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Bezpośrednie, wtórne i wyjściowe przyczyny zgonu
dla lekarzy pracujących w hospicjach domowych dla dzieci
Dr hab. n. med. Tomasz Dangel

Wzór karty zgonu: http://www.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2015/02/karta-zgonu-wzor.pdf
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/nowy-wzor-karty-zgonu/
Klasyfikacja ICD-10 http://www.icd10.pl/

Przyczyna zgonu bezpośrednia

A08.0 Zapalenie jelit wywołane przez rotawirusy
A08.4 Wirusowe zakażenie jelit, nieokreślone
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
B37.9 Kandydoza, nieokreślona
B44.0 Inwazyjna aspergiloza płucna
B44.1 Inne aspergilozy płucne
B44.7 Aspergiloza rozsiana
Aspergiloza uogólniona
B44.8 Inne postacie aspergilozy
B44.9 Aspergiloza, nieokreślona
C80 Wyniszczenie nowotworowe
D65 Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe [zespół odwłóknienia]
Afibrynogenemia nabyta
Koagulopatia ze zużycia
Rozlane lub rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe [DIC]
Skaza krwotoczna fibrynolityczna, nabyta
Plamica:
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• 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)
D68 Inne zaburzenia krzepnięcia
Nie obejmuje: wikłające następujące zaburzenia:
• poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00–O07, O08.1)
• ciążę, poród lub połóg (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)
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)
D68.4 Nabyty niedobór czynników krzepnięcia
Niedobór czynników krzepnięcia zależny od:
• choroby wątroby
• niedoboru witaminy K
D68.9 Zaburzenie krzepnięcia, nieokreślone
D69.6 Małopłytkowość, nieokreślona
D69.9 Skaza krwotoczna, nieokreślona
E64.0 Następstwa niedoborów białkowo-energetycznych
Nie obejmuje: opóźniony rozwój będący następstwem niedożywienia białkowo-energetycznego (E45)
E86 Nadmierna utrata płynów
Odwodnienie
Utrata osocza lub płynu pozakomórkowego
Hipowolemia
Nie obejmuje: odwodnienie noworodka (P74.1)
wstrząs hipowolemiczny:
• BNO (R57.1)
• pooperacyjny (T81.1)
• urazowy (T79.4)
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
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• oddechowa
Nie obejmuje: kwasica cukrzycowa (E10–E14 ze wspólnym czwartym znakiem kodu .1)
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
I26 Zator płucny
Obejmuje: zawał
zatorowość zakrzepowa
zakrzepica
(tętnicy) (żyły) płucnej
Nie obejmuje: 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
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)
I46.1 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]
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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)
I49.0 Migotanie i trzepotanie komór
I49.9 Zaburzenia rytmu serca, nieokreślone
Niemiarowość serca BNO
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
I62.9 Krwotok mózgowy (nieurazowy), nieokreślony
J04.0 Ostre zapalenie krtani
Zapalenie krtani (ostre):
• BNO
• obrzękowe
• podgłośniowe
• ropne
• wrzodziejące
Nie obejmuje: przewlekłe zapalenie krtani (J37.0)
grypowe zapalenie krtani:
• potwierdzone (J09, J10.1)
• niepotwierdzone (J11.1)
J04.2 Ostre zapalenie krtani i tchawicy
Zapalenie krtani i tchawicy BNO
Zapalenie tchawicy (ostre) z zapaleniem krtani (ostrym)
Nie obejmuje: przewlekłe zapalenie krtani i tchawicy (J37.1)
J11.0 Grypa z zapaleniem płuc wywołana przez niezidentyfikowany wirus
Grypowe (odoskrzelowe) zapalenie płuc wywołane przez nieokreślony lub określony
niezidentyfikowany 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: wrodzone zapalenie płuc wywołane przez Haemophilus influenzae (P23.6)
J15 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)
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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
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.–†)
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• 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†)
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
J38.4 Obrzęk krtani
Obrzęk:
• głośni
• podgłośniowy
• nadgłośniowy
Nie obejmuje: zapalenie krtani:
• ostre krupowe (J05.0)
• obrzękowe (J04.0)
J44.0 Przewlekła obturacyjna choroba płuc z ostrym zakażeniem dolnych dróg oddechowych
Nie obejmuje: z grypą (J09–J11)
J69.0 Zapalenie płuc spowodowane przez zachłyśnięcie się pokarmem lub wymiocinami
Zachłystowe zapalenie płuc:
• BNO
• wywołane przez:
• pokarm (wymiociny)
• wydzieliny żołądkowe
• mleko
• wymiociny
Nie obejmuje: zespół Mendelsona (J95.4)
J81 Obrzęk płuc
Ostry obrzęk płuc
Przekrwienie (bierne) płuc
Nie obejmuje: opadowe zapalenie płuc (J18.2)
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obrzęk płuc:
• chemiczny (ostry) (J68.1)
• spowodowany przez czynniki zewnętrzne (J60–J70)
• w przebiegu patologii serca BNO lub niewydolności serca (I50.1)
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
J94.2 Krwiak opłucnej
Krwiak i odma opłucnowa
J95.0 Nieprawidłowe funkcjonowanie tracheostomii
Krwotok z tracheostomii
Niedrożność tracheostomii
Posocznica wtórna do tracheostomii
Przetoka tchawiczo-jelitowa po tracheostomii
J95.4 Zespół Mendelsona
Nie obejmuje: wikłający:
• poród (O74.0)
• ciążę (O29.0)
• okres połogu (O89.0)
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
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.
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K72 Niewydolność wątroby, niesklasyfikowana gdzie indziej
Obejmuje: wątrobowa:
• śpiączka BNO
• encefalopatia BNO
zapalenie wątroby:
• ostre
• piorunujące
• złośliwe
NGI, z niewydolnością wątroby
martwica hepatocytów z niewydolnością wątroby
zanik żółty lub dystrofia wątroby
Nie obejmuje: 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
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)
R04.9 Krwotok z dróg oddechowych, nieokreślony
R09.2 Zatrzymanie oddechu
Niewydolność sercowo-oddechowa
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
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Niewydolność krążenia obwodowego BNO
T17 Ciało obce w drogach oddechowych
Obejmuje: duszenie się ciałem obcym
zadławienie się:
• pokarmem (zwracanym)
• plwociną
zaaspirowanie płynów lub wymiocin 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
T78.2 Wstrząs anafilaktyczny, nieokreślony
Wstrząs alergiczny
Reakcja anafilaktyczna
Anafilaksja
BNO
Nie obejmuje: wstrząs anafilaktyczny spowodowany:
• prawidłowo zastosowanym lekiem (T88.6)
• niepożądaną reakcją na produkty spożywcze (T78.0)
• podaniem surowicy (T80.5)
Y63.9 Błąd w dawkowaniu w czasie nieokreślonej opieki chirurgicznej i medycznej

Przyczyna zgonu wtórna

D69.5 Małopłytkowość wtórna
Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny
zewnętrznej (rozdział XX).
D53.9 Niedokrwistość z niedoborów pokarmowych, nieokreślona
Niedokrwistość przewlekła prosta
D62 Ostra niedokrwistość pokrwotoczna
Nie obejmuje: wrodzona niedokrwistość spowodowana utratą krwi w okresie płodowym (P61.3)
D72.8 Inne określone zaburzenia dotyczące krwinek białych
Odczyn białaczkowy:
• limfocytowy
• monocytowy
• mielocytowy
Leukocytoza
Limfocytoza (objawowa)
Limfopenia
Monocytoza (objawowa)
Plazmocytoza
9
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E23.2 Moczówka prosta
Nie obejmuje: moczówka prosta pochodzenia nerkowego (N25.1)
E41 Wyniszczenie z niedożywienia
Ciężkie niedożywienie z wyniszczeniem
Nie obejmuje: kwashiorkor z wyniszczeniem (E42)
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
E66.2 Ciężka otyłość z hipowentylacją pęcherzykową
Zespół Pickwicka
E89.3 Pozabiegowa niedoczynność przysadki
Niedoczynność przysadki po naświetlaniu
F50.1 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.
F50.8 Inne zaburzenia odżywiania
Psychogenna utrata łaknienia
Nie obejmuje: pica u niemowląt i dzieci (F98.3)
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.
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).
G32.8* Inne określone zaburzenia zwyrodnieniowe układu nerwowego, występujące w przebiegu
chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
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
G40.4 Inne postacie uogólnionej padaczki i zespołów padaczkowych
Padaczka z:
10
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• mioklonicznymi napadami nieświadomości
• napadami miokloniczno-astatycznymi
Skurcze dziecięce
Zespół Lennoxa-Gastauta
Napady skłonów
Objawowa wczesna encefalopatia miokloniczna
Zespół Westa
G53.1* Porażenia wielu nerwów czaszkowych w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych
sklasyfikowanych gdzie indziej (A00–B99†)
G53.3* Porażenia wielu nerwów czaszkowych w przebiegu chorób nowotworowych (C00–D48†)
G72.0 Miopatia polekowa
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny
zewnętrznej (rozdział XX).
G73.6* Miopatia w przebiegu chorób metabolicznych
Miopatia w przebiegu:
• zaburzeń spichrzania glikogenu (E74.0†)
• zaburzeń spichrzania lipidów (E75.–†)
G92 Encefalopatia toksyczna
Jeżeli konieczne jest określenie czynnika toksycznego, wówczas należy zastosować dodatkowy kod
przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
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)
G93.5 Zespół uciskowy mózgu
Ucisk
Wklinowanie (pnia) mózgu
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)
G96.0 Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego
Nie obejmuje: z nakłucia rdzeniowego (G97.0)
G97.8 Inne pozabiegowe zaburzenia układu nerwowego
G97.9 Pozabiegowe zaburzenia układu nerwowego, nieokreślone
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.–†)
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
11
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I15.8 Inne postacie nadciśnienia wtórnego
I15.9 Nadciśnienie wtórne, nieokreślone
I27.2 Nadciśnienie płucne wtórne o innej etiologii
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia choroby podstawowej.
I42.7 Kardiomiopatia spowodowana przez leki i inne czynniki zewnętrzne
Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny
zewnętrznej (rozdział XX).
I85.0 Żylaki przełyku z krwawieniem
I97.0 Zespół po kardiotomii
I97.1 Inne zaburzenia czynności układu krążenia po operacjach serca
Niewydolność krążeniowa
Niewydolność serca po operacji serca lub z powodu obecności protezy sercowej
I97.8 Inne pozabiegowe zaburzenia funkcji układu krążenia, niesklasyfikowane gdzie indziej
I97.9 Pozabiegowe zaburzenia funkcji układu krążenia, nieokreślone
I98.8* Inne określone zaburzenia układu sercowo-naczyniowego w przebiegu chorób
sklasyfikowanych gdzie indziej
J95.3 Przewlekła niewydolność płucna w następstwie zabiegu chirurgicznego
J95.8 Inne pozabiegowe zaburzenia układu oddechowego
J95.9 Pozabiegowe zaburzenie układu oddechowego, nieokreślone
K52.1 Toksyczne zapalenie żołądka, jelita cienkiego i okrężnicy
Jeżeli konieczne jest określenie czynnika toksycznego, wówczas należy zastosować dodatkowy kod
przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
K91.0 Wymioty po zabiegach na przewodzie pokarmowym
K91.8 Inne pooperacyjne zaburzenia przewodu pokarmowego, niesklasyfikowane gdzie indziej
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
N99.0 Pozabiegowa niewydolność nerek
P27.1 Dysplazja oskrzelowo-płucna rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym
P91.6 Encefalopatia noworodka z niedotlenienia niedokrwiennego
R56.0 Drgawki gorączkowe
T40.2 Zatrucie innymi opioidami
Zatrucie kodeiną
Zatrucie morfiną
T40.3 Zatrucie metadonem
T40.4 Zatrucie innymi narkotykami syntetycznymi
Zatrucie petydyną
T42.1 Zatrucie iminostilbenami
Zatrucie karbamazepiną
T42.3 Zatrucie barbituranami
Nie obejmuje: zatrucie tiobarbituranami (T41.1)
T45.1 Zatrucie lekami przeciwnowotworowymi i immunosupresyjnymi
Zatrucie antybiotykami przeciwnowotworowymi
Zatrucie cytarabiną
Nie obejmuje: zatrucie tamoksyfenem (T38.6)
T42.4 Zatrucie benzodiazepinami
T42.6 Zatrucie innymi lekami przeciwpadaczkowymi i uspokajająco-nasennymi
Zatrucie metakwalonem
Zatrucie kwasem walproinowym
Nie obejmuje: zatrucie karbamazepiną (T42.1)
T43.8 Zatrucie innymi lekami psychotropowymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
12
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T75.1 Tonięcie niezakończone zgonem
Topienie się
T80.2 Zakażenia w następstwie wlewu, transfuzji i wstrzyknięcia
Zakażenie
Sepsa
Posocznica
Wstrząs septyczny
po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu
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)
T80.8 Inne powikłania po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu
T80.9 Nieokreślone powikłania po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu
Reakcja po transfuzji BNO
T81.2 Przypadkowe przebicie lub rozdarcie podczas zabiegu, niesklasyfikowane gdzie indziej
Przypadkowe uszkodzenie:
• naczynia krwionośnego
• nerwu
• narządu
przez
cewnik
endoskop
narzędzie
zgłębnik
w trakcie zabiegu
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)
T81.4 Zakażenie po zabiegu, niesklasyfikowane gdzie indziej
Ropień:
• wewnątrzbrzuszny
• szwu
• podprzeponowy
• rany
pozabiegowy
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)
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)
13
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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
T88.6 Wstrząs anafilaktyczny spowodowany działaniem niepożądanym prawidłowo zastosowanego
leku lub środka farmakologicznego
Nie obejmuje: wstrząs anafilaktyczny spowodowany podaniem surowicy (T80.5)
T88.8 Inne określone powikłania opieki chirurgicznej i medycznej, niesklasyfikowane gdzie indziej
T90.5 Następstwa urazu śródczaszkowego
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategorii S06.–
T96 Następstwa zatrucia lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi
Następstwa zatrucia sklasyfikowanego w kategoriach T36–T50
T98.0 Następstwa skutków działania ciała obcego wnikającego przez naturalny otwór ciała
Następstwa skutków sklasyfikowanych w kategoriach T15–T19
T98.3 Następstwa powikłań opieki chirurgicznej i medycznej, niesklasyfikowane gdzie indziej
Następstwa powikłań sklasyfikowanych w kategoriach T80–T88
Y85.0 Następstwa wypadku pojazdu mechanicznego
Y85.9 Następstwa innych, nieokreślonych wypadków komunikacyjnych
Y88.3 Następstwa zabiegów chirurgicznych i medycznych jako przyczyna nieprawidłowej reakcji
pacjenta lub późniejszych powikłań, bez informacji o niepowodzeniu w trakcie zabiegu

Przyczyna zgonu wyjściowa

A81.1

B20- B24
C11
C22.0
C22.2
C40-C41
C49
C64
C67

Podostre stwardniające zapalenie mózgu
SSPE. Podostre wtrętowe zapalenie mózgu Dawsona. Zapalenie stwardniające istoty
białej mózgu van Bogaerta
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)
Rak komórek wątroby
Wątrobiak (hepatoma)
Wątrobiak zarodkowy (hepatoblastoma)
Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej
Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich
Nowotwór złośliwy nerki (za wyjątkiem miedniczki nerkowej)
Nephroblastoma
Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego
14
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C69
C70
C71
C72
C74.1
C82-C85
C91.0
C92.0
C93.0
C94.2
D18.0
D33
D69.3
D82.1
D84
E41
E71.3
E72.5
E75
E75.0
E75.1
E75.2
E75.3
E75.4
E76.0-E76.3
E79
E79.1
E83.0
E84
E88
F07.0
F84.2
G04.2
G09
G11.3
G12.0
G12.1
G12.2
G23.0
G31.8
G31.9

Nowotwór złośliwy oka
Nowotwór złośliwy opon
Nowotwór złośliwy mózgu
Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części
centralnego systemu nerwowego
Nowotwór złośliwy rdzenia nadnerczy
Nerwiak płodowy - neuroblastoma
Chłoniaki
Ostra białaczka limfoblastyczna ALL
Ostra białaczka szpikowa AML
Ostra białaczka monocytowa
Ostra białaczka megakarioblastyczna
Naczyniak krwionośny
Niezłośliwy nowotwór mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego
Samoistna plamica małopłytkowa (zespół Evansa)
Zespół Di George'a
Inne niedobory odporności
Wyniszczenie z niedożywienia
Zaburzenia przemian kwasów tłuszczowych
Adrenoleukodystrofia
Hiperglicynemia
Zaburzenia przemian sfingolipidów i inne zaburzenia spichrzania lipidów
GM2 gangliozydoza
Inne gangliozydozy
Inne sfingolipidozy, Choroba Krabbego, metachromatyczna leukodystrofia, choroba
Niemann-Picka
Sfingolipidoza, nieokreślona
Lipofuscynoza neuronalna (ceroidolipofuscynoza, choroba Battena)
Mukopolisacharydozy
Zaburzenia przemiany puryn i pirymidyn
deficyt liazy adenylobursztynianowe
Zespół Lesch-Nyhana
Choroba Menkesa
Zwłóknienie wielotorbielowate (mukowiscydoza, cystic fibrosis)
Inne zaburzenia metaboliczne
Zespół psychoorganiczny spowodowany uszkodzeniem mózgu
Zespół Retta
Bakteryjne zapalenie mózgu
Następstwa chorób zapalnych OUN
Bezład móżdżkowy z wadliwym systemem naprawy DNA
Ataxia teleangiectasia (Louisa Bara)
Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego, typ I (Werdniga-Hoffmana)
Inne dziedziczne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego.
Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego, typ II
Stwardnienie boczne zanikowe
Choroba Hallevordena-Spatza (zwyrodnienie barwnikowe gałki bladej)
Encefalopatia z odkładaniem żelaza w mózgu, NBIA
Inne określone choroby zwyrodnieniowe układu, Podostra martwiejąca encefalopatia
(Leigha)
Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, nie określone
15
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G71.0
G71.2
G71.3
G80
G91

G93.1

G93.4
G97.8
I42
I42.7
I60.8
I69.0
I69.3
I97
I97.1
J84.1
J95.0
K72
K74
N03
N04
N18.0
P10-P11
P20
P20.0
P21
P27.1
P35.0
P35.1
P37.1
P91.0
P91.63
P94.2
Q01-Q07
Q03
Q03.1
Q04.0
Q04.2
Q04.3
Q05
Q05.0

Dystrofia mięśniowa (Duchenne’a)
Miopatie wrodzone
Miopatia mitochondrialna (niesklasyfikowana gdzie indziej)
Dziecięce porażenie mózgowe
Wodogłowie
Nie obejmuje: wodogłowie wrodzone (Q03), wodogłowie wywołane przez
toksoplazmozę wrodzoną (P37.1)
Uszkodzenie mózgu z niedotlenienia (niesklasyfikowane gdzie indziej)
Nie obejmuje: niedotlenienie spowodowane zabiegiem medycznym (T80-T88),
niedotlenienie noworodkowe (P21.9)
Encefalopatia, nie określona
Inne pozabiegowe zaburzenia układu nerwowego, nie określone
Kardiomiopatie
Kardiomiopatia wywołana przez leki
Pęknięcie wrodzonej mózgowej przetoki tętniczo-żylnej
Patrz: Q28.2
Następstwa krwotoku podpajęczynówkowego
Późne skutki > 1 roku
Następstwo zawału mózgu
Pozabiegowe zaburzenia układu krążenia, niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne zaburzenia czynności układu krążenia po operacjach serca
Inne choroby tkanki śródmiąższowej płuc ze zwłóknieniem
Nieprawidłowa czynność po tracheostomii
Niewydolność wątroby niesklasyfikowana gdzie indziej
Zwłóknienie i marskość wątroby
Przewlekły zespół zapalenia nerek
Zespół nerczycowy
Schyłkowa niewydolność nerek
Porodowe urazy ośrodkowego układu nerwowego
Niedotlenienie wewnątrzmaciczne
Niedotlenienie wewnątrzmaciczne stwierdzone przed rozpoczęciem czynności
porodowej
Zamartwica urodzeniowa
Dysplazja oskrzelowo-płucna rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym
Wrodzony zespół różyczkowy
Wrodzone zakażenie wirusem cytomegalii
Wrodzona toksoplazmoza
Niedokrwienie mózgu noworodka
Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna
Wrodzone obniżone napięcie mięśniowe
Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego
Wodogłowie wrodzone
Zespół Dandy-Walkera
Niewytworzenie spoidła wielkiego (agenezja ciała modzelowatego)
Przodomózgowie jednokomorowe (holoprosencephalia)
Inne wady mózgu z ubytkiem tkanek, np. gładkomózgowie (lissencephalia)
Zesp. Miller-Dieker
Rozszczep kręgosłupa, np. przepuklina oponowo-rdzeniowa
Rozszczep kręgosłupa szyjnego ze współistniejącym wodogłowiem
16
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Q05.2
Q07
Q07.0
Q20-Q25
Q28.2

Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego ze współistniejącym wodogłowiem
Inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego
Zespół Arnolda-Chiariego
Wrodzone wady rozwojowe serca i dużych naczyń
Wrodzona przetoka tętniczo-żylna mózgowa (nie pęknięta).
Patrz: I60.8
Q31
Wrodzone wady rozwojowe krtani
Q32
Wrodzone wady rozwojowe tchawicy i oskrzeli
Q33.6
Niedorozwój lub dysplazja płuca
Q39.1
Zarośnięcie przełyku z przetoką tchawiczo-przełykową
Q40.4
Atrofia mikrokosmków
Q44.2
Zarośnięcie przewodów żółciowych
Q44.7
Zespół Alagille’a
Q60.4
Niedorozwój nerki, obustronny
Q61.1
Wielotorbielowatość nerek, typu dziecięcego
Q74.3
Wrodzona sztywność wielostawowa. Artrogrypoza
Q75.1
Dyzostoza czaszkowo-twarzowa (choroba Crouzona)
Q76.1
Zespół Klippel-Feila
Q77.4
Achondroplazja (chondrodystrofia płodowa)
Q78.0
Kostnienie niedoskonałe (łamliwość kości wrodzona, osteogenesis imperfecta)
Q79.9
Wrodzona wada rozwojowa układu mięśniowo-szkieletowego, nie określona
Q80
Wrodzona rybia łuska (ichthyosis congenita, ichthyosis foetalis)
Q81
Pęcherzowe oddzielanie naskórka (epidermolysis bullosa)
Q85.0
Nerwiakowłókniakowatość niezłośliwa (choroba von Recklinghausena)
Q87.0
Zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące głównie wyglądu twarzy (np.
Treacher-Collinsa, Pierre-Robina, Freeman-Scholdon)
Q87.1
Zespoły wrodzonych wad rozwojowych związane głównie z niskim wzrostem (np.
Noonana, Smith-Lemli-Opitza)
Q87.5
Inne zespoły wrodzonych wad rozwojowych ze zmianami szkieletowymi
Q87.8
Inne określone zespoły wrodzonych wad rozwojowych niesklasyfikowane gdzie indziej
(np. Zellwegera)
Q89.7
Mnogie wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej
Q90.0-Q90.9 Zespół Downa (trisomia 21)
Q91.0-Q91.3 Zespół Edwardsa (trisomia 18)
Q91.4-Q91.7 Zespół Pataua (trisomia 13)
Q92
Inne trisomie
Nie obejmuje trisomii: 13, 18, 21
Q93
Monosomie i delecje autosomów niesklasyfikowne gdzie indziej
Q99.8
Inne określone aberracje chromosomowe
R40.2
Śpiączka, nie określona
S06.7
Uraz śródczaszkowy z długotrwałym okresem nieprzytomności
T90
Następstwo urazów głowy
T94
Następstwo urazów obejmujących mnogie okolice ciała
T17
Ciało obce w drogach oddechowych (duszenie ciałem obcym przez zaaspirowanie:
pokarmu zwracanego, śliny)
T71
Duszenie (przez zadzierzgnięcie)
T75.1
Tonięcie niezakończone zgonem
T75.4
Skutki działania prądu elektrycznego (porażenie prądem)
T81.0
Krwotok i krwiak wikłający zabieg (niesklasyfikowany gdzie indziej)
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T86
T86.0
T86.4
T90
T94
W65-W74
X60-X84
Y20
Y60.0
Y85
Y87.0
Y88.0
Y88.1

Niepowodzenie i odrzut przeszczepu narządów i tkanek
Odrzut przeszczepu szpiku kostnego
Niepowodzenie i odrzut przeszczepu wątroby
Następstwa urazów głowy
Następstwa urazów obejmujących mnogie okolice ciała
Wypadkowe zanurzenie i tonięcie
Zamierzone samouszkodzenie (próba samobójstwa)
Powieszenie, zadzerzgnięcie i zadławienie, o nieokreślonym zamiarze
Niezamierzone przecięcie, przebicie i przekłucie lub krwotok w czasie operacji
chirurgicznej
Następstwo wypadku komunikacyjnego
Następstwo umyślnego samouszkodzenia
Następstwo niekorzystnego działania leku, środka farmakologicznego i substancji
biologicznej zastosowanych w celach leczniczych
Następstwo wypadku pacjenta w trakcie zabiegów chirurgicznych i medycznych
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