przez Clostridium tetani
występująca u noworodków [tężec noworodków]
Inne postacie tężca
Choroba zakaźna wywołana przez Corynebacterium
diphtheriae [błonica]
Choroba zakaźna wywołana przez Bordetella [krztusiec]
Zakażenie wywołane przez Neisseria meningitidis
Posocznica
Inne choroby bakteryjne

Kiła wrodzona
Kiła wczesna
Inne postacie kiły
Rzeżączka
Choroby wywołane przez Chlamydia przenoszone drogą
płciową
Inne zakażenia przenoszone głównie drogą płciową
Gorączka powrotna
Jaglica
Dur wysypkowy
Ostre nagminne porażenie dziecięce
Wścieklizna
Wirusowe zapalenie mózgu
Żółta gorączka
Inne gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi

A00
A01
A03
A06
A09
A02, A04-A05,
A07-A08
A15-A16
A17-A19
A20
A23
A30
A33
A34-A35
A36
A37
A39
A40-A41
A21-A22, A24-A28,
A31-A32, A38,
A42-A49
A50
A51
A52-A53
A54
A55-A56
A57-A64
A68
A71
A75
A80
A82
A83-A86
A95
A90-A94, A96-A99
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040
041

i wirusowe gorączki krwotoczne
Zakażenia wywołane przez wirus opryszczki
Ospa wietrzna i półpasiec
Odra
Różyczka
Ostre wirusowe zapalenie wątroby B
Inne wirusowe zapalenia wątroby
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia
odporności [HIV]
Świnka [nagminne zapalenie ślinianek przyusznych]
Inne choroby wirusowe

042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053

Grzybice
Malaria
Leiszmanioza
Trypanosomatoza
Schistosomatoza
Inne zakażenia wywołane przez przywry
Bąblowica
Drakunkuloza
Onchocerkoza
Filarioza
Choroby wywołane przez tęgoryjca
Inne robaczyce

054
055
056
057

Następstwa gruźlicy
Następstwa nagminnego porażenia dziecięcego
Następstwa trądu
Inne choroby zakaźne i pasożytnicze

058
059
060
061
062

Nowotwór złośliwy wargi, jamy ustnej i gardła
Nowotwór złośliwy przełyku
Nowotwór złośliwy żołądka
Nowotwór złośliwy okrężnicy
Nowotwór złośliwy odbytniczo-esiczego, odbytnicy,
odbytu i kanału odbytu
Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych
wewnątrzwątrobowych
Nowotwór złośliwy trzustki
Inne nowotwory złośliwe narządów układu pokarmowego
Nowotwór złośliwy krtani

033
034
035
036
037
038
039

063
064
065
066
794

B00
B01-B02
B05
B06
B16
B15, B17-B19
B20-B24
B26
A81, A87-A89,
B03-B04, B07-B09,
B25, B27-B34
B35-B49
B50-B54
B55
B56-B57
B65
B66
B67
B72
B73
B74
B76
B68-B71, B75,
B77-B83
B90
B91
B92
A65-A67, A69-A70,
A74, A77-A79,
B58-B64, B85-B89,
B94, B99
C00-C14
C15
C16
C18
C19-C21
C22
C25
C17, C23-C24, C26
C32

SPECJALNE LISTY TABELARYCZNE

067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096

097
098
099
100
101

Nowotwór złośliwy tchawicy, oskrzeli i płuc
Inne nowotwory złośliwe układu oddechowego i narządów
klatki piersiowej
Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej
Czerniak złośliwy skóry
Inne nowotwory złośliwe skóry
Nowotwory złośliwe mezotelium i tkanek miękkich
Nowotwór złośliwy piersi
Nowotwór złośliwy szyjki macicy
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części macicy
Inne nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych
Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego
Inne nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych
Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego
Inne nowotwory złośliwe układu moczowego
Nowotwór złośliwy oka i przydatków oka
Nowotwór złośliwy mózgu
Nowotwór złośliwy innych części ośrodkowego układu
nerwowego
Nowotwór złośliwy o niedokładnie określonym, innym,
wtórnym lub mnogim umiejscowieniu
Ziarnica złośliwa [choroba Hodgkina]
Chłoniaki nieziarnicze
Białaczka
Inne nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, układu
krwiotwórczego i tkanek pokrewnych
Rak in situ szyjki macicy
Nowotwór niezłośliwy skóry
Nowotwór niezłośliwy piersi
Mięśniak gładkokomórkowy macicy
Nowotwór niezłośliwy jajnika
Nowotwór niezłośliwy układu moczowego
Nowotwór niezłośliwy mózgu i innych części ośrodkowego
układu nerwowego
Inne nowotwory in situ i niezłośliwe oraz nowotwory
o niepewnym lub nieznanym charakterze
Niedokrwistość z niedoboru żelaza
Inne niedokrwistości
Zaburzenia krzepnięcia i inne choroby krwi i narządów
krwiotwórczych
Wybrane choroby dotyczące mechanizmów
immunologicznych
Choroby tarczycy związane z niedoborem jodu

C33-C34
C30-C31, C37-C39
C40-C41
C43
C44
C45-C49
C50
C53
C54-C55
C51-C52, C56-C58
C61
C60, C62-C63
C67
C64-C66, C68
C69
C71
C70, C72
C73-C80, C97
C81
C82-C85
C91-C95
C88-C90, C96
D06
D22-D23
D24
D25
D27
D30
D33
D00-D05, D07-D21,
D26, D28-D29,
D31-D32, D34-D48
D50
D51-D64
D65-D77
D80-D89
E00-E02
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102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

130
131
132
133
796

Nadczynność tarczycy
Inne choroby tarczycy
Cukrzyca
Niedożywienie
Niedobór witaminy A
Niedobory innych witamin
Następstwa niedożywienia i innych niedoborów
pokarmowych
Otyłość
Nadmierna utrata płynów
Inne zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu
odżywienia i przemian metabolicznych
Otępienie
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
spowodowane używaniem alkoholu
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
spowodowane używaniem innych substancji
psychoaktywnych
Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i urojeniowe
Zaburzenia nastroju [afektywne]
Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią
somatyczną
Upośledzenie umysłowe
Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego
Choroba Parkinsona
Choroba Alzheimera
Stwardnienie rozsiane
Padaczka
Migrena i inne zespoły bólu głowy
Przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły
pokrewne
Zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów
rdzeniowych i sploty nerwowe
Mózgowe porażenie dziecięce i inne zespoły porażenne
Inne choroby układu nerwowego

Zapalenie powieki
Zapalenie spojówek i inne zaburzenia spojówek
Zapalenie rogówki oraz inne zaburzenia twardówki
i rogówki
Zaćma i inne zaburzenia soczewki

E05
E03-E04, E06-E07
E10-E14
E40-E46
E50
E51-E56
E64
E66
E86
E15-E35, E58-E63,
E65, E67-E85, E87-E90
F00-F03
F10
F11-F19

F20-F29
F30-F39
F40-F48
F70-F79
F04-F09, F50-F69,
F80-F99
G00-G09
G20
G30
G35
G40-G41
G43-G44
G45
G50-G59
G80-G83
G10-G13, G21-G26,
G31-G32, G36-G37,
G46-G47, G60-G73,
G90-G99
H00-H01
H10-H13
H15-H19
H25-H28
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134
135
136
137
138
139

Odwarstwienie i przedarcie siatkówki
Jaskra
Zez
Zaburzenia refrakcji i akomodacji
Ślepota i upośledzenie widzenia
Inne choroby oka i przydatków oka

140

Zapalenie ucha środkowego i inne zaburzenia ucha
środkowego i wyrostka sutkowatego
Upośledzenie słuchu
Inne choroby ucha i wyrostka sutkowatego

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

Ostra choroba reumatyczna
Przewlekła choroba reumatyczna serca
Nadciśnienie samoistne (pierwotne)
Inne postacie choroby nadciśnieniowej
Ostry zawał mięśnia sercowego
Inne choroby niedokrwienne serca
Zator płucny
Zaburzenia przewodnictwa i zaburzenia rytmu serca
Niewydolność serca
Inne choroby serca
Krwotok śródczaszkowy
Zawał mózgu
Udar mózgu, nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowy
Inne choroby naczyń mózgowych
Miażdżyca
Inne choroby naczyń obwodowych
Zatorowość i zakrzepica tętnicza
Inne choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych
Zapalenie żył, zakrzepowe zapalenie żył, zatorowość
i zakrzepica żylna
Żylaki kończyn dolnych
Hemoroidy
Inne choroby układu krwionośnego
Ostre zapalenie gardła i ostre zapalenie migdałków
podniebiennych
Ostre zapalenie krtani i tchawicy
Inne ostre zakażenia górnych dróg oddechowych
Grypa
Zapalenie płuc
Ostre zapalenie oskrzeli i oskrzelików

H33
H40-H42
H49-H50
H52
H54
H02-H06, H20-H22,
H30-H32, H34-H36,
H43-H48, H51, H53,
H55-H59
H65-H75
H90-H91
H60-H62, H80-H83,
H92-H95
I00-I02
I05-I09
I10
I11-I15
I21-I22
I20, I23-I25
I26
I44-I49
I50
I27-I43, I51-I52
I60-I62
I63
I64
I65-I69
I70
I73
I74
I71-I72, I77-I79
I80-I82
I83
I84
I85-I99
J02-J03
J04
J00-J01, J05-J06
J09-J11
J12-J18
J20-J21
797
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171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
798

Przewlekłe zapalenie zatok
Inne choroby nosa i zatok przynosowych
Przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka
gardłowego
Inne choroby górnych dróg oddechowych
Zapalenie oskrzeli, rozedma i inne przewlekłe obturacyjne
choroby płuc
Astma oskrzelowa
Rozstrzenie oskrzeli
Pylica płuc
Inne choroby układu oddechowego
Próchnica zębów
Inne zaburzenia zębów i struktur podtrzymujących
Inne choroby jamy ustnej, gruczołów ślinowych, żuchwy
i szczęk
Wrzód żołądka i dwunastnicy
Zapalenie żołądka i dwunastnicy
Inne choroby przełyku, żołądka i dwunastnicy
Choroby wyrostka robaczkowego
Przepuklina pachwinowa
Inne przepukliny
Choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie
jelita grubego
Niedrożność porażenna i niedrożność jelit bez przepukliny
Choroba uchyłkowa jelita
Inne choroby jelit i otrzewnej
Alkoholowa choroba wątroby
Inne choroby wątroby
Kamica żółciowa i zapalenie pęcherzyka żółciowego
Ostre zapalenie trzustki i inne choroby trzustki
Inne choroby przewodu pokarmowego
Zakażenia skóry i tkanki podskórnej
Inne choroby skóry i tkanki podskórnej
Reumatoidalne zapalenie stawów i inne artropatie
wielostawowe zapalne
Choroby zwyrodnieniowe stawów
Nabyte deformacje kończyn
Inne zaburzenia stawów
Układowe choroby tkanki łącznej
Choroby krążków międzykręgowych szyjnych i innych
Inne choroby grzbietu
Choroby tkanek miękkich

J32
J30-J31, J33-J34
J35
J36-J39
J40-J44
J45-J46
J47
J60-J65
J22, J66-J99
K02
K00-K01, K03-K08
K09-K14
K25-K27
K29
K20-K23, K28, K30K31
K35-K38
K40
K41-K46
K50-K51
K56
K57
K52-K55, K58-K67
K70
K71-K77
K80-K81
K85-K86
K82-K83, K87-K93
L00-L08
L10-L99
M05-M14
M15-M19
M20-M21
M00-M03, M22-M25
M30-M36
M50-M51
M40-M49, M53-M54
M60-M79
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208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233

234
235
236
237
238
239
240
241
242

Zaburzenia mineralizacji i struktury kości
Zapalenie kości i szpiku
Inne choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki
łącznej
Ostry i gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek
Inne choroby kłębuszków nerkowych
Choroby cewkowo-śródmiąższowe nerek
Niewydolność nerek
Kamica moczowa
Zapalenie pęcherza moczowego
Inne choroby układu moczowego
Rozrost gruczołu krokowego
Inne choroby gruczołu krokowego
Wodniak jądra i powrózka nasiennego
Nadmiar napletka, stulejka i załupek
Inne choroby męskich narządów płciowych
Choroby piersi
Zapalenie jajowodów i jajników
Zapalenie szyjki macicy
Inne choroby zapalne narządów miednicy u kobiet
Gruczolistość
Wypadanie żeńskich narządów rozrodczych
Niezapalne choroby jajnika, jajowodu i więzadła
szerokiego macicy
Zaburzenia miesiączkowania
Menopauza i inne schorzenia okresu okołomenopauzalnego
Niepłodność kobieca
Inne choroby układu moczowo-płciowego

Poronienie samoistne
Poronienie sztuczne
Inne rodzaje ciąż zakończone poronieniem
Obrzęk, białkomocz i nadciśnienie podczas ciąży, porodu i
połogu
Łożysko przodujące, przedwczesne oddzielenie łożyska
i krwawienie przedporodowe
Inne rodzaje opieki położniczej dotyczące płodu, owodni
i potencjalnych powikłań porodowych
Poród patologiczny
Krwawienie poporodowe
Inne powikłania ciąży i porodu

M80-M85
M86
M87-M99
N00-N01
N02-N08
N10-N16
N17-N19
N20-N23
N30
N25-N29, N31-N39
N40
N41-N42
N43
N47
N44-N46, N48-N51
N60-N64
N70
N72
N71, N73-N77
N80
N81
N83
N91-N92
N95
N97
N82, N84-N90,
N93-N94, N96,
N98-N99
O03
O04
O00-O02, O05-O08
O10-O16
O44-O46
O30-O43, O47-O48
O64-O66
O72
O20-O29, O60-O63,
O67-O71, O73-O75,
O81-O84
799
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243
244
245

246

247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270

271
272
273
274
800

Poród samoistny pojedynczy (siłami natury)
Powikłania związane głównie z połogiem i inne stany
położnicze niesklasyfikowane gdzie indziej
Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami
matczynymi oraz powikłaniami ciąży, czynności porodowej
i porodu
Opóźniony wzrost płodu, niedożywienie płodu i zaburzenia
związane z krótkim czasem trwania ciąży i niską masą
urodzeniową
Uraz okołoporodowy
Niedotlenienie wewnątrzmaciczne i zamartwica
urodzeniowa
Inne zaburzenia oddechowe swoiste dla okresu
okołoporodowego
Wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze
Inne zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego
Choroba hemolityczna płodu i noworodka
Inne stany swoiste dla okresu okołoporodowego
Rozszczep kręgosłupa
Inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego
Wrodzone wady wrodzone układu krążenia
Rozszczep wargi i podniebienia
Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita cienkiego
Inne wrodzone wady rozwojowe układu pokarmowego
Niezstąpienie jąder
Inne wady rozwojowe układu moczowo-płciowego
Wrodzone zniekształcenie stawu biodrowego
Wrodzone zniekształcenie stóp
Inne wrodzone wady rozwojowe i zniekształcenia układu
mięśniowo-szkieletowego
Inne wrodzone wady rozwojowe
Aberracje chromosomowe niesklasyfikowane gdzie indziej
Ból w okolicy brzucha i miednicy
Gorączka nieznanego pochodzenia
Starość
Inne objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki
badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane
gdzie indziej
Złamanie czaszki i twarzoczaszki
Złamania w obrębie szyi, klatki piersiowej lub miednicy
Złamanie kości udowej
Złamania innych kości kończyn

O80
O85-O99
P00-P04

P05-P07

P10-P15
P20-P21
P22-P28
P35-P37
P38-P39
P55
P08, P29, P50-P54,
P56-P96
Q05
Q00-Q04, Q06-Q07
Q20-Q28
Q35-Q37
Q41
Q38-Q40, Q42-Q45
Q53
Q50-Q52, Q54-Q64
Q65
Q66
Q67-Q79
Q10-Q18, Q30-Q34,
Q80-Q89
Q90-Q99
R10
R50
R54
R00-R09, R11-R49,
R51-R53, R55-R99
S02
S12, S22, S32, T08
S72
S42, S52, S62, S82,
S92, T10, T12
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275
276

Złamania obejmujące liczne okolice ciała
Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów określonych
i wielu okolic ciała

277
278
279
280

Uraz oka i oczodołu
Uraz śródczaszkowy
Uraz innych narządów wewnętrznych
Uraz zmiażdżeniowy i amputacja urazowa w określonych
i wielu okolicach ciała

281

Inne urazy w określonych, nieokreślonych i wielu
okolicach ciała

282

Skutki działania ciała obcego wnikającego drogą
naturalnych otworów ciała
Oparzenia termiczne i chemiczne
Zatrucie lekami, środkami farmakologicznymi
i substancjami biologicznymi
Skutki toksyczne substancji zazwyczaj niestosowanych
w celach leczniczych
Zespoły maltretowania
Inne i nieokreślone skutki działania czynników
zewnętrznych
Określone wczesne powikłania urazu oraz powikłania
opieki chirurgicznej i medycznej niesklasyfikowane gdzie
indziej
Następstwa urazów, zatruć i innych skutków działania
czynników zewnętrznych
Osoby stykające się ze służbą zdrowia w związku
z badaniami lekarskimi i dodatkowymi
Bezobjawowy stan zakażenia ludzkim wirusem
upośledzenia odporności [HIV]
Inne osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia
związanym z chorobami zakaźnymi
Postępowanie antykoncepcyjne
Przedporodowe badania przesiewowe i inne rodzaje

283
284
285
286
287
288

289
290
291
292
293
294

T02
S03, S13, S23, S33,
S43, S53, S63, S73,
S83, S93, T03
S05
S06
S26-S27, S36-S37
S07-S08, S17-S18, S28,
S38, S47-S48, S57-S58,
S67-S68, S77-S78,
S87-S88, S97-S98,
T04-T05
S00-S01, S04, S09-S11,
S14-S16, S19- S21,
S24-S25, S29- S31,
S34-S35, S39- S41,
S44-S46, S49- S51,
S54-S56, S59- S61,
S64-S66, S69- S71,
S74-S76, S79- S81,
S84-S86, S89- S91,
S94-S96, S99, T00-T01,
T06-T07, T09, T11,
T13-T14
T15-T19
T20-T32
T36-T50
T51-T65
T74
T33-T35, T66-T73,
T75-T78
T79-T88

T90-T98
Z00-Z13
Z21
Z20, Z22-Z29
Z30
Z34-Z36
801
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295
296
297
298
901

802

nadzoru nad ciążą
Żywo urodzone niemowlęta według miejsca urodzenia
Opieka i badanie poporodowe
Osoby stykające się ze służbą zdrowia w celu zabiegów
specjalnych oraz pielęgnacji
Osoby stykające się ze służbą zdrowia z innych powodów
SARS

Z38
Z39
Z40-Z54
Z31-Z33, Z37, Z55-Z99
U04

Definicje

Definicje
Uwaga: Poniższe definicje zostały przyjęte przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia (rezolucje
WHA20.19 i WHA43.24) na mocy artykułu 23 Konstytucji Światowej Organizacji
Zdrowia.
1.

Przyczyny zgonu

Przyczynami zgonu wpisywanymi do lekarskiego świadectwa zgonu są wszystkie choroby, stany
chorobowe lub urazy, które spowodowały zgon lub przyczyniły się do zgonu, a także okoliczności
wypadku lub umyślnego działania, których skutkiem były te urazy.
2

Wyjściowa przyczyna zgonu

Za wyjściową przyczynę zgonu uznaje się: (a) chorobę lub uraz, które rozpoczęły bieg zdarzeń
prowadzących bezpośrednio do zgonu lub (b) okoliczności wypadku bądź działania umyślnego,
które spowodowały śmiertelny uraz.
3.

Definicje związane z umieralnością płodową, okołoporodową, noworodkową
i niemowlęcą

Żywe urodzenie
3.1.
Żywe urodzenie jest to całkowite wydalenie lub wydobycie z ustroju matki płodu, niezależnie od
czasu trwania ciąży, który po takim oddzieleniu oddycha lub wykazuje jakiekolwiek inne oznaki
życia, takie jak bicie serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli, bez
względu na to, czy pępowina została odcięta a łożysko odeszło; każdy taki płód określany jest jako
żywo urodzony.
3.2.
Zgon płodu [noworodek martwo urodzony]
Zgonem płodu nazywamy zgon płodu, niezależnie od czasu trwania ciąży, który nastąpił przed
całkowitym wydaleniem lub wydobyciem z ustroju matki; o zgonie świadczy to, że po takim
oddzieleniu płód nie oddycha i nie wykazuje żadnych innych oznak życia, takich jak bicie serca,
tętnienie pępowiny lub skurcze mięśni zależnych od woli.
3.3.
Masa urodzeniowa
Masa urodzeniowa jest to wynik pierwszego pomiaru masy ciała płodu lub noworodka po
urodzeniu.
3.4.
Niska masa urodzeniowa
Jest to masa urodzeniowa poniżej 2500 g.
3.5.
Bardzo niska masa urodzeniowa
Jest to masa urodzeniowa poniżej 1500 g.
3.6.
Krańcowo niska masa urodzeniowa
Jest to masa urodzeniowa poniżej 1000 g.
3.7.
Wiek płodowy (czas trwania ciąży)
Czas trwania ciąży określa się od pierwszego dnia ostatniej normalnej miesiączki. Czas trwania
ciąży wyraża się w ukończonych dniach lub tygodniach (np. zdarzenia występujące od 280 do
zakończenia 286 dnia po pojawieniu się ostatniej normalnej miesiączki należy uważać za zdarzenia
występujące w 40 tygodniu ciąży).
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3.8.
Poród przedwczesny
Jest to poród przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży (przed upływem 259 dni).
3.9.
Poród o czasie
Jest to poród po ukończeniu 37 tygodnia, ale przed ukończeniem 42 tygodnia ciąży (od 259 do
293 dnia).
3.10.
Poród po terminie
Jest to poród po ukończeniu 42 tygodnia ciąży (294 lub więcej dni).
3.11.
Okres okołoporodowy
Okres okołoporodowy rozpoczyna się z chwilą ukończenia 22 tygodnia (154 dnia) ciąży (masa
urodzeniowa wynosi wówczas zazwyczaj 500 g), a kończy się wraz z upływem 7 pełnych dni po
urodzeniu.
3.12.
Okres noworodkowy
Okres noworodkowy rozpoczyna się w chwili urodzenia i kończy się wraz z upływem 28 pełnych
dni po urodzeniu. Zgony noworodków (zgony noworodków żywo urodzonych występujące
w okresie przed ukończeniem pierwszych 28 dni życia) można podzielić na wczesne zgony
noworodków, następujące w okresie pierwszych 7 dni życia i późne zgony noworodków,
następujące po upływie 7 dni, lecz przed ukończeniem 28 dni życia.
Uwagi dotyczące definicji
i

W przypadku żywych urodzeń, pomiar masy urodzeniowej powinien być wykonany w ciągu
pierwszej godziny życia, zanim nastąpi istotny pourodzeniowy ubytek masy ciała. Pomimo iż
tabele statystyczne zawierają 500-gramowe przedziały dla masy urodzeniowej, nie należy
zapisywać masy według tych przedziałów. Właściwa masa ciała powinna zostać zapisana
z taką dokładnością, z jaką dokonano pomiaru.

ii

Definicje „niskiej”, „bardzo niskiej” i „krańcowo niskiej” masy urodzeniowej nie stanowią
kategorii wykluczających się, tzn. masa „niska” obejmuje „bardzo niską” i „krańcowo niską”,
podczas gdy „bardzo niska” obejmuje „krańcowo niską”.

iii. Czas trwania ciąży jest częstym źródłem pomyłek, kiedy obliczeń dokonuje się na podstawie
daty miesiączki. W celu obliczenia czasu trwania ciąży i terminu porodu na podstawie daty
ostatniej normalnej miesiączki należy pamiętać o tym, że pierwszy dzień ostatniej miesiączki
jest dniem 0, a nie dniem 1; zatem dni 0–6 odpowiadają „ukończonemu tygodniowi zerowemu”
ciąży, natomiast dni 7–13 odpowiadają „pierwszemu ukończonemu tygodniowi” ciąży,
a 40 tydzień obecnej ciąży jest synonimem „ukończonego 39 tygodnia” ciąży. Jeśli nie jest
możliwe ustalenie daty ostatniej miesiączki, wówczas ocena czasu trwania ciąży powinna być
oparta na wynikach badania klinicznego. W celu uniknięcia nieporozumień należy podawać
zarówno liczbę tygodni, jak i dni.
iv. W przypadku zgonu, który nastąpił w pierwszym dniu życia (dniu 0) wiek noworodka należy
podawać w ukończonych minutach lub godzinach życia. W przypadku zgonu w dniu drugim
(dzień 1), trzecim (dzień 2) aż do ukończenia 27 dni życia, wiek noworodka w chwili zgonu
należy podawać w dniach.
4.

Definicje związane z umieralnością matek

4.1.
Zgon matki
Za zgon matki uważa się zgon kobiety w czasie ciąży lub w okresie 42 dni od zakończenia ciąży,
niezależnie od czasu trwania i umiejscowienia ciąży, z jakiejkolwiek przyczyny związanej z ciążą
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lub nasilonej przez ciążę bądź jej podtrzymywanie, wyłączając zgony przypadkowe lub
spowodowane wypadkiem.
4.2.
Późny zgon matki
Późny zgon matki jest to zgon kobiety z powodu bezpośrednich lub pośrednich przyczyn
położniczych, który nastąpił po upływie 42 dni, lecz mniej niż jeden rok od zakończenia ciąży.
4.3.
Zgon związany z ciążą
Zgon związany z ciążą jest to zgon kobiety w czasie ciąży lub w okresie 42 dni od zakończenia
ciąży, niezależnie od przyczyny zgonu.
Zgony matek dzieli się na dwie grupy:
4.4.
Bezpośrednie zgony położnicze
Są to zgony wynikające z powikłań położniczych (ciąży, czynności porodowej i połogu),
interwencji, zaniedbań, niewłaściwego leczenia lub ciągu zdarzeń wynikającego z dowolnej
z wymienionych powyżej przyczyn.
4.5.
Pośrednie zgony położnicze
Są to zgony wynikające z choroby istniejącej uprzednio lub choroby, która rozwinęła się w czasie
ciąży, lecz która nie jest skutkiem bezpośrednich przyczyn położniczych, choć została nasilona
przez fizjologiczne skutki ciąży.
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Przepisy dotyczące mianownictwa
(łącznie z opracowaniem i publikacją statystyki chorób i przyczyn zgonów)
Dwudzieste Światowe Zgromadzenie Zdrowia,
uznając wagę opracowywania i publikowania statystyk umieralności i chorobowości w formie
porównywalnej;
opierając się na artykułach: 2(s), 21(b), 22 i 64 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia,
PRZYJMUJE dnia 22 maja 1967 roku Przepisy dotyczące mianownictwa 1967; Przepisy te mogą
być cytowane jako przepisy WHO dotyczące mianownictwa.
Artykuł 1
Członkowie Światowej Organizacji Zdrowia, dla których, na mocy poniższego artykułu 7, niniejsze
Przepisy staną się obowiązujące, w dalszej części niniejszego aktu nazywani będą Członkami.
Artykuł 2
Członkowie opracowujący statystyki umieralności i chorobowości będą dokonywać tego w oparciu
o aktualną rewizję „Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób, Urazów i Przyczyn
Zgonów”, jaką co pewien czas zatwierdza Światowe Zgromadzenie Zdrowia. Klasyfikacja ta może
być cytowana jako „Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób”.
Artykuł 3
Przy opracowywaniu i publikowaniu statystyk umieralności i chorobowości Członkowie będą
stosować, o ile to będzie możliwe, zalecenia przyjęte przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia
dotyczące klasyfikacji, procedury kodowania, grupowania wg wieku, podziału terytorialnego
i innych związanych z tym definicji i standardów.
Artykuł 4
Członkowie będą opracowywać i publikować w każdym roku kalendarzowym roczne statystyki
przyczyń zgonów dla całego kraju lub dla takiej jego części, dla jakiej informacje są dostępne,
wskazując obszar objęty statystyką.
Artykuł 5
Członkowie wprowadzą wzór lekarskiego świadectwa zgonu, który umożliwia wyszczególnienie
stanów chorobowych lub urazów będących przyczyną zgonu lub przyczyniających się do jego
wystąpienia, z wyraźnym wskazaniem wyjściowej przyczyny zgonu.
Artykuł 6
Każdy Członek, zgodnie z artykułem 64 Konstytucji, na żądanie Organizacji przekaże dane
statystyczne opracowane według niniejszych Przepisów i nieopublikowane na mocy artykułu 63
Konstytucji.
Artykuł 7
1. Niniejsze Przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1968 roku.
2. Po wejściu w życie Przepisy niniejsze zastąpią, z uwzględnieniem wymienionych poniżej
wyjątków, „Przepisy mianownictwa” z roku 1948 oraz ich kolejne poprawione wersje regulujące
zarówno wzajemne zobowiązania pomiędzy Członkami, jak i pomiędzy Członkami i Organizacją.
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3. Każda rewizja „Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób” zatwierdzona przez Światowe
Zgromadzenie Zdrowia zgodnie z artykułem 2 niniejszych Przepisów wchodzi w życie w takim
czasie, jaki został określony przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia i zastępuje, poza wyjątkami
wymienionymi poniżej, wszystkie wcześniejsze klasyfikacje.
Artykuł 8
1. Przewidziany w artykule 22 Konstytucji Organizacji czas na odrzucenie lub zgłoszenie
zastrzeżeń wynosi sześć miesięcy od dnia zawiadomienia przez Dyrektora Generalnego
o zatwierdzeniu niniejszych Przepisów przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia. Każde odrzucenie
lub zastrzeżenie, które Dyrektor Generalny otrzyma po upływie tego terminu nie będzie
uwzględnione.
2. Postanowienia paragrafu 1 niniejszego artykułu będą miały zastosowanie do każdą kolejnej
rewizji „Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób” zatwierdzonej przez Światowe Zgromadzenie
Zdrowia zgodnie z artykułem 2 niniejszych Przepisów.
Artykuł 9
Odrzucenie, a także zgłoszenie zastrzeżeń, w całości bądź w części, dotyczące niniejszych
Przepisów lub „Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób” lub jakiejkolwiek jej rewizji, może być
w dowolnym czasie wycofane przez zawiadomienie o tym Dyrektora Generalnego.
Artykuł 10
Dyrektor Generalny zawiadomi wszystkich Członków o zatwierdzeniu tych Przepisów,
o zatwierdzeniu każdej Rewizji „Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób”, jak również o każdym
zawiadomieniu otrzymanym przez niego zgodnie z artykułami 8 i 9.
Artykuł 11
Tekst oryginalny niniejszych Przepisów zostanie złożony w Archiwum Organizacji. Poświadczone
kopie Dyrektor Generalny prześle do wszystkich Członków. Po wejściu w życie niniejszych
Przepisów Dyrektor Generalny przekaże poświadczone kopie Sekretarzowi Generalnemu Narodów
Zjednoczonych w celu zarejestrowania, zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych.
Na dowód czego złożono podpisy w Genewie dnia 22 maja 1967 roku.
(podpisano) V.T.H. Gunaratne,
Przewodniczący Światowego Zgromadzenia Zdrowia
(podpisano) M.G. Candau
Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia
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