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ПЕРЕДМОВА 

МКХ-10-AM - це Міжнародна статистична класифікація хвороб та споріднених проблем охорони 

здоров’я, Десятий перегляд, Австралійська модифікація.  

Десяте видання МКХ-10-AM замінює дев'яте видання (2015). Десяте видання МКХ-10-AM 

розроблено Австралійським консорціумом з розробки класифікації (ACCD) з урахуванням 

рекомендацій ACCD та технічної групи МКХ. Технічна група Міжнародної класифікації 

хвороб (МКХ) (ITG) та клінічна консультативна група з класифікацій (CCAG) спільно з 

різними лікарями-фахівцями. Ці групи представлені експертними клінічними 

кодувальниками з кожного штату/території та приватних лікарень, клініцистами, 

Австралійським інститутом охорони здоров'я та соціального забезпечення (AIHW), 

Австралійським державним департаментом: Охорона здоров'я, Австралійською комісією з 

питань безпеки та якості в галузі охорони здоров'я, Національним комітетом з інформаційних 

стандартів та статистики в галузі охорони здоров'я, Незалежним управлінням по контролю 

цінової політики медичних установ (НУКЦПМУ). 

Австралійський консорціум з розробки класифікації (АССD) очолюється Національним 

центром класифікації хвороб в Університеті Сіднея у співпраці з Університетом Західного 

Сіднея (WSU) та КПМГ . ACCD уклала договір з НУКЦПМУ щодо розвитку системи та 

класифікатора австралійських груп уточненої діагностики (AR-DRG). Система складається з 

двох частин: 

 Міжнародна статистична класифікація хвороб та споріднених проблем охорони 

здоров'я, Десятий перегляд, Австралійська модифікація (МКХ-10-АМ), 

Австралійський класифікатор медичних інтервенцій (АКМІ), Австралійські 

стандарти кодування (АСК), відомі під загальною назвою МКХ-10 AM /АКМІ / АСК 

та 

 Класифікатор австралійських груп уточненої діагностики (AR-DRG) 

Розширення, тлумачення, внесення змін, доповнень або виправлень в МКХ-10-AM окрім тих, 

які затверджені ACCD, не повинні вважатися офіційними і не повинні використовуватися. 

ACCD пропонує громадськості надавати інформацію для внесення змін до МКХ-10-AM / 

АКМІ / АСК через свій веб-сайт (www.accd.net.au). Основні цілі процесу подання інформації 

від громадськості полягають у забезпеченні того, щоб МКХ-10-АМ задовольняла потреби 

користувачів у всій системі охорони здоров'я і залишалася змістовною та значущою 

класифікацією. Пропоновані зміни розглядаються з урахуванням розширених рекомендацій 

та пропозицій відповідних користувачів. 

У цьому документі міститься десяте видання табличного переліку МКХ-10-АМ. 



 

 

ПОДЯКА 

МКХ-10 

Періодичні перегляди МКХ, починаючи з Шостого перегляду в 1948 році, координуються 

Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). З ростом застосування цієї класифікації, 

відповідно, зросло бажання її користувачів долучатись до процесу її перегляду. Десятий 

перегляд є результатом широкомасштабних міжнародних заходів, взаємодії та компромісів, і 

ВООЗ висловлює подяку групам міжнародних та національних спеціалістів, а також окремим 

особам у багатьох країнах за вклад у цей процес. 

ВООЗ дякує за важливий технічний внесок Центру співробітництва ВООЗ щодо сімейства 

міжнародних класифікацій, що знаходиться в Німецькому інституті медичної документації та 

інформації (DIMDI) у Кельні, Німеччина, особливо за внесок доктора Міхаеля Шопена [Dr. 

Michael Schopen]. 

МКХ-10-АМ 

Міжнародну статистичну класифікацію хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я, 

Десятий перегляд, Австралійську модифікацію (МКХ-10-AM) десятого видання було 

розроблено Австралійським консорціумом з розробки класифікації (ACCD). 

Допомогу та підтримку в підготовці десятого видання табличного переліку МКХ-10-АМ та 

алфавітного покажчика для ACCD було надано Незалежним управлінням по контролю 

цінової політики медичних установ (НУКЦПМУ) 

Австралійській консорціум з розробки класифікації (АССD) також визнає клінічні та технічні 

консультації, надані членами технічної групи (ITG), клінічної консультативної групи з 

класифікацій (CCAG) і практикуючими клінічними кодувальниками та клініцистами, які 

доповнюють ці групи. 

Менеджмент групи і системи та адміністративний персонал ACCD також відзначені за їх 

значний внесок. 

Персонал ACCD 
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ВСТУП 

РОЗРОБКА МКХ-10 

Класифікація хвороб може бути визначена як система рубрик, до яких включено окремі 

патологічні стани згідно з певними встановленими критеріями. Патологічні стани / синдроми не 

завжди чітко визначені в назві коду; ті, що мають важливе значення для здоров'я або ті, які часто 

зустрічаються, зазвичай мають свою власну категорію. В іншому випадку категорії присвоюються 

окремим групам, але зі спорідненими патологічними станами. Отже, існують нез’ясовані категорії 

патологічних станів, які не належать до більш специфічних категорій. Саме цей елемент 

угруповання відрізняє статистичну класифікацію від номенклатури, яка повинна мати окрему 

назву для кожного відомого патологічного стану. Проте поняття класифікації та номенклатури 

тісно взаємопов'язані, оскільки номенклатура також часто є послідовно впорядкованою. 

Існує багато можливих осей класифікації, і обраний варіант буде залежати від використання 

статистики, яка буде складена. Статистична класифікація захворювань повинна охоплювати весь 

спектр патологічних станів у межах певної кількості категорій. 

Основні діагностичні описи, загальні для ряду категорій або для всіх підкатегорій у категорії з 

трьома символами, можна знайти у примітках під заголовком «Включено», відразу після назви 

розділу, блоку або категорії. 

У рубриках з трьома або чотирма символами зазвичай перераховується ряд інших діагностичних 

концепцій. Вони відомі, як «включені поняття» та наведені, на додачу до заголовку рубрики, як 

приклади клінічних проявів, що класифікуються за цією рубрикою. Вони можуть стосуватися 

різних патологічних станів або бути синонімами. Вони не є підкласифікацією такої рубрики. 

«Включені поняття» як правило, тлумачать зміст рубрик. Багато перерахованих  

позицій є важливими або загальними поняттями, які відносяться до відповідної рубрики. Інші - це 

граничні стани або локалізації, які перераховані для того, щоб провести розмежування між 

підкатегоріями. Переліки «включених понять» не є вичерпними, а альтернативні назви 

діагностичних факторів включені до Алфавітного покажчика, до якого необхідно звертатися в 

першу чергу, кодуючи певний клінічний прояв. 

Іноді необхідно читати «включені поняття» разом з заголовками рубрик. Це, як правило, 

відбувається, коли «включені поняття» являють собою перелік локалізацій або лікарських засобів, 

що дозволяють зрозуміти відповідні слова з заголовка (наприклад, «злоякісне новоутворення 

(чого) …», «травма (чого) …», «отруєння (чим) …»). 

МКХ використовує ряд спеціальних умовних знаки, наприклад, звичайні дужки, квадратні дужки, 

двокрапки, фігурні дужки, абревіатури: NOS (БДВ) і NEC (не класифіковані в інших рубриках) та 

слово «і» в заголовках рубрик. 

Спеціальні умовні знаки повинні бути зрозумілі як клінічними кодувальникам, так і тими, хто 

бажає інтерпретувати статистичні дані на основі МКХ (див. Умовні знаки). 

Десятий перегляд  Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем 

охорони здоров’я, є останнім у серії, яка була започаткована у 1893 році як Класифікація 

Бертильоні або Міжнародний перелік причин смерті. Повний історичний огляд класифікації 

викладено у Томі 2 МКХ-10. У той час як назва зазнавала змін з метою уточнення змісту й цілі та 

для відображення постійного розширення сфери класифікації за межі хвороб та пошкоджень, 

знайома абревіатура «МКХ» залишалась. В оновленій класифікації стани згруповані таким чином, 

щоб бути найбільш прийнятними для загальної епідеміологічної мети та оцінки медико-санітарної 

допомоги.  
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Робота над Десятим переглядом МКХ розпочалась у вересні 1983 року, коли у Женеві відбулась 

Підготовча нарада щодо МКХ-10. Програма роботи ґрунтувалась на проведенні регулярних нарад 

керівників Центрів співробітництва ВООЗ з питань класифікації хвороб. Політичне керівництво 

забезпечувалось шляхом проведення в 1984 та 1987 роках кількох спеціальних нарад, включаючи 

нараду Експертного комітету з Міжнародної класифікації хвороб - Десятий перегляд. 

Окрім технічного вкладу багатьох груп спеціалістів та індивідуальних експертів, було одержано 

велику кількість коментарів і пропозицій від держав-членів ВООЗ та регіональних відділів, які 

були сформовані в 1984 та 1986 роках внаслідок обробки проектних пропозицій щодо перегляду в 

усьому світі. З одержаних коментарів стало зрозуміло, що багато користувачів бажають, щоб МКХ 

містила не тільки «діагностичну інформацію» (у самому широкому розумінні цього поняття), але й 

інші види даних. Для задоволення різноманітних потреб користувачів було створено поняття 

«сімейство» класифікацій, які ґрунтуються на традиційній МКХ зі звичною формою і структурою. 

Таким чином, сама МКХ може задовольнити потребу в діагностичній інформації для загальних 

цілей, а інші різноманітні класифікації можуть використовуватись разом із нею і відображати різні 

підходи до тієї самої інформації або іншу інформацію (особливо ту, що стосується медичних або 

хірургічних процедур та експертизи непрацездатності). 

Відповідно до пропозицій щодо удосконалення Дев’ятого перегляду класифікації, про те, що інша 

основна структура має краще задовольняти вимоги багатьох різних користувачів, було проведено 

оцінку декількох альтернативних моделей. Однак виявилось, що традиційна модель класифікації, 

яка являє собою вісь з однією перемінною, та інші аспекти її структури, що відводили особливу 

роль станам, які часто зустрічаються або в іншому відношенні важливі для охорони здоров’я, та 

які вимагають значних фінансових витрат, витримали перевірку часом, і що багатьох користувачів 

класифікації не зможе задовольнити будь-яка запропонована модель. Таким чином, при вивченні 

МКХ Десятого перегляду можна побачити, що традиційна структура МКХ збережена, але введено 

алфавітно-цифрову систему кодування, яка замінила попередню цифрову. Це дозволяє розширити 

межі класифікації й проводити подальший її перегляд без зміни системи нумерації, що 

відбувалось при попередніх переглядах. 

З метою оптимального використання ємності класифікації деякі порушення імунного механізму 

включено до хвороб крові та кровотворних органів (Клас 3). Створено нові класи для хвороб ока 

та його придаткового апарата, а також для хвороб вуха та соскоподібного відростка. Попередні 

додаткові класифікації зовнішніх причин і факторів, що впливають на стан здоров’я та частоту 

звернень до установ охорони здоров’я, наразі складають частину основної класифікації. 

Система кодування зі знаком «хрестик» і «зірочка», використовувана у подвійній класифікації 

деяких діагностичних станів, яка була введена у Дев’ятому перегляді, збережена і розширена, при 

цьому вісь зі знаком «зірочка» міститься в однорідних рубриках на тризначному рівні. 

Зміст трьох томів МКХ-10 

Примітка: Наступні номери томів стосуються лише МКХ-10 ВООЗ. 

Подання класифікації змінено, і зараз вона складається з трьох томів: 

Том 1. Повний перелік таблиць. Містить повідомлення про Міжнародну конференцію з питань, 

що стосуються Десятого перегляду, власне класифікацію на рівні три- і чотиризначних рубрик, 

класифікацію морфології новоутворень, спеціальні табличні переліки відносно смертності та 

захворюваності, визначення та положення про номенклатуру. 

Том 2. Інструктивний посібник. Об’єднує в собі нотатки щодо сертифікації та класифікації, які 

раніше входили до тому 1, з великою кількістю нових базових та інструктивних матеріалів, а 

також посібник з користування томом 1, табличними переліками та з планування для 

користування МКХ, яких бракувало попереднім переглядам. Цей том також містить історичні 

матеріали, які раніше наводились у вступній частині до тому 1. 
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Том 3. Алфавітний покажчик. Містить власне покажчик, зі вступом та розширеними 

інструкціями щодо користування ним. 

* * * 

Класифікація схвалена на Міжнародній конференції з питань, що стосуються Десятого перегляду 

Міжнародної класифікації хвороб, у 1989 році  та прийнята Сорок третьою сесією Всесвітньої 

асамблеї охорони здоров'я за такою резолюцією: 

Сорок третя сесія Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, розглянувши доповідь Міжнародної 

конференції з питань, що стосуються Десятого перегляду Міжнародної класифікації хвороб: 

1. ПРИЙМАЄ наступні положення, рекомендовані Конференцією: 

(1) докладний перелік тризначних рубрик і додаткових чотиризначних підрубрик, з 

коротким табличним переліком причин смертності й захворюваності, які входять до 

Десятого перегляду Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених 

проблем охорони здоров’я, що вступає в силу з 1 січня 1993 року; 

(2) визначення, стандарти та вимоги до звітів про материнську, внутрішньоутробну, 

перинатальну, неонатальну та дитячу смертність; 

(3) правила та інструкції для кодування основних причин смертності та основного 

чинника захворюваності; 

 

2. ПРОХАЄ Генерального директора видати друком Посібник з Міжнародної статистичної 

класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я. 

 

3. СХВАЛЮЄ рекомендації Конференції стосовно: 

(1) концепції та впровадження «сімейства» класифікацій хвороб та споріднених проблем 

охорони здоров’я, що включені до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та 

споріднених проблем охорони здоров’я, яка є основою класифікації, та доповнюється 

низкою пов’язаних з нею та додаткових класифікацій, а також Міжнародною 

номенклатурою хвороб; 

(2) створення процедури оновлення в межах десятирічного циклу перегляду. 
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ОНОВЛЕННЯ 

Офіційні оновлення опублікованих томів МКХ-10 доступні у вигляді щорічних переліків змін на 

веб-сайті ВООЗ у розділі класифікацій (www.who.int/classifications). Оновлення схвалюються 

щорічно на нарадах керівників Центрів співробітництва ВООЗ щодо Сімейства  класифікації 

хвороб. Такі переліки вказують на джерела рекомендацій та дати набуття ними чинності. Дата 

схвалення вказана для всіх змін, окрім коригувального листа . 

РОЗРОБКА МКХ-10-АМ, АКМІ ТА АСК 

Австралійську модифікацію Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених 

проблем охорони здоров’я,  Десятого перегляду (МКХ-10) Всесвітньої організації охорони 

здоров’я (ВООЗ) та розробку супровідної Австралійської класифікації процедур було одностайно 

схвалено Консультативною радою Міністра охорони здоров’я Австралії (АНМАС) у якості 

Австралійського стандарту кодування захворювань при наданні медичних послуг, що набрав 

чинності 1 липня 1998 року. 

У 2010 році  Австралійський Департамент охорони здоров’я та старіння (DoHA) уклав з 

Національним центром типології діагностично-споріднених груп та класифікації (NCCC), 

Австралійським науково-дослідним інститутом медичних послуг (AHSRI), Університетом 

Вуллонгонга договори про розробку та доповнення Міжнародної статистичної класифікації 

хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я, Десятого перегляду, Австралійської модифікації 

(МКХ-10-AM),  Австралійського класифікатора медичних інтервенцій (АКМІ) та Австралійських 

стандартів кодування (АСК).  Спершу проектом МКХ-10-AM/АКМІ/АСК за договором з DoHA 

займався Національний центр класифікації в охороні здоров’я  (NCCH) при Університеті Сіднея. 

МКХ-10-AM - це Австралійська модифікація публікації хвороб МКХ-10 ВООЗ для використання в 

Австралійській клінічній практиці. Для забезпечення міжнародної сумісності підтримувались тісні 

зв’язки з ВООЗ. 

АКМІ - це Австралійський класифікатор медичних інтервенцій, складений на основі Каталогу 

виплат в системі медичного страхування (MBS) для використання в клінічній практиці Австралії. 

Австралійські стандарти кодування - це національні стандарти, якими завідує NCCC, для 

кодування клінічних даних з використанням МКХ-10-АМ та АКМІ. 

Анотація змісту 

Табличний перелік хвороб МКХ-10-АМ. Табличний перелік хвороб містить власне 

класифікацію хвороб на рівні три-,  чотири- та п’ятизначних рубрик. Включено перелік 

тризначних рубрик та чотири додатки: 

 Додаток А Морфологія новоутворень 

Додаток В  Спеціальні переліки для статистичної розробки даних про смертність і 

захворюваність 

Додаток C  Неприйнятні коди основних хвороб 

Додаток D  Класифікація внутрішньолікарняних діагнозів (CHADx) 

Алфавітний покажчик хвороб МКХ-10-АМ. Алфавітний покажчик хвороб використовується для 

пошуку діагностичних понять, які підлягають кодуванню. Алфавітний покажчик містить багато 

діагностичних понять, які не зустрічаються в Табличному переліку. 

Табличний перелік інтервенцій АКМІ. Табличний перелік інтервенцій містить власне 

класифікацію процедур. Включено такі додатки: 

http://www.who.int/classifications
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 Додаток А Таблиця відповідностей 

Додаток В  Коди АКМІ в числовому порядку 

Алфавітний покажчик інтервенцій АКМІ. Алфавітний покажчик інтервенцій використовується 

для пошуку понять процедур, які підлягають кодуванню. Алфавітний покажчик інтервенцій 

містить багато понять процедур, які не зустрічаються в Табличному переліку. 

Австралійські стандарти кодування. Австралійські стандарти кодування містять національні 

стандарти, якими завідує NCCC, що надає інструкції з застосування кодів МКХ-10-АМ та АКМІ. 

Класифікація хвороб МКХ-10-АМ 

При розробці МКХ-10-АМ застосовувався ряд принципів класифікації: 

 не вносилось жодних змін до структури МКХ-10 ВООЗ 

 значення кодів тризначних та чотиризначних рубрик залишені незмінними, однак додано 

ясності в кількох місцях 

 зміни відповідали існуючим кодам та конвенціям МКХ-10 ВООЗ 

 збережено можливість порівнювати дані за різний час. 

Завдяки цьому МКХ-10-АМ сумісна зі своєю материнською системою, МКХ-10 ВООЗ, таким 

чином вона задовольняє потребу в можливості порівняння статистичних даних щодо 

захворюваності та смертності на міжнародному рівні. 

Формат МКХ-10-АМ значною мірою відповідає формату МКХ-10 ВООЗ, за винятком правил 

правопису. Правила правопису МКХ-10-АМ відповідають 4-му виданню словника Маккуорі 

(2005 року) згідно з рекомендаціями Стилістичного довідника Уряду Австралії. 

Суттєві відмінності МКХ-10-АМ від МКХ-9-КМ у кодуванні хвороб  пов’язані з МКХ-10 ВООЗ. У 

скороченому вигляді вони наведені нижче: 

 

 зміна назви 

 алфавітно-цифрова схема кодування 

 чотири нові класи 

 зміна розміщення хвороб та станів 

 введення символів «хрестика» та 

«зірочки» 

 діабет 

 зміни у класах 16 та 17, пов’язані з 

класифікацією Королівського 

коледжу педіатрії та здоров’я дитини 

 

 використання наслідків замість 

віддалених наслідків 

 зміна підходу до класифікації 

нещасних випадків за участю 

наземного транспорту 

 зміна підходу до класифікації травм 

 структурні зміни в кодах зовнішніх 

причин 

 відсутні п’ятизначні коди, пов’язані з 

акушерством 

 додані морфологічні коди МКХ-О-3 

 

 

 

Алфавітний покажчик хвороб МКХ-10-АМ відповідає Австралійським правилам правопису. 

Покажчик хвороб МКХ-10 ВООЗ було розширено при розробці видань МКХ-10-АМ шляхом 

доповнення кодів хвороб. Проте, клінічні кодувальники повинні все ще використовувати 

табличний перелік для ознайомлення з включенням - виключенням та іншими вказівками, та 

іншими інструктивними примітками для того, щоб присвоїти правильний код. Перегляд 

Табличного переліку також є найкращим способом ознайомлення зі структурою класифікації. 
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Алфавітний показчик МКХ-10-АМ і табличний перелік призначені для спільного використання. 

Табличний перелік без використання показчику не рекомендується. 
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УМОВНІ ЗНАКИ, ВИКОРИСТАНІ У ТАБЛИЧНОМУ 

ПЕРЕЛІКУ ХВОРОБ 

 

БАГАТОФАКТОРНЕ КОДУВАННЯ ПАТОЛОГІЧНИХ СТАНІВ  
В Австралії для забезпечення необхідної специфічності для повного опису лікування 

використовується багатофакторне кодування патологічних станів (що означає, що епізодові 

лікування може бути  призначено кілька станів). Це не означає, що для опису одного 

патологічного стану використовується кілька кодів (якщо не зазначено інше). 

 

Для правильної класифікації патологічних станів немає необхідності зазначення їх в назві коду або 

в примітці «Включено». Не присвоюйте додатковий код для подальшої класифікації 

патологічного стану, якщо це не зазначено в примітці до інструкцій в Табличному переліку 

або в Австралійському стандарті кодування. 
 

Якщо дотримуватися Алфавітного покажчика, присвоюється залишковий код (тобто «інший» 

або «неуточнений»), не присвоюйте додатковий код для подальшої класифікації 

патологічного стану, якщо це не зазначено в примітці до інструкцій в Табличному переліку 

або в Австралійському стандарті кодування. 
 

ПРИКЛАД 1: 

 

Діагноз: Інвагінація апендикса  

Покажчик: Інвагінація (тонкої кишки) (ободової кишки) (товстої кишки) (прямої 

кишки) К56.1 

 - апендикс K38.8 

 - вроджений Q43.89 

 - сечовід (з обструкцією) N13.5  

Присвоєння: К38.8 Інші специфічні хвороби пов'язані з апендиксом 

 

Якщо під час класифікації патологічного стану з першопричиною Алфавітний покажчик (див. 

Приклад 2) або примітка «Виключено» (див. Приклад 18), призводить до кодування для одного з 

клінічних проявів, який не був призначений, дотримуйтесь вказівок в ACК 0001 Основний діагноз 

/ порушення та первинне захворювання (те захворювання, яке стало причиною основного 

захворювання) та присвоюйте коди як основному діагнозу, так і первинному захворюванню. 

 

ПРИКЛАД 2: 

 

Діагноз: Виразка нижньої кінцівки, спричинена венозною недостатністю 

 Покажчик: Виразка 

 - - нижня кінцівка .. .L97.9 

 -- венозна 

 - - - внаслідок венозної недостатності I87.2  

Присвоєння: L97.9 Виразка нижньої кінцівки, неуточнена  

 I87.2 Венозна недостатність (хронічна)(периферична) 

 

У Табличному переліку МКХ-10-АМ використано ряд спеціальних умовних знаків, які повинні 

розуміти клінічні кодувальники та ті, хто займається тлумаченням статистичних даних відповідно 

до кодів МКХ-10-АМ. 
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УМОВНИЙ ЗНАК ЕТІОЛОГІЇ ТА ПРОЯВІВ (СИСТЕМА ПОДВІЙНОГО КОДУВАННЯ 

(«ХРЕСТИК І ЗІРОЧКА»)) 

 

Коди етіології (першопричини) позначаються «хрестиком» (†), а коди проявів позначаються 

«зірочкою» (*). 

 

Якщо стан, класифікований з використанням системи подвійного кодування («хрестик» і 

«зірочка»), класифікується як основний діагноз, дотримуйтесь інструкцій у АСК 0001 Основний 

діагноз для встановлення наслідків. Якщо необхідно зазначити морфологічний код, ставте 

морфологічний код після коду новоутворення (C00-D48) (див. також АСК 0233 Морфологія). 

 

 

ПРИКЛАД 3: 

Перелом стегнової кістки через метастази в кістках від аденокарциноми передміхурової залози. 

 

Покажчик: Перелом/метастатичний C75.5† M90.7-* 

 

Перелік: M90.75* Перелом кісток при новоутвореннях, ділянка таза та стегно 

 C79.5 Вторинне злоякісне новоутворення кісток та кісткового мозку 

  M8140/6 Аденокарцинома, метастатична БДВ 

  C61  Злоякісне новоутворення передміхурової залози 

M8140/3 Аденокарцинома БДВ 

 

Рубрики, в яких представлені поняття з «хрестиком», можуть мати одну з трьох різних форм: 

 

a. Якщо у заголовку рубрики присутній «хрестик» (†) та альтернативний код з 

«зірочкою», усі поняття, які класифікуються за такою рубрикою, підлягають подвійній 

класифікації та усі мають однаковий альтернативний код з «зірочкою». 

 

ПРИКЛАД 4: 

 

B37.3† Кандидоз вульви та вагiни (N77.1*) 

Кандидозний вульвовагініт 

Моніліазний вульвовагініт 

Вагінальний кандидоз (молочниця) 

 

b. Якщо у заголовку рубрики присутній «хрестик» (†), але відсутній альтернативний код 

з «зірочкою», усі поняття, які класифікуються за такою рубрикою, підлягають подвійній 

класифікації, але вони мають різні альтернативні коди (які перераховані для кожного 

поняття). 

 

ПРИКЛАД 5: 

 

A18.0† Туберкульоз кісток та суглобів 

Туберкульоз: 

 стегна (M01.15*) 

 коліна (M01.16*) 

 хребта (M49.0-*) 

Туберкульозний: 

 артрит (M01.1-*) 

 мастоїдит (H75.0*) 

 некроз кісток (M90.0-*) 

 остит (M90.0-*) 

 остеомієліт (M90.0-*) 

 синовіт (M68.0-*) 

 теносиновіт (M68.0-*) 
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c. Якщо у заголовку рубрики відсутній «хрестик» (†) та альтернативний код з 

«зірочкою», загалом рубрика не підлягає подвійній класифікації, але можуть підлягати 

індивідуальні включені поняття. У такому випадку, такі поняття відмічаються відповідним 

символом та їм присвоюються альтернативні коди. 

 

ПРИКЛАД 6: 

 

A54.8 Інші гонококові інфекції 

Гонококові: 

… 

 перитоніт† (K67.1*) 

 пневмонія† (J17.0*) 

 сепсис 

 пошкодження шкіри 

(див. також МКХ-10-АМ - Алфавітний покажчик: Вступ / Загальний вигляд Алфавітного 

покажчика хвороб / Кодові номера). 

 

ВКЛЮЧЕНІ ПОНЯТТЯ 

 

У три- та чотиризначних рубриках часто присутні інші додаткові діагностичні поняття. Вони 

називаються «включені поняття» та наведені, на додачу до заголовку рубрики, як приклади 

діагнозів, що класифікуються за цією рубрикою. Вони можуть стосуватися різних станів або бути 

синонімами. Вони не є підкласифікацією такої рубрики. 

 

Включені поняття, як правило, роз’яснюють зміст рубрик. Багато перерахованих позицій є 

важливими або загальними поняттями, які відносяться до відповідної рубрики. Інші є 

пограничними станами або локалізаціями, які перераховані для того, щоб розуміти межу між 

підкатегоріями. Переліки включених понять не є вичерпними, а альтернативні назви 

діагностичних факторів включені до Алфавітного покажчика, до якого необхідно звертатися в 

першу чергу, кодуючи певний поставлений діагноз. 

 

ПРИКЛАД 7: 

 

H50.5 Гетерофорія 

Альтернуюча гіперфорія 

Езофорія 

Екзофорія  

 

Іноді необхідно читати включені поняття разом із заголовками рубрик. Це, як правило, стосується 

випадків, коли включені поняття являють собою перелік локалізацій або фармацевтичних 

продуктів, що дозволяють зрозуміти відповідні слова з заголовку рубрики (наприклад, «злоякісне 

новоутворення (чого) …», «травма (чого) …», «отруєння (чим) …»). 

 

ПРИКЛАД 8: 

 

D21 Інші доброякісні новоутворення сполучної та інших м'яких тканин 

 

D21.3 Сполучної та інших м'яких тканин грудної клітки 

Пахвової ямки 

Діафрагми 

Магістральних судин 

 

ІНСТРУКТИВНІ ПРИМІТКИ/ФРАЗИ 

 

D21 



xvii 

Бувають ситуації, крім системи подвійного кодування («хрестик» і «зірочка»), коли можливе 

використання двох кодів МКХ-10-АМ для повного опису стану особи. Інструктивні фрази, такі як 

«Кодуйте також …», «Використовуйте додатковий код …» та «Примітка …», позначають 

більшість таких ситуацій (також див. АСК 0002 Супутні діагнози/Кілька кодів). 

 

Примітка «Включено» 

 

Загальний опис діагнозів, що є спільним для різних рівнів Табличного переліку, наприклад, класу, 

рубрики або коду. 

 

ПРИКЛАД 9: 

 

C50 Злоякісне новоутворення молочної залози 

Включено: сполучної тканини молочної залози 

 

ПРИКЛАД 10: 

 

КЛАС 16 

ОКРЕМІ СТАНИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ (P00-P96) 

 

Включено: порушення, що виникають у перинатальному періоді, навіть коли смерть чи 

захворювання настають пізніше 

 

Примітка 

 

«Примітка» може використовуватися як роз’яснення вживання коду або кодів. 

 

ПРИКЛАД 11: 

 

ДЕРМАТИТ ТА ЕКЗЕМА (L20-L30) 

 

Примітка: У даному блоці терміни «дерматит» та «екзема» застосовуються як взаємозамінні 

синоніми. 

 

Дивіться (Див.) 

 

Інструктивна примітка «Див.» є перехресним посиланням на інший блок класифікації. Необхідно 

виконувати примітки «Див.», щоб гарантувати правильне обрання кодів. 

 

ПРИКЛАД 12: 

 

K26 Виразка дванадцятипалої кишки 

Вище див. підрубрики 

 

ПРИКЛАД 13: 

 

M71 Інші бурсопатії 

Код локалізації див. вище 

 

Спочатку необхідно кодувати 

 

Інструкція «Спочатку необхідно кодувати» допомагає розташувати коди у правильній 

послідовності. Така інструкція зустрічається з кодами, які ніколи не вживаються окремо. 

 

 

ПРИКЛАД 14: 

 

M71 

K26 

C50 
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◙S91.81 Відкрита рана неуточненої ділянки гомілковостопного суглоба та стопи, 

сполучена з переломом 

Спочатку необхідно кодувати перелом (S82.-, S92.-). 

 

Використовують додатковий код/Необхідно також кодувати 

 

Інструкції «Використовують додатковий код» та «Необхідно також кодувати» позначають, що 

необхідно вказати додатковий код для повного опису стану або ушкодження (див. також АСК 

0002 Супутні діагнози/Кілька кодів). 

 

ПРИКЛАД 15: 

 

K08.81 Патологічний перелом зуба 

У разі наявності будь-якого стоматологічного захворювання, його необхідно  

також кодувати (K00-K10). 

 

ПРИКЛАД 16: 

 

N34 Уретрит та уретральний синдром 

У разі необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують  

додатковий код (B95-B97). 

 

Примітка «Виключено» 

 

Примітка «Виключено» зустрічається на різних рівнях Табличного переліку, наприклад, класу, 

рубрики або коду. 

Деякі з них представляють собою керівництво по перенаправленню користувачів в табличній 

перелік з невірного коду на правильний (див. Приклад 17), а деякі розширюють кодування 

смертності (див. Приклад 18). 

Тип 1 і Тип 2 Винятки та умовні знаки 

 

ПРИКЛАД 17: 
 

Діагноз: Інвагінація апендикса  

Табличний перелік: К56.1 Інвагінація  

Інвагінація або вростання в: 

• тонку кишку 

 • ободову кишку 

 • товсту кишку 

 • пряму кишку 

 Виключено: Інвагінація апендикса (K38.8) 

 

В Австралії для забезпечення необхідної специфічності для повного опису догляду 

використовується багатофакторне кодування патологічних станів (означає, що епізодовому 

лікуванню може бути призначено кілька станів). Це не означає, що для опису одного 

патологічного стану використовується кілька кодів (якщо не зазначено інше). 

 

Для правильної класифікації патологічних станів немає необхідності зазначення їх в назві коду або 

в примітці «Включено». Не присвоюйте додатковий код для подальшої класифікації 

патологічного стану, якщо це не зазначено в примітці до інструкцій в Табличному переліку 

або в Австралійському стандарті кодування. 

 

Якщо в результаті дотримання Алфавітного покажчика, присвоюється залишковий код (тобто 

«інший» або «неуточнений»), не присвоюйте додатковий код для подальшої класифікації 

патологічного стану, якщо це не зазначено в примітці до інструкцій в Табличному переліку 

або в Австралійському стандарті кодування (див. Приклад 1). 

N34 
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Якщо під час класифікації патологічного стану з першопричиною Алфавітний покажчик (див. 

Приклад 2) або примітка «Виключено» (див. Приклад 18), призводить до призначення коду для 

одного з клінічних проявів, який не був призначений, дотримуйтесь вказівок в ACК 0001 

Основний діагноз / порушення та первинне захворювання та присвоюйте коди порушенню та 

первинному захворюванню. 

 

ПРИКЛАД 18: 
 

Діагноз: Остеопороз, причиною якого є дефіцит вітаміну D  

Табличний перелік: E55 Дефіцит вітаміну D 

Виключено: Остеомаляція у дорослих (М83.-) 

  Остеопороз (М80—М81)  

  Наслідки рахіту (E64.3)  

Присвоєння: М81.99 Остеопороз неуточнений, локалізація неуточнена  

  E55.9 Дефіцит вітаміну D 
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Опис термінів 

 

 

Опис термінів є формальним роз’ясненням значення терміну або коду. Наприклад, у Класі 5 

Розлади психіки та поведінки, використано опис термінів для роз’яснення змісту рубрик. Цей 

інструмент використаний тому, що термінологія психічних розладів сильно розрізняється, 

особливо у різних країнах, та одні й ті самі терміни можуть використовуватися для позначення 

абсолютно різних станів. Клінічні кодувальники не зобов’язані користуватися описами 

термінів. 

 

ДУЖКИ (    ) 

 

Є чотири способи використання дужок: 

 

1. Дужки використані для включення додаткових слів, які можуть йти після поняття 

діагнозу, не впливаючи на номер коду, до якого буде віднесено слова, вжиті не в дужках. Це 

називається додатковий модифікатор. 

 

ПРИКЛАД 19: 

 

У примітці «Включено» до коду I12 Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним 

ураженням нирок рядок «артеріосклеротичний нефрит (хронічний) (інтерстиціальний)» означає, 

що I12 є номером коду для самостійного поняття «артеріосклеротичний нефрит» або якщо воно 

доповнене словом «хронічний» або «інтерстиціальний» (чи обома).                       

 

I12 Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням нирок 

Включено: 

Будь-які стани, зазначені в рубриках N00-N07, N18.-, N19 або N26, обумовлені 

гіпертензією 

Артеріосклероз нирок 

Артеріосклеротичний нефрит (хронічний) (інтерстиціальний) 

Гіпертензивна нефропатія 

Нефросклероз 

Виключено: 

Вторинна гіпертензія (I15.-) 

 

2. Дужки також використовуються для зазначення коду (кодів), на які посилається 

примітка «Виключено». 

 

ПРИКЛАД 20: 

 

У коді I88 Неспецифічний лімфаденіт виключено «гострий лімфаденіт, за винятком брижового» 

(L04.- Гострий лімфаденіт) та «збільшення лімфатичних вузлів БДВ» (R59.- Збільшення 

лімфатичних вузлів) 

 

I88 Неспецифічний лімфаденіт 

Виключено: 

Гострий лімфаденіт, за винятком брижового (L04.-) 

Збільшення лімфатичних вузлів БДВ (R59.-)                    

 

I88 

I12 
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3. Дужки використані у назвах блоків у Табличному переліку для позначення 

тризначних кодів рубрик, які включені до цього блоку. 

 

ПРИКЛАД 21: 

 

ГІПЕРТОНІЧНА ХВОРОБА (I10-I15) 

 

4. Дужки використовуються для позначення коду з «хрестиком» у рубриці з 

«зірочкою» або код з «зірочкою», який іде після поняття з «хрестиком». 

 

ПРИКЛАД 22: 

 

A32.1† Лістеріозний менінгіт та менінгоенцефаліт 

Лістеріозний: 

 менінгіт (G01*) 

 менінгоенцефаліт (G05.0*) 

 

G01* Менінгіт при бактеріальних хворобах, класифікованих в інших рубриках  

Менінгіт (викликаний): 

 антраксом (A22.8†) 

 гонококовий (A54.8†) 

 лептоспірозний (A27.-†) 

 лістеріозний (A32.1†)                    

 

КВАДРАТНІ ДУЖКИ [   ] 

 

Квадратні дужки використовуються для додавання синонімів, альтернативних слів, 

пояснювальних фраз або застосовних знаків. 

 

1. Для додавання синонімів. 

 

ПРИКЛАД 23: 

 

A30 Лепра [хвороба Гансена]                    

 

2. Для пояснювальних фраз. 

 

ПРИКЛАД 24: 

 

◙S06.02 Втрата свідомості незначної тривалості [менше 30 хвилин] 

 

3. Для застосовних знаків. 

 

ПРИКЛАД 25: 

 

M19.0 Первинний артроз інших суглобів 

[1-4,7-9] 

 

ДВОКРАПКА : 

 

Двокрапка використовується під час перерахування включених понять та примітки «Виключено», 

якщо слова, які йдуть перед нею, не є повними поняттями для віднесення до відповідної рубрики. 

Їм потрібне одне або декілька слів, які визначають або характеризують їх для того, щоб вони 

могли бути віднесеними до певної рубрики. 

 

ПРИКЛАД 26: 

M19.0 
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У K36 Інші форми апендициту, діагноз «апендицит» класифікується за цією рубрикою лише якщо 

він характеризується словами «хронічний» або «рецидивуючий».                    

 

K36 Інші форми апендициту 

Апендицит: 

 хронічний 

 рецидивуючий 

 

ФІГУРНА ДУЖКА } 

 

Фігурна дужка використовується у переліках включених понять та примітках «Виключено» та 

позначає, що ні слова перед нею, ні слова після неї не є повними поняттями. Будь-яке поняття 

перед фігурною дужкою має бути охарактеризоване одним або декількома поняттями після 

фігурної дужки. 

 

ПРИКЛАД 27: 

 

O71.6 Акушерські травми тазових суглобів та зв'язок 

Відрив внутрішнього хряща симфізу  

Ушкодження куприка       акушерське(ий) 

Травматичне розходження лобкового симфізу 

 

БДВ 

 

Літери БДВ є абревіатурою «без детального визначення» та означають «неуточнений» або «не 

охарактеризований». 

 

Іноді не охарактеризоване поняття все рівно класифікується у рубриці для більш специфічного 

типу стану. Це відбувається тому, що у медичній термінології загальна форма стану часто 

позначається безпосередньо назвою такого стану, а додаткового визначання потребують лише 

більш специфічні типи. 

 

ПРИКЛАД 28: 

 

Термін мітральний стеноз, як правило, означає «ревматичний мітральний стеноз». 

 

Ці припущення необхідно брати до уваги для уникнення неправильної класифікації. Під час 

ретельного вивчення включених термінів можна зрозуміти, де було зроблене припущення щодо 

причини. Клінічні кодувальники повинні бути дуже уважними, щоб позначити поняття як не 

охарактеризоване, лише тоді, коли насправді відсутня будь-яка інформація, що дозволить 

присвоїти більш специфічний код. 

 

Аналітики даних просто повинні знати, що деякі стани, віднесені до уточненої категорії, не 

будуть настільки уточненими у клінічних записах, що були закодовані. Порівнюючи тенденції та 

розшифровуючи статистичні дані з часом необхідно пам’ятати, що у різних виданнях можуть бути 

різні припущення. Наприклад, до Восьмого видання вважалося, що неуточнена аневризма аорти 

спричинена сифілісом. 

 

НЕ КЛАСИФІКОВАНИЙ В ІНШИХ РУБРИКАХ 

 

Слова «не класифікований в інших рубриках», які вжиті з назвами тризначних рубрик, слугують 

попередженням про те, що певні уточнені варіанти перерахованих станів можуть бути присутні в 

інших частинах класифікації. 

 

ПРИКЛАД 29: 

 

K36 



xxiii 

J16 Пневмонія, спричинена іншими інфекційними агентами, не класифікована в інших 

рубриках                    

 

До цієї категорії входять J16.0 Пневмонія, спричинена хламідіями та J16.8 Пневмонія, спричинена 

іншими уточненими інфекційними агентами. Багато інших категорій представлені у Класі 10 

Хвороби органів дихання та інших класах, де згадується пневмонія за інфекційними організмами 

(наприклад, J09-J15 та P23.-). J18 Пневмонія, збудник не уточнений включає пневмонії, для яких не 

зазначено інфекційний агент.                    

 

«ТА» У ЗАГОЛОВКАХ 

 

«Та» означає «та/або». Наприклад, у рубриці A18.0† Туберкульоз кісток та суглобів 

класифікуються випадки «туберкульозу кісток», «туберкульозу суглобів» та «туберкульозу кісток 

та суглобів».                    

 

АНОТАЦІЇ 

 

† Символ «хрестик» позначає код, який описує етіологію або першопричину хвороби та 

завжди вживається разом з відповідним кодом прояву (*) хвороби. 

 

* Символ «зірочка» позначає код, який описує прояв хвороби та завжди вживається разом з 

відповідним кодом етіології (†). 

 

▼ Цей символ позначає, що Австралійські стандарти кодування застосовуються до певного 

коду або групи кодів (категорії або блоку) і таким чином необхідно ознайомитися зі 

стандартом перед присвоєнням коду (кодів). Відповідний номер стандарту зазначений 

біля символу. 

 

◙ Цей символ позначає австралійський код. 

 

ВИДІЛЕННЯ ТЕКСТУ  

 

Текст, виділений чорним кольором, позначає тризначні коди, які НЕ Є ДІЙСНИМИ та НЕ 

МОЖУТЬ бути присвоєні, оскільки такі коди вимагають додатковий знак (див. код I12 у прикладі 

нижче). 

 

I12 Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням нирок 

Включено: 

Будь-які стани, зазначені в рубриках N00-N07, N18.-, N19 або N26, обумовлені 

гіпертензією 

Артеріосклероз нирок 

Артеріосклеротичний нефрит (хронічний) (інтерстиціальний) 

Гіпертензивна нефропатія 

Нефросклероз 

Виключено: 

Вторинна гіпертензія (I15.-) 

 

Текст, виділений сірим кольором, позначає чотиризначні коди, які НЕ Є ДІЙСНИМИ та НЕ 

МОЖУТЬ бути присвоєні, оскільки такі коди вимагають додатковий знак (див. код C95.0 у 

прикладі нижче). 

 

 

C95.0 Гострий лейкоз неуточненого клітинного типу 

Гострий: 

 білінійний  

 змішаного походження   лейкоз 

Біфенотиповий гострий  



xxiv 

Недиференційований лейкоз невизначеного походження 

Виключено: загострення хронічного лейкозу неуточненого клітинного типу (C95.1-) 

 

Текст, виділений рамкою, використовується для позначення тризначних кодів, які є ДІЙСНИМИ 

(див. код I10 у прикладі нижче). 

 

I10 Есенціальна (первинна) гіпертензія 

Високий кров'яний тиск  

Гіпертензія (артеріальна) (доброякісна) (есенціальна) (злоякісна) (первинна) (системна) 

Виключено: з залученням судин:  

 мозку (I60 - I69)  

 ока (H35.0) 

 

ШРИФТ 

 

Жирний Жирний шрифт використовується для усіх назв блоків у Табличному 

переліку хвороб. 

 

Жирний курсив Жирний шрифт та курсив використовуються для інструктивного тексту, 

такого як Включено, Виключено та Примітка. 

 

Курсив Курсив використовується для інструктивного тексту, такого як «Кодуйте 

також …», «Кодуйте спочатку …», «Див. …» та «Використовуйте 

додатковий код». 

 

ФОРМАТ 

 

МКХ-10-АМ використовує повний блочний формат для зручності посилання з відступами, що 

використовуються для усіх включених та інструктивних приміток, довших за один рядок. 

 

«ІНШІ» ТА «НЕУТОЧНЕНІ» КОДИ 

«Інші»та «неуточнені» або «нез’ясовані» коди зазвичай використовуються для станів, які 

спеціально індексуються на ці коди. 

Структура символів четвертого рівня виглядає наступним чином: 

0–7  специфічні стани (Клас 7 «Травми» часто використовується для «множинних» травм) 

8  специфічні стани, які не класифікуються в інших рубриках (або в категорії «Інше») 

9  неуточнені стани  

ПРИКЛАД 30: ЧЕТВЕРТИЙ СТРУКТУРНИЙ СИМВОЛ 

 

L50  Кропивниця  Категорія 

L50.0  Алергічна кропивниця  Специфічна 

L50.1  Ідіопатична кропивниця  Специфічна 

L50.2  Кропивниця внаслідок низької та високої 

температури  

Специфічна 

L50.3  Дерматографічна кропивниця Специфічна 

L50.4  Вібраційна кропивниця Специфічна 
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L50.5  Холінергічна кропивниця  Специфічна 

L50.6  Контактна кропивниця  Специфічна 

L50.8 Інша кропивниця Інша кропивниця, не 

класифікована в інших 

рубриках 

Кропивниця: 

• хронічна 

• періодично рецидивуюча 

 

L50.9  Кропивниця неуточнена  Неуточнена  

 

Іноді два залишкові коди «8» та «9» об'єднують в один код, щоб включати як «інші», так і 

«неуточнені» стани. 

Структура символів п'ятого рівня виглядає наступним чином: 

0  неуточнені стани 

1–8  специфічні стани 

9  інші стани 

ПРИКЛАД 31: П'ЯТИЙ СТРУКТУРНИЙ СИМВОЛ 

 

G47  Розлади сну  Категорія 

G47.3  Апное уві сні  «Специфічна» четверта 

структурна категорія 

G47.30  Апное уві сні, неуточнене  Неуточнене апное уві сні 

G47.31  Синдром центрального апное уві сні  Специфічна 

G47.32  Синдром обструктивного апное уві сні  Специфічна 

G47.33  Синдром гіповентиляції легень уві сні  Специфічна 

G47.39  Інші апное уві сні  Інші апное уві сні, які не 

класифікуються в інших 

рубриках 

Залишкові коди повинні бути використані для «видалення» хвороб, які ніде не 

класифікуються. 

Використовуйте покажчик для пошуку правильного призначення коду. Не переглядайте 

Табличний перелік. 

Якщо лікар використовує термінологію, яку не може знайти в МКХ-10-AM, він може переглянути 

класифікацію для альтернативних термінів, яка доступна в МКХ-10-AM. Якщо інший опис не 

наводиться, слід застосувати одне з наступних положень: 

ПРИКЛАД 32:  



xxvi 

 

Поліп стравоходу. 

Код: K22.8 Інші уточнені захворювання стравоходу 

В цьому прикладі основне поняття Поліп в покажчику не включає підпоняття «Стравохід». Щоб 

знайти 

правильне призначення коду, виконайте пошук в покажчику, який вказує на хвороби / стравохід / 

уточнений, на які вказує 

код К22.8 Інші уточнені захворювання стравоходу. 

 

ПРИКЛАД 33:  

 

67-річний чоловік з вторинною катарактою. 

Код: H26.9 Катаракта, неуточнена 

У цьому прикладі в покажчику немає підпоняття «вторинна» під катарактою, а також немає 

синонімічного терміну та поняття «уточнений NEC» в інших рубриках, вказує на те, що для 

значення найбільш вірним кодом є - H26.9. 
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ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ МКХ-10-АМ 

Основна мета кодування: 

Класифікування клінічних понять у коди 

 

Спочатку коди були розроблені, щоб отримати доступ до клінічних записів з метою проведення 

дослідження, навчання та здійснення управління. Зараз клінічні коди також використовуються для 

оплати медичних послуг, для визначення схем користування та для оцінки доцільності витрат на 

медичні послуги. Кодована система також створює основу для епідеміологічних досліджень та 

використовується для оцінки якості медичних послуг. 

 

Класифікувати клінічні поняття та/або симптоми (тобто хвороби, ускладнення або травми) у коди 

достатньо складно. Оскільки кодування використовується у багатьох сферах, надзвичайно 

важливо, щоб кодування здійснювалося правильно та однаково для створення значущої 

статистики, яка допоможе планувати потреби у сфері охорони здоров’я в країні. 

 

Для точного класифікування потрібно обов’язково мати професійну медичну освіту та розуміти 

характеристики, термінологію та умовні знаки МКХ-10-АМ. В Алфавітному покажчику міститься 

багато термінів, які не включені до Табличного переліку, та відповідно до вимог до кодування, 

перш ніж присвоїти код, необхідно звернутися до Алфавітного покажчика, Табличного переліку та 

Австралійських стандартів кодування. 

 

Для класифікування хвороби або процедури передбачено декілька кроків, які наведені нижче у 

вигляді простої інструкції, що має допомогти випадковому користувачу МКХ-10-АМ. 

 

1. Визначте клінічну групу, яку необхідно перевести в коди, та зверніться до відповідного 

розділу Алфавітного покажчика. 

Примітка: Уникайте кодування неважливої інформації без розбору, такої як симптоми або 

ознаки чи характеристики діагнозу. 

 

2. Визначте основне поняття. Для хвороб та ушкоджень це, як правило, іменник, що означає 

патологічний стан. Однак, деякі стани, виражені прикметниками або епонімами, включені до 

Алфавітного покажчика як основне поняття. 

 

3. Читайте та виконуйте будь-які інструктивні примітки, які зазначені під основним поняттям. 

 

4. Читайте будь-які поняття, наведені у дужках після основного поняття (ці додаткові 

модифікатори не впливають на код), а також будь-які поняття, перераховані з абзацу під 

основним поняттям (ці важливі модифікатори можуть вплинути на код), доки не будуть 

враховані усі клінічні прояви. 

 

5. Уважно слідкуйте за перехресними посиланнями («Див.» та «Див. також») в Алфавітному 

покажчику. 

 

6. Звертайтеся до Табличного переліку, щоб перевірити відповідність обраного коду. Що 

стосується класифікації хвороб, пам’ятайте, що тризначний код в Алфавітному покажчику зі 

скісною на місці четвертого або п’ятого знака означає, що четвертий або п’ятий знак 

необхідно знайти у Табличному переліку. Подальші підрозділи, що використовуються на 

місці факультативного знаку, можуть бути не включені до покажчика, але мають бути у 

Табличному переліку у разі їх використання. 

 

7. Дотримуйтеся включених понять, інструктивних приміток для обраного коду або класу, 

блоку чи рубрики. 
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8. Посилайтеся на загальні стандарти для хвороб в австралійських стандартах кодування та 

спеціальних стандартах, як зазначено символом АСК в Табличному переліку 

9. Присвоюйте код.
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ЗВІТ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З ПИТАНЬ ДЕСЯТОГО ПЕРЕГЛЯДУ 

МІЖНАРОДНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ХВОРОБ 
 

Міжнародна конференція з питань, що стосуються Десятого перегляду Міжнародної класифікації 

хвороб, була скликана Всесвітньою організацією охорони здоров’я і відбувалася у штаб-квартирі у 

Женеві з 26 вересня по 2 жовтня 1989 року. На конференції були присутні делегати таких 43 країн: 

 

Австралія 

Ангола 

Багамські острови 

Бельгія 

Болгарія 

Бразилія 

Бурунді 

Венесуела 

Данія 

Ізраїль 

Індія 

Індонезія 

Іспанія 

Канада 

Китай 

Кіпр 

Куба 

Кувейт 

Люксембург 

Мадагаскар 

Малі 

Мальта 

Мозамбік 

Нігерія 

Нідерланди 

Німецька Демократична Республіка 

Об’єднані Арабські Емірати 

Португалія 

Республіка Корея 

Сенегал 

Сінгапур 

Сполучене Королівство Великобританії та 

Північної Ірландії 

Сполучені Штати Америки 

СРСР 

Таїланд 

Уганда 

Угорщина 

Федеративна Республіка Німеччина 

Фінляндія 

Франція 

Швейцарія 

Швеція 

Японія 

 

Організація Об’єднаних Націй, Міжнародна організація праці та регіональні бюро ВООЗ 

надіслали своїх представників для участі в конференції, як і Рада міжнародних медичних наукових 

організацій та дванадцять інших неурядових організацій, сферою діяльності яких є новоутворення, 

глухота, епідеміологія, сімейна медицина, гінекологія та акушерство, гіпертензія, медико-

санітарна документація, профілактична та соціальна медицина, неврологія, психіатрія, реабілітація 

та хвороби, які передаються статевим шляхом. 

 

Конференцію відкрив Dr. J.-P. Jardel, помічник Генерального директора. Від імені Генерального 

директора ВООЗ Dr. Jardel розповів про велику підготовчу і консультативну роботу з вивчення 

пропозицій, чим пояснюється триваліший, ніж звичайно, інтервал між переглядами. Він зазначив, 

що МКХ Десятого перегляду матиме нову назву - Міжнародна статистична класифікація хвороб 

та споріднених проблем охорони здоров’я, яка підкреслює її статистичне спрямування і відображає 

розширення сфери. Однак зручну абревіатуру МКХ буде збережено. Він також посилався на нову 

алфавітно-цифрову схему кодування, яка дає можливість забезпечити баланс між змістом класів і 

залишити досить місця для майбутніх доповнень і змін. А також повідомив про намір видати 

посібник з МКХ з тризначними категоріями, алфавітним покажчиком для використання в тих 

випадках, коли складніша, детальніша чотиризначна версія, можливо, буде недоречною. 

 

На Конференції було обрано таких посадових осіб: 

 

Д-р R.H.C. Wells, Австралія (голова); 

Д-р Bay-Nielsen, Данія (заступник голови); 

Д-р R. Braun, Німецька Демократична Республіка (заступник голови); 

Пан R.A. Israel, Сполучені Штати Америки (заступник голови); 

Д-р R. Laurenti, Бразилія (заступник голови); 

Д-р P. Maguin, Франція (доповідач); 
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Пані E. Taylor, Канада (доповідач). 

 

Склад секретаріату Конференції: 

 

Д-р J.-P. Jardel, помічник Генерального директора, ВООЗ, Женева, Швейцарія; 

Д-р H.P. Hapsara, директор, відділ епідеміологічного контролю, стану охорони здоров’я та 

загального напрямку їх оцінки, ВООЗ, Женева, Швейцарія; 

Д-р J.-C. Alary, головний медичний фахівець, Служба розвитку епідеміологічного контролю та 

санітарної статистики, ВООЗ, Женева, Швейцарія; 

Д-р G.R. Bramer, медичний фахівець, Служба розвитку епідеміологічного контролю та санітарної 

статистики, ВООЗ, Женева, Швейцарія (секретар); 

Пан A. L’Hours, технічний службовець, Служба розвитку епідеміологічного контролю та 

санітарної статистики, ВООЗ, Женева, Швейцарія; 

Проф. W. Janisch, Німецька Демократична Республіка (тимчасовий консультант); 

М-р T. Kruse, Данія (тимчасовий консультант); 

Д-р K. Kupka, Франція (тимчасовий консультант); 

Д-р J. Leowski, Польща (тимчасовий консультант); 

Пані R.M. Loy, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії (тимчасовий 

консультант); 

М-р H. Seeman, Сполучені Штати Америки (тимчасовий консультант). 

 

Секретаріату Конференції допомагали представники інших відповідних технічних підрозділів 

штаб-квартири ВООЗ. 

 

Конференція прийняла зміст класів МКХ Десятого перегляду та матеріали, які мають увійти до 

опублікованого посібника; механізм його впровадження; блок «сімейств» класифікацій та 

пов’язані з ними питання. 

 

1. ІСТОРІЯ І РОЗВИТОК ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ 

КЛАСИФІКАЦІЇ ХВОРОБ (МКХ) 
 

Учасникам конференції нагадали вражаючу історію статистичної класифікації, започаткованої у 

вісімнадцятому столітті. Якщо ранні перегляди класифікації стосувалися лише причин смерті, то в 

Шостому перегляді в 1948 р. її межі було розширено за рахунок станів, які не зумовлюють 

летальних наслідків. Це розширення меж тривало до Дев’ятого перегляду включно. Причому було 

зроблено деякі нововведення, аби задовольнити статистичні потреби вельми різних організацій. 

Потім, на Міжнародній конференції з Дев’ятого перегляду (Женева, 1975 р.) (1), було вироблено і 

затверджено для публікації додаткові класифікації процедур у медицині, а також ушкоджень, 

інвалідності, зниження працездатності та дефектів. 

 

2. ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ ВІДНОСНО ПІДГОТОВКИ ПРОПОЗИЦІЙ ДО 

ДЕСЯТОГО ПЕРЕГЛЯДУ МКХ 
 

Пропозиції, одержані до Конференції, були наслідком широкої діяльності при штаб-квартирах 

ВООЗ і у всьому світі. Програма роботи контролювалася на регулярних нарадах керівників 

центрів співробітництва ВООЗ з питань класифікації хвороб. Політичне керівництво 

забезпечувалось шляхом проведення багатьох спеціальних нарад, а також Експертним Комітетом з 

питань Міжнародної класифікації хвороб (Десятий перегляд), який збирався у 1984 (2) і в 1987 (3) 

рр., аби прийняти рішення відносно визначення напрямку діяльності та оформлення остаточних 

пропозицій. 

 

Проведено значну підготовчу роботу з метою докорінного перегляду відповідності структури 

МКХ, передусім статистичної класифікації хвороб та інших проблем охорони здоров’я, яка 

задовольнила б різні потреби в даних, що стосуються смертності та медико-санітарних проблем. 

Визначено шляхи стабілізації системи кодування, щоб звести до мінімуму розбіжності під час 

наступних переглядів, і досягти рівноваги між змістом різних класів МКХ. 
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Було очевидно, що навіть за наявності нової структури одна класифікація не в змозі задовольнити 

всю різноманітність вимог. Тому було розроблено таке поняття, як «сімейство» класифікацій, 

причому основою його є МКХ, яка дозволяє розв’язувати проблеми традиційної статистики щодо 

смертності та захворюваності, тоді як потреби в більш або менш деталізованих чи інших 

класифікаціях мають бути розглянуті шляхом використання інших членів «сімейства». 

 

Центрами співробітництва досліджувалось кілька альтернативних моделей структури МКХ, але 

всі вони мали недоліки і ні одна з них не мала переваг, отже не було підстав для заміни існуючої 

структури. Спеціальні наради з питань оцінки Дев’ятого перегляду підтвердили, що хоча деякі 

потенційні користувачі вважають існуючу структуру МКХ непридатною, на думку більшості, вона 

має чисельні переваги, тому, попри її очевидні недоліки, варто було б зберегти її нинішню форму. 

 

Різні схеми, що вводили алфавітно-цифрові позначення, досліджували з метою створення такої 

системи кодування, яка б забезпечила рівновагу між класами і залишила достатньо місця для 

подальших доповнень і змін, без порушення кодів. 

 

Рішення з цих питань підготували підґрунтя для створення досконаліших проектів пропозицій за 

класами для Десятого перегляду. З метою одержання коментарю вони двічі направлялись до країн-

учасниць, а також розглядались іншими зацікавленими органами, обговорювалися на нарадах 

керівників центрів, а також Експертного комітету. Велика кількість міжнародних асоціацій 

фахівців-професіоналів, окремих фахівців і експертів, окремих відділів штаб-квартири ВООЗ та 

регіональних бюро забезпечили консультації та керівництво відділам ВООЗ, які відповідають за 

МКХ, і центрам співробітництва відносно підготовки узагальненого матеріалу та пропозицій, 

висловлених перед Конференцією. ВООЗ висловлює щиру подяку за цю допомогу. 

 

3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗМІСТ ЗАПРОПОНОВАНОГО 

ДЕСЯТОГО ПЕРЕГЛЯДУ МКХ 
 

Основним нововведенням до Десятого перегляду було використання алфавітно-цифрової системи 

кодування, де за певною буквою ідуть три цифри при чотиризначному рівні. Це дозволяє більш 

ніж удвічі розширити межі кодування (порівняно з Дев’ятим переглядом) та дає можливість 

позначити значну кількість класів однією літерою чи групою літер, кожен з яких може 

забезпечити сто тризначних категорій. З наявних 26 літер латинського алфавіту використано 25. 

Літеру «U» залишено для внесення подальших доповнень і змін, а також для можливих розробок 

проміжних класифікацій у разі появи труднощів, що виникатимуть на національному та 

міжнародному рівнях у період між переглядами. 

 

Деякі тризначні категорії залишені вільними для подальшого розширення і перегляду, при чому 

кількість їх залежить від класів: ті класи, які мають передусім анатомічну вісь класифікації, 

містять менше вільних категорій, оскільки вважається, що майбутні зміни цього змісту будуть 

обмежені за характером.  

 

Дев’ятий перегляд містив у собі 17 класів і дві додаткові класифікації: Додаткову класифікацію 

зовнішніх причин травм та отруєнь (код E) та Додаткову класифікацію чинників, що впливають на 

стан здоров’я і на звернення до служб охорони здоров’я (код V). Як було рекомендовано 

підготовчою нарадою з Десятого перегляду (Женева, 1983 р.) (4) і схвалено на інших нарадах, два 

цих класи не вважатимуться додатковими, а будуть включені як частина до основної класифікації.  

 

Згідно з пропозиціями до Десятого перегляду, порядок включення класів спочатку був таким, як і 

в Дев’ятому перегляді; однак для ефективного використання наявного простору, порушення 

імунного механізму були включені до хвороб крові та кровотворних органів, тоді як у Дев’ятому 

перегляді вони були зараховані до хвороб ендокринної системи, порушень обміну речовин та 

розладу харчування. Новий клас «Хвороби крові та кровотворних органів і деякі порушення 

імунної системи» тепер іде з класом «Новоутворення» і поділяє з ним літеру D.  

 

Під час обговорення перших проектів класу «Хвороби нервової системи та органів чуття» стало 

зрозуміло, що неможливо буде передавати усі необхідні деталі під однією літерою в 100 
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тризначних категоріях. Тому вирішили створити три окремі класи: під літерою G - «Хвороби 

нервової системи», під літерою H - «Хвороби очей та придатків» і «Хвороби вуха та 

соскоподібного відростка». 

 

Класи «Хвороби сечостатевої системи», «Вагітність, пологи та післяпологовий період», «Окремі 

стани, які виникають у перинатальний період», «Вроджені вади розвитку, деформації та 

хромосомні аномалії» також зараховано до суміжних класів з 14 по 17. 

 

Після приєднання попередніх додаткових класифікацій як частин до основної класифікації та 

створення двох нових класів загальна кількість класів у проекті до Десятого перегляду налічувала 

21. Заголовки деяких класів було змінено, щоб краще визначити їхній зміст. 

 

Запропоновані радикальні зміни щодо МКХ потребували відповідних досліджень. Це стосувалось 

таких класів:  

 

5 Порушення психіки та поведінки. 

19 Травми, отруєння та деякі інші наслідки впливу зовнішніх причин. 

20 Зовнішні причини захворюваності та смертності. 

 

Клас 2 «Новоутворення» також підлягав контрольній перевірці, хоча зміни були незначні.  

 

До Десятого перегляду було запропоновано такі нові пропозиції: 

 Винятки на початку кожного класу були розширені, щоб пояснити взаємну ієрархію 

класів, а також те, що «спеціальна група» класів має пріоритет порівняно з класами, 

присвяченими органу чи системі, що серед спеціальної групи класів класи «Вагітність, 

пологи та післяпологовий період» та «Деякі стани, які виникають у перинатальний період» 

мають пріоритет. 

 На початку кожного класу подається огляд блоків тризначних категорій і, що доречно, 

категорій з позначкою «зірочка»; це було зроблено для того, щоб з’ясувати структуру класів 

і полегшити користування категоріями зі знаком «зірочка». 

 Примітки у переліку таблиць стосуються усіх користувачів класифікацією; якщо 

примітка стосувалася тільки захворюваності чи тільки смертності, вона включалася у 

спеціальні примітки, які супроводили правила кодування захворюваності або смертності. 

 У Дев’ятому перегляді подано деяку кількість патологічних станів, спричинених ліками; 

такий підхід збережений під час розробки пропозицій до Десятого перегляду, і багато таких 

патологічних станів нині виділяються окремо. 

 

Важливим нововведенням є створення наприкінці деяких класів категорій для позначення 

післяпроцедурних порушень. Ними позначають важливі стани, що являють собою проблему з 

точки зору медичної допомоги. Наприклад, це хвороби ендокринної системи та системи обміну 

речовин, які спричинені видаленням органа, та інші специфічні стани, такі як демпінг-синдром 

після гастректомії. Післяпроцедурні ускладнення, які не були специфічними для окремої системи 

організму, у тому числі такі, як повітряна емболія чи післяопераційний шок, продовжували 

класифікуватись у класі «Травми, отруєння та деякі інші наслідки зовнішніх причин». 

 

Зміною також було те, що у Дев’ятому перегляді чотиризначні заголовки часто мали читатися 

разом із тризначними, щоб з’ясувати повне значення та призначення категорії, тоді як у проекті, 

представленому на Конференцію, заголовки майже незмінно є повними та можуть стояти окремо. 

 

Подвійна система класифікації етіології та проявів хвороб, відома як система зі знаками 

«хрестика» та «зірочки», введена в Дев’ятому перегляді, стала предметом деякої критики. Це 

стосувалося передусім того факту, що класифікація часто містила в собі одночасно опис прояву 

хвороб та іншу інформацію на три- та чотиризначних рівнях, за однакових діагностичних 

позначок, що інколи з’являлись на обох осях. Більшість також вважала систему не досить повною. 

Для розв’язання цих проблем у проекті Десятого перегляду інформація зі знаком «зірочка» 

містилась у 82 однорідних тризначних категоріях для необов’язкового користування. Завдяки 

такому підходу, одержували два коди, що містили інформацію як про узагальнений основний 
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патогенез захворювання, так і про прояв або ускладнення в окремому органі чи ділянці. Це 

полегшує знаходження інформації чи її табуляції за будь-якою віссю.  

 

Наведені особливості запропонованого Десятого перегляду були ухвалені на Конференції. 

 

Кожний з класів був представлений на Конференції зі змінами, впровадженими з часу Дев’ятого 

перегляду, та деякою основною інформацією відносно визначення нововведень. На Конференції 

обговорювались деякі проблеми, що стосуються змін структури та змісту класів, а також було 

досягнуто згоди щодо доробки та модифікації їх секретаріатом. 

 

4. СТАНДАРТИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ЗДОРОВ’Я МАТЕРІ 

Й ДИТИНИ 
 

Конференція з інтересом розглянула рекомендовані визначення, стандарти та вимоги до Десятого 

перегляду відносно материнської смертності та внутрішньоутробної, перинатальної, неонатальної 

і дитячої смертності. Ці рекомендації стали наслідком ряду спеціальних нарад та консультацій і 

були спрямовані на поліпшення зіставлення даних. 

 

Конференція погодилася, що бажано зберегти визначення народження живої дитини та 

внутрішньоутробної смерті такими, як вони були подані у Дев’ятому перегляді.  

 

Після деякої дискусії Конференція створила робочу групу з питань материнської смертності, і на 

основі її рекомендацій також погодилась залишити визначення материнської смертності такими, 

як воно було подано у Дев’ятому перегляді. 

 

З метою поліпшення якості статистичних даних щодо материнської смертності та забезпечення 

альтернативних методів збирання даних про випадки смерті під час вагітності чи пов’язаної з нею, 

а також з метою уможливити реєстрування випадків смерті, зумовленої чинниками, пов’язаними з 

акушерськими причинами, якщо смерть настає більш як через 42 доби по закінченню вагітності, 

робоча група сформувала два додаткових визначення - «смерть, зумовлена вагітністю» і «пізня 

материнська смерть».  

 

Конференція 

 

РЕКОМЕНДУВАЛА країнам розглянути включення до свідоцтва про смерть питань щодо 

поточної вагітності та вагітності протягом одного року перед смертю.  

 

Конференція дійшла згоди, що оскільки дані про кількість випадків народження живих дітей 

всюди доступніші, ніж про кількість народження в цілому (кількість народжених живими дітей 

плюс кількість випадків внутрішньоутробної смерті), вони мають бути використані як знаменник у 

співвідношеннях, які стосуються випадків материнської смертності [дані вміщено в Томі 2 МКХ-

10]. 

 

Відносно перинатальної, неонатальної і дитячої смертності було висловлено рішучу пораду: 

опубліковані показники, основані на контингенті народжених, мають бути ототожнені та 

диференційовані належним чином. 

 

Конференція підтримала практику позначення віку в завершених одиницях часу, а також перший 

день життя позначався як нуль. 

 

Конференція 

 

РЕКОМЕНДУВАЛА включити до інструктивного посібника до Десятого перегляду МКХ 

визначення, стандарти та зазначені вимоги відносно материнської смертності, а також 

внутрішньоутробної, перинатальної, неонатальної та дитячої смертності. 
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5. ПРАВИЛА КОДУВАННЯ І ВИБОРУ ТА ТАБЛИЧНИЙ ПЕРЕЛІК ДЛЯ 

СТАТИСТИЧНИХ РОЗРОБОК 
 

5.1 Правила кодування та вибору причини смерті 

 

Конференцію інформували про процес перегляду правил вибору і модифікації основної причини 

смерті та пов’язаних з ними приміток, як вони представлені в Дев’ятому перегляді, який спонукав 

увести кілька змін у правила і значні зміни в примітки.  

 

Конференція  

 

РЕКОМЕНДУВАЛА перенести до Десятого перегляду правила вибору причин смерті для 

табуляції основних причин смерті, які були подані у Дев’ятому перегляді [ті, які містяться в 

Томі 2 МКХ-10]. 

 

Конференцію далі було проінформовано про розробку і перегляд додаткових вказівок для 

використання в кодуванні основної причини та інтерпретації записів причин смерті. Оскільки ці 

вказівки були призначені для удосконалення послідовності в кодуванні, Конференція дала згоду 

також на включення їх до Десятого перегляду. 

 

Конференція відзначила постійне використання багатофакторного кодування та аналізу причин 

смерті. Вона висловила підтримку такої діяльності, але не рекомендувала, щоб Десятий перегляд 

містив будь-які особливі правила чи методи аналізу, яких треба було б дотримуватися. 

 

Розглядаючи міжнародну форму медичного свідоцтва про смерть, Експертний комітет визнав, що 

старіння населення та збільшення кількості смертей, спричинених множинними патологічними 

процесами та ефектами, пов’язаних з ними терапевтичних втручань, призводить до збільшення 

числа можливих варіантів між основною причиною та безпосередньою причиною смерті: це 

означає, що в багатьох країнах у свідоцтвах про смерть реєструється збільшена кількість 

патологічних станів. Це спонукало Комітет дати рекомендацію про включення в частину I 

свідоцтва про смерть додаткового рядка (d). 

 

Таким чином, Конференція 

 

РЕКОМЕНДУВАЛА, щоб у разі необхідності країни розглянули можливість включення в 

частину I медичного свідоцтва про смерть додаткового рядка (d). 

 

5.2 Правила кодування і вибору даних про захворюваність 

 

Спочатку Дев’ятий перегляд містив поради щодо реєстрування та кодування захворюваності, а 

особливо - вибору одиничної причини для подання статистичних даних про захворюваність. 

Накопичений досвід використання визначень та правил у Дев’ятому перегляді засвідчив їхню 

придатність та виявив потребу в подальшому їх уточненні відносно реєстрування діагностичної 

інформації лікарями-практиками медико-санітарної допомоги, а також у забезпеченні 

детальнішими порадами на випадок специфічних проблемних ситуацій. 

 

Конференція підтвердила рекомендації Конференції з питань перегляду 1975 р. відносно умов 

вибору стану для однофакторного аналізу випадків медичної допомоги; а точка зору її така, що 

там, де це здійснимо, для доповнення рутинної статистики припустимі багатофакторні кодування 

та аналіз. Підкреслювалось, що Десятий перегляд має прояснити, що більшість допоміжних 

матеріалів придатна лише в тому разі, коли кодування «основного стану» для певного випадку є 

відповідним і коли поняття «випадок» само по собі стосується методу організації збирання даних. 

 

Конференція відповідно 

 

РЕКОМЕНДУВАЛА, щоб до Десятого перегляду було включено додаткові вказівки з питань 

реєстрації та кодування захворюваності та щоб також були включені визначення «основний 
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стан» та «інші стани» разом із модифікованими правилами про розгляд явно неправильно 

зареєстрованого «основного стану» [Це включено до Тому 2 МКХ-10]. 

 

Конференція також 

 

РЕКОМЕНДУВАЛА, щоб у тих випадках, коли «основний стан» є предметом подвійної 

класифікації, запровадженої в МКХ, реєструвались обидва коди, як зі знаком «хрестик», так 

і зі знаком «зірочка», що допускатиме можливість альтернативного кодування за допомогою 

будь-якого аналізу. 

 

Конференція дійшла згоди, що для забезпечення подальшої допомоги користувачам слід давати 

розширені примітки і приклади. 

 

5.3 Переліки причин для статистичної обробки даних про смертність та захворюваність 

 

Конференцію було проінформовано про труднощі під час користування Основним переліком 

рубрик Дев’ятого переліку, а також про діяльність, зокрема ВООЗ, щодо розробки нових переліків 

для статистичного аналізу та публікації даних про смертність. Виявилось, що в багатьох країнах 

показник про смертність до п’ятирічного віку є надійнішим за показник про дитячу смертність, а 

також те, що було б краще мати перелік, який би включав випадки смерті немовлят та дітей віком 

до п’яти років, ніж перелік тільки смертності немовлят. 

 

Для розгляду на Конференції було підготовлено два варіанти загального переліку смертності та 

переліку смертності немовлят та дітей; при цьому другий варіант включає заголовки класів та 

нез’ясовані щодо класів питання. 

 

Оскільки було висловлено деякі сумніви відносно таких переліків смертності, було створено 

невелику робочу групу для розгляду можливостей включення деяких додаткових питань. Звіт 

робочої групи було схвалено Конференцією, і він знайшов відображення в переліках причин 

смертності. 

 

Що стосується табулярних переліків причин захворюваності, то Конференція розглянула як 

запропонований перелік, так і зразковий перелік публікацій, який ґрунтується на заголовках класів 

з обраними позиціями, включеними як приклади під кожним заголовком. Значну стурбованість 

було висловлено відносно придатності таких переліків щодо захворюваності в найширшому 

розумінні. Зійшлися на тому, що переліки, як вони були представлені, напевно, придатні для 

захворюваності стаціонарних хворих і тому потрібні подальші зусилля для створення переліків, 

придатних для інших видів захворюваності; окрім того, табуляційні переліки як смертності, так і 

захворюваності в Десятому перегляді мають супроводжуватися відповідними поясненнями та 

інструкціями щодо їх використання. 

 

Зважаючи на висловлене та висновки робочої групи, Конференція дійшла згоди, що в Десятому 

перегляді мають бути табуляційні переліки та переліки публікацій, хоча потрібні зусилля для 

формулювання до цих переліків чіткіших заголовків. Також було досягнуто домовленості про 

сприяння альтернативній табуляції категорій із позначками «зірочка», має бути розроблений 

другий варіант табуляційного переліку щодо повного переліку захворюваності, який би включав 

категорії із позначкою «зірочка». 

 

6. «СІМЕЙСТВО» КЛАСИФІКАЦІЙ 
 

6.1 Концепція «сімейства» класифікацій 

 

Під час підготовки Дев’ятого перегляду стало зрозуміло, що МКХ сама по собі не може охопити 

всю необхідну інформацію і що лише «сімейство» класифікацій хвороб і споріднених проблем 

зможе задовольнити різні вимоги охорони здоров’я. Тому з кінця 1970-х років розглядалися різні 

можливі рішення, одне з яких було названо основною класифікацією (МКХ) з серією модулів, з 

котрих деякі ієрархічно пов’язані, інші ж є додатковими.  
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Після вивчення та обговорення спільно з Центрами співробітництва було розроблено концепцію 

«сімейства» класифікацій, а згодом вона була переглянута в 1987 р. Експертним комітетом, який 

рекомендував її у вигляді схеми (показано далі). 

 

Конференція 

 

РЕКОМЕНДУВАЛА ВООЗ дотримуватися концепції «сімейства» класифікацій хвороб і 

споріднених проблем охорони здоров’я. 

 

З метою збереження цілісності самої МКХ і концепції «сімейства» класифікацій, Конференція 

 

РЕКОМЕНДУВАЛА, щоб в інтересах забезпечення порівняння даних у міжнародному 

масштабі не вносили зміни до змісту (як позначено заголовками) тризначних категорій та 

чотиризначних підкатегорій Десятого перегляду під час підготовки його перекладу чи 

адаптацій, за винятком санкціонованих ВООЗ. Секретаріат ВООЗ є відповідальним за МКХ і 

діє як центральна розрахункова палата з питань будь-яких публікацій (за винятком 

національних статистичних публікацій) чи їх перекладів. ВООЗ повинна вчасно сповіщатися 

про намір зробити переклад, адаптацію чи інші класифікації, пов’язані з МКХ. 

 

«СІМЕЙСТВО» КЛАСИФІКАЦІЙ ХВОРОБ ТА СПОРІДНЕНИХ ПРОБЛЕМ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
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але також їх повсякденної активності та соціального і фізичного навколишнього середовища. Було 

продемонстровано, що може бути одержана ефективна інформація за допомогою користувачів 

МКХ і Міжнародної класифікації ушкоджень, непрацездатності та дефектів (МКУНД), а особливо 

за допомогою користування кодами із запропонованого Класу 21 Десятого перегляду, може бути 

одержана справді конче потрібна інформація. 

 

6.2 Адаптація за спеціальностями 

 

Конференцію було поінформовано про плани розвитку адаптацій Десятого перегляду стосовно 

програми психічного здоров’я. Варіант, призначений для користування клініцистами, які 

працюють у галузі психіатрії, має супроводжувати клінічні провідні напрями; будуть 

запропоновані критерії для дослідження проблем психічного стану; набудуть розвитку 

багатоосьові посібники щодо дитячих порушень та класифікації проблем у дорослих, як і варіант 

для лікарів загальної практики. Компіляції кодів МКХ, що стосуються психіатрії та неврології, 

також ґрунтуватимуться на попередніх публікаціях з цього питання. 

 

Конференція також заслухала інформацію про методи, завдяки яким основна структура та функція 

МКХ гарантовано будуть представлені в попередній розробці додатка для медичних спеціалістів у 

галузі зуболікування та стоматології (МКХ-РД), а також була поінформована про те, що новий 

перегляд МКХ-РД, який стосується Десятого перегляду, перебуває на кінцевій стадії остаточної 

підготовки. 

 

Було представлено Міжнародну класифікацію онкологічних захворювань (МКХ-О), друге 

видання, багатоосьову класифікацію, що включала як топографію, так і морфологію новоутворень. 

Коди морфології МКХ-О, які удосконалювались протягом тривалого часу, були переглянуті та 

ретельно випробувані у галузі. Коди топографії другого видання ґрунтуватимуться на категоріях 

C00-C80 у Десятому перегляді, і таким чином публікація чекатиме схвалення Десятого перегляду 

Всесвітньою асамблеєю охорони здоров’я. 

 

Було досягнуто згоди щодо важливості адаптації для загальної медичної практики. Конференцію 

було поінформовано про бажання робочих груп цієї галузі співпрацювати з ВООЗ. Що стосується 

інших адаптацій, в основу яких покладена спеціалізація, і які, напевно, численніші, то тут 

винятково важливу роль відіграватимуть рекомендації ВООЗ, що виступатиме як центр збирання 

інформації. 

 

6.3 Інформаційне забезпечення щодо первинної медико-санітарної допомоги 

 

Згідно з рекомендаціями Конференції, присвяченої Перегляду 1975 р., Регіональним бюро ВООЗ 

для Південно-Східної Азії в 1976 р. в Делі було скликано робочу групу. Вона підготувала 

детальний перелік поєднань симптомів, з котрого зробила два коротких переліки, один з яких 

стосувався причин смерті, а другий - причин звернення до служб охорони здоров’я. Польові 

випробування цієї системи проводилися в країнах регіону, а результати було використано для 

перегляду переліку поєднань симптомів та форм реєстрації. Цей переглянутий варіант був 

опублікований ВООЗ у 1978 р. в буклеті «Lay reporting of health information” (5). 

 

Глобальна стратегія «Здоров’я для всіх до 2000-го року», розпочата в 1978 р., виокремила низку 

проблем стосовно розвитку інформаційних систем у країнах-членах. На міжнародній конференції 

з питань статистики охорони здоров’я до 2000-го року (Белладжіо, Італія, 1982 р.) (6) труднощі 

інтеграції інформації «непрофесійні повідомлення» з іншою інформацією, призначеною для 

організації та управління охороною здоров’я, було визначено як основна проблема, що гальмує 

широке впровадження схем «непрофесійного» інформування немедичним персоналом. Нарада з 

Класифікації первинної медичної допомоги (Женева, 1985 р.) (7) наголосила на необхідності 

такого підходу, який би дозволив уніфікувати інформаційне забезпечення служби за допомогою 

інформації, яка базується на «непрофесійних» повідомленнях у ширшому розумінні місцевої 

інформації. 
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Конференцію поінформовано про досвід країн щодо розвитку та застосування місцевої медичної 

інформації, що стосується проблем і потреб охорони здоров’я, пов’язаних з факторами ризику та 

ресурсами. Було підтримано концепцію розвитку нетрадиційних методів на місцевому рівні з 

метою заповнення інформаційних прогалин у окремих країнах та посилення їх інформаційних 

систем. Наголошено, що як для розвинутих, так і для країн, що розвиваються, такі методи чи 

системи мають удосконалюватися локально і що не повинно бути спроб передачі їх в інші регіони 

чи країни через такі чинники, як показники захворюваності, а також мовні та культурні 

відмінності. 

 

6.4 Ушкодження, непрацездатність та інвалідність 

 

Міжнародна класифікація ушкоджень, непрацездатності та дефектів (МКУНД - ICIDH) (8) була 

опублікована ВООЗ англійською мовою в 1980 р. з метою випробування, згідно з рекомендаціями 

Конференції, присвяченої Перегляду 1975 р., і резолюцією ВАОЗ 29.35 (9) Всесвітньої асамблеї 

охорони здоров’я 1976 р. З того часу дослідження та удосконалення класифікації здійснювалися в 

різних напрямках. 

 

Основні визначення трьох елементів - ушкодження, непрацездатність та інвалідність, - без 

сумніву, сприяли зміні ставлення до непрацездатності. Визначення ушкодження, в якому 

відзначався важливий частковий збіг з термінами, включеними до МКХ, було широко сприйнято. 

Визначення непрацездатності відповідало сфері діяльності професіоналів і груп з реабілітації, хоча 

відчувалась потреба в більшій увазі до асоційованого коду стосовно градації тяжкості, що часто 

буває провісником інвалідності. Було також висловлено необхідність у перегляді визначення 

інвалідності, а при цьому - наданню більшої уваги впливові оточення. 

 

Швидкий розвиток ідей та практичної діяльності в управлінні щодо питань непрацездатності не 

дозволив вчасно підготувати до розгляду Конференцією нової редакції МКУНД. Було 

повідомлено, що її публікація малоймовірна на час введення Десятого перегляду. 

 

6.5 Процедури в медицині 

 

Міжнародна класифікація процедур у медицині (МКПМ) (10) була опублікована ВООЗ у 1978 р. з 

метою випробування згідно з рекомендаціями Конференції, присвяченої Перегляду 1975 р., і 

резолюцією ВАОЗ 29.35 (9) Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я 1976 р. Класифікація була 

прийнята кількома країнами і використовувалася як основа для національних класифікацій 

хірургічних операцій багатьма іншими країнами. 

 

Керівники Центрів співробітництва ВООЗ щодо Класифікації хвороб визнали, що процес 

підготовки пропозицій, одержання відгуків, перепідготовки і клопотання відносно подальших 

відгуків, через що ВООЗ обов’язково повинна пройти перед завершенням варіанта та публікацією, 

був недоречним у такій стрімко прогресуючій галузі, як процедури. Тому керівники Центрів 

рекомендували не зв’язувати перегляд МКПМ із Десятим переглядом МКХ. 

 

У 1987 р. Експертний комітет звернувся з проханням до ВООЗ розглянути уточнення до Десятого 

перегляду, принаймні основних принципів класу 5 «Хірургічні процедури», пробного варіанту 

МКПМ. У відповідь на це прохання та зауваження, висловлені багатьма країнами, Секретаріат 

приділив увагу підготовці табуляційного переліку процедур. 

 

Цей перелік був поданий керівникам Центрів на їх нараді у 1989 р., де домовились, що він буде 

вважатися посібником для національної презентації чи публікації статистики з хірургічних 

процедур, а також буде сприяти порівнянням між країнами. Метою цього переліку було 

ідентифікування процедур і груп процедур та визначення їх як основи розробки національних 

класифікацій, що забезпечує можливе удосконалення порівняльної здатності таких класифікацій. 

 

Конференція дійшла згоди, що такий перелік є важливим і що робота з його удосконалення має 

продовжуватись навіть після впровадження Десятого перегляду. 
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6.6 Міжнародна номенклатура хвороб 

 

З 1970 р. до підготовки Міжнародної номенклатури хвороб (МНХ), яка має бути додатком до 

МКХ, було залучено Раду Міжнародних організацій медичних наук (РМОМН). 

 

Основною метою МНХ було встановлення єдиної назви для кожної хвороби. Головними 

критеріями вибору такої назви були вимоги, щоб назва була специфічною, однозначною, 

самоописовою і в міру можливості простою, основаною на причині, де це можливо. Кожна 

хвороба чи синдром, для яких пропонувалась назва, визначались якомога більш однозначно і 

коротко. До кожного визначення додавався перелік синонімів. 

 

На час Конференції було опубліковано томи з описом хвороб нижніх дихальних шляхів, 

інфекційних хвороб (вірусних, бактеріальних та паразитарних хвороб і мікозів) та серцево-

судинних хвороб; продовжували працювати над томами, присвяченими системі травлення, 

жіночій статевій системі; чоловічій сечостатевій системі; хворобам обміну речовин та ендокринній 

системі; хворобам крові та кровотворних органів; імунологічній системі; кістково-м’язовій та 

нервовій системі. Теми, запропоновані для наступних томів, містили відомості про психіатричні 

хвороби, а також хвороби шкіри, вуха, носа та горла; хвороби очей та їх придатків. 

 

Конференція визнала, що авторитетна нова й усталена Міжнародна номенклатура хвороб дуже 

важлива для удосконалення МКХ і порівняльної здатності інформації з охорони здоров’я. 

Конференція таким чином 

 

РЕКОМЕНДУВАЛА сприяти тому, щоб  ВООЗ і РМОМН використали економні та 

ефективні шляхи для своєчасного завершення та затвердження такої номенклатури. 

 

7. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДЕСЯТОГО ПЕРЕГЛЯДУ МКХ 
 

Конференцію було поінформовано про намір ВООЗ опублікувати детальний чотиризначний 

варіант Десятого перегляду в трьох томах: перший містить повний Табличний перелік, другий - 

усі споріднені визначення, стандарти, правила та інструкції, третій - алфавітний покажчик. 

 

Конференцію також було інформовано про те, що тризначний варіант Десятого перегляду буде 

опубліковано окремим томом, який міститиме в Табличному переліку всі примітки відносно 

включення та винятків. Він також міститиме всі споріднені визначення, стандарти, правила та 

інструкції, а також скорочений алфавітний покажчик. 

 

Країни-члени, які мають намір видати варіанти Десятого перегляду національною мовою, повинні 

повідомити ВООЗ про свої наміри. Копії проектів МКХ на три- і чотиризначних рівнях - як 

друковані, так і на електронних носіях - може забезпечити ВООЗ. 

 

Що стосується вигляду сторінок і типів формату для Табличного переліку та алфавітного 

покажчика, то Конференція запевнила, що рекомендації керівників центрів і незадоволення 

кодувальників будуть розглянуті, та буде зроблено все можливе для удосконалення цих аспектів 

порівняно з Дев’ятим переглядом. 

 

Як і в Дев’ятому перегляді, був намір за допомогою Центрів співробітництва удосконалити 

матеріали для переорієнтації кваліфікованих кодувальників. На відповідальності регіональних 

бюро ВООЗ та окремих країн буде проведення підготовчих курсів. Вони проводитимуться з кінця 

1991 р. до кінця 1992 р. і мають закінчитися перед запровадженням Десятого перегляду. 

 

Також ВООЗ будуть удосконалені матеріали для базової підготовки нових користувачів МКХ, 

хоча курси не планується починати до 1993 р. 

 

Як зазначено вище, ВООЗ буде готова видати Десятий перегляд (Табличний перелік та алфавітний 

покажчик) на електронних носіях. У майбутньому за допомогою центрів співробітництва, 
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можливо, будуть також підготовлені інші програмні версії. Код для переходу від Дев’ятого до 

Десятого перегляду і навпаки має бути в розпорядженні до впровадження Десятого перегляду. 

 

Оскільки запланована діяльність з удосконалення видання схвалена Експертним комітетом, 

Конференція 

 

РЕКОМЕНДУВАЛА, щоб Десятий перегляд Міжнародної класифікації хвороб набув 

чинності з 1 січня 1993 р. 

 

8. ПОДАЛЬШИЙ ПЕРЕГЛЯД МКХ 
 

Конференція обговорила труднощі, що виникли за тривалий період користування Дев’ятим 

переглядом та які пов’язані з появою нових хвороб та з відсутністю сучасного механізму щодо їх 

кодування. 

 

Обговорювались різні пропозиції щодо механізмів подолання цих труднощів, а також уникнення 

подібних проблем відносно Десятого перегляду. Було підкреслено розуміння необхідності обміну 

між країнами інформацією з метою виробити стандарти користування Десятим переглядом, 

внесення змін впродовж всього користування. Ці зміни мають ретельно розглядатися на предмет 

їх впливу на аналіз та тенденції. Відбулась також дискусія відносно типу форуму, на якому мають 

обговорюватися такі зміни та можливе використання вакантної літери «U» в нових чи тимчасових 

призначеннях коду. Дійшли згоди, що скликати конференції з питань Перегляду можливо не 

частіше, ніж один раз на десять років. 

 

На підставі висловлених побажань, а також враховуючи недоречність визначати точний процес, 

Конференція 

 

РЕКОМЕНДУВАЛА провести наступну Міжнародну конференцію з питань Перегляду через 

десять років, а ВООЗ рекомендувала схвалити концепцію процесу уточнення даних між 

переглядами та висловити міркування відносно пристосування ефективного механізму 

вдосконалення. 

 

9. ПРИЙНЯТТЯ ДЕСЯТОГО ПЕРЕГЛЯДУ МКХ 
 

Конференція підготувала такі рекомендації: 

 

Розглянувши пропозиції, підготовлені Організацією на основі рекомендацій Експертного комітету 

щодо Міжнародної класифікації хвороб - Десятий перегляд, 

 

Визнаючи необхідність подальших, навіть другорядних модифікацій, які мають відображати 

коментарі стосовно питань, детально представлених країнами-членами під час Конференції, 

 

Конференція 

 

РЕКОМЕНДУВАЛА, щоб запропоновані переглянуті класи з їх тризначними категоріями і 

чотиризначними підкатегоріями, а також Короткими табуляційними переліками щодо 

захворюваності та смертності склали Десятий перегляд Міжнародної статистичної 

класифікації хвороб і споріднених проблем охорони здоров’я. 
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КЛАС 1 ДЕЯКІ ІНФЕКЦІЙНІ ТА ПАРАЗИТАРНІ ХВОРОБИ 

(A00-B99) 

 
▼0110 

Даний клас містить наступні блоки: 

A00-A09 Кишкові інфекційні хвороби 

A15-A19 Туберкульоз 

A20-A28 Деякі бактеріальні зоонози 

A30-A49 Інші бактеріальні хвороби 

A50-A64 Інфекційні хвороби, що передаються переважно статевим шляхом 

A65-A69 Інші хвороби, спричинені спірохетами 

A70-A74 Інші хвороби, спричинені хламідіями 

A75-A79 Рикетсіози 

A80-A89 Вірусні інфекційні хвороби центральної нервової системи 

A92-A99 Вірусні лихоманки та вірусні геморагічні лихоманки, що переносяться 

членистоногими  

B00-B09 Вірусні інфекційні хвороби, які характеризуються ушкодженням шкіри та 

слизових оболонок 

B15-B19 Вірусний гепатит 

B20-B24 Хвороби, зумовлені вірусом імунодефіциту людини [ВІЛ] 

B25-B34 Інші вірусні хвороби 

B35-B49 Мікози 

B50-B64 Протозойні хвороби  

B65-B83 Гельмінтози 

B85-B89 Педикульоз, акаріаз та інші інфестації 

B90-B94 Наслідки інфекційних та паразитарних хвороб 

B95-B97 Бактеріальні, вірусні та інші інфекційні агенти 

B99 Інші інфекційні хвороби  

 
Включено: хвороби, які слід розглядати як такі, що передаються контактним чи трансмісивним 

шляхом 

Використовуйте додатковий код (Z06) для позначення стійкості до протимікробних препаратів. 

Виключено:  

носійство чи підозра на носійство збудника інфекційної хвороби (Z22.-) 

деякі локалізовані інфекції - див. класи, що відносяться до систем організму 

грип та інші гострі респіраторні інфекції (J00-J22) 
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КИШКОВІ ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ 

(A00-A09) 

 

A00 Холера 

 

A00.0 Холера, спричинена холерним вібріоном 01, biovar cholera 
 Класична холера 

 

A00.1 Холера, спричинена холерним вібріоном 01, biovar eltor 
 Холера Ель-Тор 

 

A00.9 Холера, неуточнена 

 

A01 Тиф та паратиф 

 

A01.0 Черевний тиф 
 Інфекція, спричинена Salmonella typhi 

 

A01.1 Паратиф А 

 

A01.2 Паратиф В 

 

A01.3 Паратиф С 

 

A01.4 Паратиф, неуточнений 
 Інфекція, спричинена Salmonella paratyphi, БДВ 

 

A02 Інші сальмонельозні інфекції 
Включено: інфекцію чи харчове отруєння викликане сальмонелою будь-якого серотипу, що 

відрізняються від S. typhi та S. paratyphi 

 

A02.0 Сальмонельозний ентерит 
 Сальмонельоз 

 

A02.1 Сальмонельозна септицемія 

 

A02.2 Локалізовані сальмонельозні інфекції 
 Сальмонельозний: 

 артрит † (M01.3-*) 

 менінгіт † (G01*) 

 остеомієліт † (M90.2-*) 

 пневмонія † (J17.0*) 

 ниркове тубуло-інтерстиціальне захворювання † (N16.0*) 

 

A02.8 Інші уточнені сальмонельозні інфекції 

 

A02.9 Сальмонельозна інфекція, неуточнена 

 

A03 Шигельоз 

 

A03.0 Шигельоз, спричинений Shigella dysenteriae 
 Шигельоз групи А [дизентерія Шига-Крузе] 
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A03.1 Шигельоз, спричинений Shigella flexneri 
 Шигельоз групи В 

 

A03.2 Шигельоз, спричинений Shigella boydii 
 Шигельоз групи C 

 

A03.3 Шигельоз, спричинений Shigella sonnei 
 Шигельоз групи D 

 

A03.8 Інший шигельоз 

 

A03.9 Шигельоз, неуточнений 
 Бактеріальна дизентерія БДВ 

 

A04 Інші бактеріальні кишкові інфекції 
Виключено: 

харчові отруєння, класифіковані в інших рубриках: 

 лістеріоз (A32.-) 

 інші бактеріальні харчові отруєння (A05.-) 

 сальмонельозні інфекції та харчові отруєння (A02.-) 

 токсична дія шкідливих речовин у продуктах харчування (T61-T62) 

туберкульозний ентерит (A18.3) 

 

A04.0 Ентеропатогенна інфекція, спричинена Escherichia coli 

 

A04.1 Ентеротоксигенна інфекція, спричинена Escherichia coli 

 

A04.2 Ентероінвазивна інфекція, спричинена Escherichia coli 

 

A04.3 Ентерогеморагічна інфекція, спричинена Escherichia coli 

 

A04.4 Інші кишкові інфекції, спричинені Escherichia coli 
 Ентерит, спричинений Escherichia coli БДВ 

 

A04.5 Кампілобактеріальний ентерит 

 

A04.6 Ентерит, спричинений Yersinia enterocolitica 
 Виключено: позакишковий єрсиніоз (A28.2) 

 

A04.7 Ентероколіт, спричинений Clostridium difficile 
 Харчове отруєння, спричинене Clostridium difficile 

 Псевдомембранозний коліт 

 

A04.8 Інші уточнені бактеріальні кишкові інфекції 

 

A04.9 Бактеріальна кишкова інфекція, неуточнена 
 Бактеріальний ентерит БДВ 

 

A05 Інші бактеріальні харчові отруєння, не класифіковані в інших рубриках 
Виключено: 

харчове отруєння та інфекція, спричинені Clostridium difficile (A04.7) 

інфекція, спричинена Escherichia coli (A04.0-A04.4) 

лістеріоз (A32.-) 

сальмонельозні інфекції та харчові отруєння (A02.-) 

токсична дія шкідливих речовин у продуктах харчування (T61-T62) 
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A05.0 Стафілококова харчова інтоксикація 

 

A05.1 Ботулізм 
 Класичне харчове отруєння, спричинене Clostridium botulinum 

 

A05.2 Харчове отруєння, спричинене Clostridium perfringens [Clostridium welchii] 
 Некротизуючий ентерит 

 Некротичний ентерит свиней [pig-bel] 

 

A05.3 Харчове отруєння, спричинене Vibrio parahaemolyticus 

 

A05.4 Харчове отруєння, спричинене Bacillus cereus 

 

A05.8 Інші уточнені бактеріальні харчові інтоксикації 

 

A05.9 Бактеріальне харчове отруєння, неуточнене 

 

A06 Амебіаз 
Включено: інфекція, спричинена Entamoeba histolytica 

Виключено: інші протозойні кишкові хвороби (A07.-) 

 

A06.0 Гостра амебна дизентерія 
 Гострий амебіаз 

 Кишковий амебіаз БДВ 

 

A06.1 Хронічний кишковий амебіаз 

 

A06.2 Амебний недизентерійний коліт 

 

A06.3 Амебома кишечнику 
 Амебома БДВ 

 

A06.4 Амебний печінковий абсцес  
 Печінковий амебіаз  

 

A06.5 Амебний легеневий абсцес 
 Амебний абсцес легень (та печінки) 

 

A06.6 Амебний абсцес головного мозку 
 Амебний абсцес головного мозку (та печінки) (та легень) 

 

A06.7 Шкірний амебіаз 

 

A06.8 Амебна інфекція іншої локалізації 
 Амебний: 

 апендицит 

 баланіт † (N51.2*) 

 

A06.9 Амебіаз, неуточнений 

 

A07 Інші протозойні кишкові хвороби 

 

A07.0 Балантидіаз 
 Балантидна дизентерія 
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A07.1 Лямбліоз 

 

A07.2 Криптоспоридіоз 

 

A07.3 Ізоспоріаз 
 Інфекція, спричинена Isospora belli та Isospora hominis 

 Кишковий кокцидіоз 

 Ізоспороз 

 

A07.8 Інші уточнені протозойні кишкові хвороби 
 Кишковий трихомоніаз 

 Саркоцистоз 

 Саркоспоридіоз 

 

A07.9 Протозойна кишкова хвороба, неуточнена 
 Діарея, викликана джгутиковими 

 Протозойні: 

 коліт 

 діарея 

 дизентерія  

 

A08 Вірусні та інші уточнені кишкові інфекції 
Виключено: грип з залученням шлунково-кишкового тракту (J09, J10.8, J11.8) 

 

A08.0 Ротавірусний ентерит 

 

A08.1 Гостра гастроентеропатія, спричинена вірусом Норфолк [Norwalk] 
 Ентерит, викликаний маленьким круглим вірусом 

 

A08.2 Аденовірусний ентерит 

 

A08.3 Інший вірусний ентерит 

 

A08.4 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена 
 Вірусні: 

 ентерит БДВ 

 гастроентерит БДВ 

 гастроентеропатія БДВ 

 

A08.5 Інші уточнені кишкові інфекції 

 

A09 Інший гастроентерит та коліт інфекційного та неуточненого походження 
▼1120 

Виключено: спричинені бактеріальними, протозойними, вірусними та іншими уточненими 

інфекційними агентами (A00-A08) 

неінфекційна діарея: 

 у новонароджених (P78.3) 

 БДВ (K52.9) 

 

A09.0 Інший гастроентерит та коліт інфекційного походження 
 Катаральне запалення, кишкове або шлунково-кишкове 

 Діарея: 

 гостра: 

 кривава 

 геморагічна 

 водяниста  



7 

 дизентерійна 

 епідемічна 

Інфекційна: 

 діарея БДВ 

 або септичний: 

 коліт 

 ентерит    геморагічний, БДВ 

 гастроентерит 

 

A09.9 Гастроентерит та коліт неуточненого походження 
 Діарея новонароджених БДВ 

 

ТУБЕРКУЛЬОЗ 

(A15-A19) 

 
Включено: інфекції, спричинені Mycobacterium tuberculosis та Mycobacterium bovis 

Виключено: 

вроджений туберкульоз (P37.0) 

вірус імунодефіциту людини [ВІЛ], який призводить до туберкульозу (B20) 

пневмоконіоз, пов'язаний з туберкульозом (J65) 

наслідки туберкульозу (B90.-) 

силікотуберкульоз (J65)  

 

A15 Туберкульоз органів дихання, підтверджений бактеріологічно та гістологічно 

 

A15.0 Туберкульоз легені, підтверджений мікроскопією харкотиння з культури або без 

неї 
 Туберкульозні: 

 бронхоектази  підтверджені мікроскопією 

 фіброз легені  харкотиння  

 пневмонія  з культури 

 пневмоторакс   або без неї 

 

A15.1 Туберкульоз легені, підтверджений лише на культурі 
 Туберкульозні: 

 бронхоектази  підтверджені  

 фіброз легені  лише 

 пневмонія  на 

 пневмоторакс   культурі 

 

A15.2 Туберкульоз легені, підтверджений гістологічно 
 Туберкульозні: 

 бронхоектази 

 фіброз легені  підтверджені 

 пневмонія  гістологічно 

 пневмоторакс  

 

A15.3 Туберкульоз легені, підтверджений неуточненими способами 
 Туберкульозні: 

 бронхоектази  підтверджені, але 

 фіброз легені  без зазначення 

 пневмонія  бактеріологічно чи 

 пневмоторакс   гістологічно 

 

A15.4 Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів, підтверджений 

бактеріологічно та гістологічно 
 Туберкульоз лімфатичних вузлів: 
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 портальних   підтверджений 

 медіастинальних   бактеріологічно та 

 трахеобронхіальних   гістологічно 

Виключено: уточнений як первинний (A15.7) 

 

A15.5 Туберкульоз гортані, трахеї та бронхів, підтверджений бактеріологічно та 

гістологічно 
 Туберкульоз: 

 бронхів    

 голосової щілини  підтверджений 

 гортані   бактеріологічно та 

 трахеї    гістологічно 

 

A15.6 Туберкульозний плеврит, підтверджений бактеріологічно та гістологічно 
 Туберкульоз плеври   підтверджені бактеріологічно 

 Туберкульозна емпієма   та гістологічно 

Виключено: при первинному туберкульозі органів дихання, підтвердженому бактеріологічно та 

гістологічно (A15.7) 

 

A15.7 Первинний туберкульоз органів дихання, підтверджений бактеріологічно та 

гістологічно 

 

A15.8 Інший туберкульоз органів дихання, підтверджений бактеріологічно та 

гістологічно 
 Медіастинальний туберкульоз 

 Туберкульоз носоглотки   підтверджений 

 Туберкульоз:    бактеріологічно та 

 носа     гістологічно 

 носової пазухи [будь-якої] 

 

A15.9 Туберкульоз органів дихання, неуточнений, підтверджений біологічно та 

гістологічно 

 

A16 Туберкульоз органів дихання, не підтверджений бактеріологічно або 

гістологічно 

 

A16.0 Туберкульоз легені, бактеріологічно та гістологічно не підтверджений 
 Туберкульозні: 

 бронхоектази   

 фіброз легені  бактеріологічно 

 пневмонія  та гістологічно 

 пневмоторакс   не підтверджені 

 

A16.1 Туберкульоз легені без проведення бактеріологічного та гістологічного 

дослідження 
 Туберкульозні: 

 бронхоектази  бактеріологічне 

 фіброз легені  та гістологічне 

 пневмонія  дослідження 

 пневмоторакс   не проводилося 

 

A16.2 Туберкульоз легені без посилання на бактеріологічне та гістологічне 

підтвердження 
 Туберкульоз легені 

 Туберкульозні: 

 бронхоектази  БДВ (без посилання на 

 фіброз легені  бактеріологічне 
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 пневмонія  та гістологічне 

 пневмоторакс   підтвердження) 

 

A16.3 Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів, без посилання на 

бактеріологічне та гістологічне підтвердження 
 Туберкульоз лімфатичних вузлів:  

 портальних   БДВ 

 внутрішньогрудних  (без посилання на 

 медіастинальних   бактеріологічне та 

 трахеобронхіальних   гістологічне підтвердження) 

Виключено: уточнений як первинний (A16.7) 

 

A16.4 Туберкульоз гортані, трахеї та бронхів, без посилання на бактеріологічне та 

гістологічне підтвердження 
 Туберкульоз: 

 бронхів   БДВ (без посилання на 

 голосової щілини  бактеріологічне та 

 гортані   гістологічне 

 трахеї    підтвердження) 

 

A16.5 Туберкульозний плеврит, без посилання на бактеріологічне та гістологічне 

підтвердження 
 Туберкульоз плеври   БДВ (без посилання на 

Туберкульозна (ий)    бактеріологічне та 

 емпієма    гістологічне підтвердження) 

 плеврит   

 Виключено: первинний туберкульоз органів дихання (A16.7) 

 

A16.7 Первинний туберкульоз органів дихання, без посилання на бактеріологічне та 

гістологічне підтвердження 
 Первинний: 

 туберкульоз органів дихання БДВ 

 туберкульозний комплекс 

 

A16.8 Туберкульоз інших органів дихання, без посилання на бактеріологічне та 

гістологічне підтвердження 
 Медіастинальний туберкульоз 

 Туберкульоз носоглотки   БДВ (без посилання на 

 Туберкульоз:    бактеріологічне та 

 носа     гістологічне 

 носової пазухи [будь-якої]   підтвердження) 

 

A16.9 Туберкульоз органів дихання неуточнений, без посилання на бактеріологічне та 

гістологічне підтвердження 
 Туберкульоз органів дихання БДВ 

 Туберкульоз БДВ 

 

A17 Туберкульоз нервової системи 

 

A17.0 Туберкульозний менінгіт  
 Туберкульоз оболонок мозку (церебральний) (вертебральний) 

 Туберкульозний лептоменінгіт 

 

A17.1 Менінгеальна туберкульома 
 Туберкульома оболонок мозку 

 

A17.8† Інший туберкульоз нервової системи  
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Туберкульома   головного мозку (G07*) 

Туберкульоз   спинного мозку (G07*) 

 Туберкульозний: 

 абсцес головного мозку (G07*) 

 менінгоенцефаліт (G05.0*) 

 мієліт (G05.0*) 

 поліневропатія (G63.0*) 

 

A17.9 Туберкульоз нервової системи, неуточнений 

 

A18 Туберкульоз інших органів 

 

A18.0† Туберкульоз кісток та суглобів 
 Туберкульоз: 

 стегна (M01.15*) 

 коліна (M01.16*) 

 хребта (M49.0-*) 

Туберкульозний: 

 артрит (M01.1-*) 

 мастоїдит (H75.0*) 

 некроз кістки (M90.0-*) 

 остеїт (M90.0-*) 

 остеомієліт (M90.0-*) 

 синовіт (M68.0-*) 

 теносиновіт (M68.0-*) 

 

A18.1 Туберкульоз сечостатевих органів 
 Туберкульоз: 

 сечового міхура † (N33.0*) 

 шийки матки † (N74.0*) 

 нирки † (N29.1*) 

 чоловічих статевих органів † (N51.-*) 

 сечоводу † (N29.1*) 

Туберкульозне запальне ураження органів малого тазу у жінок † (N74.1*) 

 

A18.2 Туберкульозна периферична лімфаденопатія 
 Туберкульозний аденіт 

 Виключено: 

 туберкульоз лімфатичних вузлів: 

 внутрішньогрудних (A15.4, A16.3) 

 брижових та заочеревинних (A18.3) 

 туберкульозна трахеобронхіальна аденопатія (A15.4, A16.3) 

 

A18.3 Туберкульоз кишечнику, очеревини та брижових лімфатичних залоз 
 Туберкульоз: 

 ануса та прямої кишки 

 заочеревинних (лімфатичних вузлів) 

Туберкульозний: 

 асцит 

 ентерит 

 перитоніт † (K67.3*) 

 

A18.4 Туберкульоз шкіри та підшкірної клітковини 
 Індуративний туберкульоз шкіри 

 Туберкульозний вовчак: 

 виразковий 

 звичайний: 

 БДВ 
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 повіки † (H03.1*) 

Скрофулодерма 

Виключено: 

червоний вовчак: 

 БДВ (L93.-) 

 системний (M32.-) 

 

A18.5 Туберкульоз ока 
 Туберкульозний: 

 хоріоретиніт † (H32.0*) 

 епісклерит † (H19.0*) 

 інтерстиціальний кератит † (H19.2) 

 іридоцикліт † (H22.0*) 

 кератокон’юнктивіт (інтерстиціальний) (фліктенульозний) † (H19.2*) 

Виключено: звичайний вовчак повіки (A18.4) 

 

A18.6 Туберкульоз вуха 
 Туберкульозний середній отит † (H67.0*) 

 Виключено: туберкульозний мастоїдит (A18.0†) 

 

A18.7 Туберкульоз надниркових залоз 
 Хвороба Аддісона туберкульозної етіології 

 

A18.8 Туберкульоз інших уточнених органів 
 Туберкульоз: 

 ендокарда † (I39.8*) 

 міокарда † (I41.0*) 

 стравоходу † (K23.0*) 

 перикарда † (I32.0*) 

 щитоподібної залози † (E35.0*) 

Туберкульозний церебральний артеріїт † (I68.1*)  

 

A19 Міліарний туберкульоз 
 Включено: 

 туберкульоз: 

 дисемінований 

 генералізований 

туберкульозний полісерозит 

 

A19.0 Гострий міліарний туберкульоз однієї уточненої локалізації 

 

A19.1 Гострий міліарний туберкульоз множинних локалізацій 

 

A19.2 Гострий міліарний туберкульоз, неуточнений 

 

A19.8 Інший міліарний туберкульоз 

 

A19.9 Міліарний туберкульоз, неуточнений 

 

ДЕЯКІ БАКТЕРІАЛЬНІ ЗООНОЗИ  

(A20-A28) 

 

A20 Чума 
Включено: інфекція, спричинена Yersinia pestis 

 

A20.0 Бубонна чума 
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A20.1 Целюлярно-шкірна чума 

 

A20.2 Легенева чума 

 

A20.3 Чумний менінгіт 

 

A20.7 Септична чума 

 

A20.8 Інші форми чуми 
 Абортивна чума 

 Асимптоматична чума 

 Pestis minor [мала чума] 

 

A20.9 Чума, неуточнена 

 

A21 Туляремія 
Включено: 

лихоманка оленячої мухи 

інфекція, спричинена Francisella tularensis 

кроляча лихоманка 

 

A21.0 Ульцерогландулярна туляремія 

 

A21.1 Окулогландулярна туляремія 
 Очна туляремія 

 

A21.2 Легенева туляремія 

 

A21.3 Шлунково-кишкова туляремія 
 Черевна туляремія 

 

A21.7 Генералізована туляремія 

 

A21.8 Інші форми туляремії 

 

А21.9 Туляремія, неуточнена 

 

A22 Сибірка 
Включено: інфекція, спричинена Bacillus anthracis 

 

A22.0 Шкірна форма сибірки 
 Злоякісні: 

 карбункул 

 пустула  

 

A22.1 Легенева форма сибірки 
 Інгаляційна сибірка 

 Хвороба лахмітника 

 Хвороба сортувальників вовни 

 

A22.2 Шлунково-кишкова форма сибірки 

 

A22.7 Септична форма сибірки 
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A22.8 Інші форми сибірки 
 Менінгіт, викликаний сибіркою † (G01*) 

 

A22.9 Сибірка, неуточнена 

 

A23 Бруцельоз 
Включено: 

лихоманка: 

 мальтійська 

 середземноморська 

 ундулююча 

 

A23.0 Бруцельоз, спричинений Brucella melitensis 

 

A23.1 Бруцельоз, спричинений Brucella abortus 

 

A23.2 Бруцельоз, спричинений Brucella suis 

 

A23.3 Бруцельоз, спричинений Brucella canis 

 

A23.8 Інший бруцельоз 

 

A23.9 Бруцельоз, неуточнений 

 

A24 Сап та меліоїдоз 

 

A24.0 Сап 
 Інфекція, спричинена: 

 Burkholderia mallei 

 Pseudomonas mallei 

Сап [malleus] 

 

A24.1 Гострий та блискавичний меліоїдоз 
 Меліоїдозна: 

 пневмонія 

 сепсис 

 

A24.2 Підгострий та хронічний меліоїдоз 

 

A24.3 Інший меліоїдоз 

 

A24.4 Меліоїдоз, неуточнений 
 Інфекція, спричинена: 

 Burkholderia pseudomallei БДВ 

 Pseudomonas pseudomallei БДВ 

 Хвороба Уітмора 

 

A25 Лихоманки від укусу пацюків 

 

A25.0 Спірильоз 
 Содоку 

 

A25.1 Стрептобацильоз 
 Епідемічна суглобова еритема 

 Хейверхільська лихоманка 
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 Стрептобацилярна лихоманка від укусу пацюка 

 

A25.9 Лихоманка від укусу пацюка, неуточнена 

 

A26 Еризипелоїд 

 

A26.0 Еризипелоїд шкіри 
 Мігруюча еритема 

 

A26.7 Еризипелоїдна септицемія 

 

A26.8 Інші форми еризипелоїду 

 

A26.9 Еризипелоїд, неуточнений 

 

A27 Лептоспіроз 

 

A27.0 Лептоспіроз іктерогеморагічний [жовтушно-геморагічний] 
 Лептоспіроз, спричинений Leptospira interrogans серовар іктерогеморагічний 

 

A27.8 Інші форми лептоспірозу 

 

A27.9 Лептоспіроз, неуточнений 

 

A28 Інші бактеріальні зоонози, не класифіковані в інших рубриках 

 

A28.0 Пастерельоз 

 

A28.1 Хвороба котячих подряпин 
 Лихоманка котячих подряпин 

 

A28.2 Позакишковий єрсиніоз 
 Виключено: 

 ентерит, спричинений Yersinia enterocolitica (A04.6) 

 чума (A20.-) 

 

A28.8 Інші уточнені зоонозні бактеріальні хвороби, не класифіковані в інших рубриках 

 

A28.9 Зоонозна бактеріальна хвороба, неуточнена 

 

ІНШІ БАКТЕРІАЛЬНІ ХВОРОБИ  

(A30-A49) 

 

A30 Лепра [хвороба Гансена]  
Включено: інфекція, спричинена Mycobacterium leprae 

Виключено: наслідки лепри (B92) 

 

A30.0 Недиференційована лепра 
 Лепра І 

 

A30.1 Туберкулоїдна лепра 
 Лепра ТТ 

 

A30.2 Погранична туберкулоїдна лепра 
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 Лепра ВТ 

 

A30.3 Погранична лепра 
 Лепра ВВ 

 

A30.4 Погранична лепроматозна лепра 
 Лепра BL 

 

A30.5 Лепроматозна лепра 
 Лепра LL 

 

A30.8 Інші форми лепри 

 

A30.9 Лепра, неуточнена 

 

A31 Інфекція, зумовлена іншими мікобактеріями 
Виключено: 

лепра (A30.-) 

туберкульоз (A15-A19) 

 

A31.0 Легенева мікобактеріальна інфекція 
 Інфекція, спричинена Mycobacterium: 

 avium 

 intracellulare [Battey bacillus] 

 kansasii 

 

A31.1 Шкірна мікобактеріальна інфекція 
 Виразка Бурулі 

 Інфекція, спричинена Mycobacterium: 

 marinum 

 ulcerans 

 

A31.8 Інші мікобактеріальні інфекції 

 

A31.9 Мікобактеріальна інфекція, неуточнена 
 Атипова мікобактеріальна інфекція БДВ 

 Мікобактеріоз БДВ 

 

A32 Лістеріоз 
Включено: лістеріозна харчова інфекція  

Виключено: неонатальний (дисемінований) лістеріоз (P37.2) 

 

A32.0 Шкірний лістеріоз 

 

A32.1† Лістеріозний менінгіт та менінгоенцефаліт 
 Лістеріозний: 

 менінгіт (G01*) 

 менінгоенцефаліт (G05.0*) 

 

A32.7 Лістеріозний сепсис 

 

A32.8 Інші форми лістеріозу 
 Лістеріозний: 

 церебральний артеріїт† (I68.1*) 

 ендокардит† (I39.8*) 

Очнозалозистий лістеріоз  
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A32.9 Лістеріоз, неуточнений 

 

 

A33 Правець новонародженого 

 

A34 Акушерський правець 

 

A35 Інший правець 
 Правець БДВ 

 Виключено: 

 правець: 

 новонародженого (A33) 

 акушерський (A34) 

 

A36 Дифтерія 

 

A36.0 Дифтерія глотки 
 Дифтерійна мембранозна ангіна 

 Тонзилярна дифтерія 

 

A36.1 Дифтерія носоглотки 

 

A36.2 Дифтерія гортані 
 Дифтерійний ларинготрахеїт 

 

A36.3 Дифтерія шкіри 
 Виключено: еритразма (L08.1) 

 

A36.8 Інша дифтерія 
 Дифтерійні: 

 кардіоміопатія† (I43.0*) 

 кон’юнктивіт† (H13.1*) 

 міокардит† (I41.0*) 

 поліневрит† (G63.0*) 

 

A36.9 Дифтерія, неуточнена 

 

A37 Коклюш 

 

A37.0 Коклюш, спричинений Bordetella pertussis 

 

A37.1 Коклюш, спричинений Bordetella parapertussis 

 

A37.8 Коклюш, спричинений іншими видами Bordetella species 

 

A37.9 Коклюш, неуточнений 

 

A38 Скарлатина 
 Виключено: стрептококова ангіна (J02.0) 

 

A39 Менінгококова інфекція 

 

A39.0 Менінгококовий менінгіт  
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A39.1† Синдром Уотерхауса-Фрідеріксена (E35.1*) 
 Менінгококовий геморагічне запалення надниркової залози 

 Менінгококовий наднирковий синдром 

 

A39.2 Гостра менінгококцемія 

 

A39.3 Хронічна менінгококцемія 

 

A39.4 Менінгококцемія, неуточнена 
 Менінгококова бактеріємія БДВ 

 

A39.5 Менінгококова хвороба серця 
 Менінгококовий: 

 ендокардит † (I39.8*) 

 міокардит † (I41.0*) 

 перикардит † (I32.0*) 

 

A39.8 Інші менінгококові інфекції 
 Менінгококовий: 

 артрит † (M01.0-*) 

 кон’юнктивіт † (H13.1*) 

 енцефаліт † (G05.0*) 

 ретробульбарний неврит † (H48.1*) 

Постменінгококовий артрит † (M03.0-*) 

 

A39.9 Менінгококова інфекція, неуточнена 
 Менінгококова хвороба БДВ 

 

A40 Стрептококовий сепсис 
▼0110 

Включено: стрептококова септицемія 

Використовуйте додатковий код (R65.1) для зазначення тяжкої форми сепсису або код (R57.2) 

для зазначення септичного шоку (за наявності) 

Виключено: 

внаслідок: 

 аборту, позаматкової вагітності або молярної вагітності (O03-О07, O08.0) 

 імунізації (T88.0) 

 інфузії, трансфузії або терапевтичної ін’єкції (T80.2) 

неонатальна (P36.0-P36.1) 

 

A40.0 Септицемія, спричинена стрептококами групи А 

 

A40.1 Септицемія, спричинена стрептококами групи В 

 

A40.2 Септицемія, спричинена стрептококами групи D і ентерококами 

 

A40.3 Септицемія, спричинена Streptococcus pneumoniae 
 Пневмококова септицемія 

 

A40.8 Інша стрептококова септицемія 

 

A40.9 Стрептококова септицемія, неуточнена 

 

A41 Інший сепсис  
▼0110 
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Включено: септицемія  

 Використовуйте додатковий код (R65.1) для зазначення тяжкої форми сепсису або код (R57.2) 

 для зазначення септичного шоку (за наявності) 

Виключено: 

бактеріємія БДВ (A49.9) 

внаслідок: 

 аборту, позаматкової або молярної вагітності (O03-O07, O08.0) 

 імунізації (T88.0) 

 інфузії, трансфузії або терапевтичної ін’єкції (T80.2) 

септицемія: 

 актиномікотична (A42.7) 

 при сибірці (A22.7) 

 кандидозна (B37.7) 

 спричинена Erysipelothrix (A26.7) 

 при позакишковому ірсиніозі (A28.2) 

 гонококова (A54.8) 

 герпесвірусна (B00.7) 

 лістеріозна (A32.7) 

 менінгококова (A39.2-A39.4) 

 у новонародженого (P36.-) 

 стрептококова (A40.-) 

 при туляремії (A21.7) 

септицемічні: 

 меліоїдоз (A24.1) 

 чума (A20.7) 

синдром токсичного шоку (A48.3) 

 

A41.0 Септицемія, спричинена Staphylococcus aureus 

 

A41.1 Септицемія, спричинена іншим уточненим стафілококом 
 Септицемія, спричинена коагулазонегативним стафілококом 

 

A41.2 Септицемія, спричинена іншим неуточненим стафілококом 

 

A41.3 Септицемія, спричинена Haemophilus influenzae 

 

A41.4 Септицемія, спричинена анаеробним збудником 
 Виключено: газова гангрена (A48.0) 

 

А41.5 Септицемія, спричинена іншими грамнегативними мікроорганізмами 

 

◙A41.50 Септицемія, спричинена неуточненими грамнегативними організмами 
Грамнегативна септицемія БДВ 

 

◙A41.51 Септицемія, спричинена Escherichia coli [E. Coli] 

 

◙A41.52 Септицемія, спричинена Pseudomonas 

 

◙A41.58 Септицемія, спричинена іншими грамнегативними організмами 

 

A41.8  Інша уточнена септицемія 

 

A41.9  Септицемія, неуточнена 

 

A42 Актиномікоз 
 Виключено: актиноміцетома (B47.1) 
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A42.0 Легеневий актиномікоз 

 

A42.1 Черевний актиномікоз 

 

A42.2 Шийно-лицевий актиномікоз 

 

A42.7 Актиномікозна септицемія 

 

A42.8 Інші форми актиномікозу 

 

A42.9 Актиномікоз, неуточнений 

 

A43 Нокардіоз 

 

A43.0 Легеневий нокардіоз 

 

A43.1 Шкірний нокардіоз 

 

A43.8 Інші форми нокардіозу 

 

A43.9 Нокардіоз, неуточнений 

 

A44 Бартонельоз 

 

A44.0 Системний бартонельоз 
 Лихоманка Ороя 

 

A44.1 Шкірний та шкірно-слизовий бартонельоз 
 Перуанська бородавка 

 

A44.8 Інші форми бартонельозу 

 

A44.9 Бартонельоз, неуточнений 

 

A46 Бешиха 

  

A48 Інші бактеріальні хвороби, не класифіковані в інших рубриках 
Виключено: актиноміцетома (B47.1) 

 

A48.0 Газова гангрена 
 Клостридіальний: 

 целюліт 

 міонекроз 

 

A48.1 Хвороба легіонерів 

 

A48.2 Хвороба легіонерів без пневмонії [лихоманка Понтіак] 

 

A48.3 Синдром токсичного шоку 
 Виключено: 

 ендотоксичний шок БДВ (R57.8) 

 септицемія БДВ (A41.9) 

 септичний шок (R57.2) 
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A48.4 Бразильська пурпурна лихоманка 
 Системна інфекція, зумовлена  Haemophilus aegyptius 

 

A48.8 Інші уточнені бактеріальні хвороби 

 

A49 Бактеріальна інфекція неуточненої локалізації 
Виключено: 

бактеріальні агенти як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках (B95-B96) 

хламідійна інфекція БДВ (A74.9) 

менінгококова інфекція БДВ (A39.9) 

рикетсіозна інфекція БДВ (A79.9) 

спірохетозна інфекція БДВ (A69.9) 

 

А49.0 Стафілококова інфекція неуточненої локалізації 

 

◙A49.00 Стафілококова інфекція неуточненої локалізації 
 Стафілококова: 

 бактеріємія 

 інфекція БДВ 

 

◙A49.01 Інфекція Staphylococcus aureus неуточненої локалізації 
▼0111 Staphylococcus aureus: 

 бактеріємія 

 інфекція БДВ 

 

A49.1 Стрептококова і ентерококова інфекція неуточненої локалізації 

 

A49.2 Інфекція, спричинена Haemophilus influenzae, неуточненої локалізації 

 

A49.3 Інфекція, спричинена мікоплазмою, неуточненої локалізації 

 

A49.8 Інші бактеріальні інфекції неуточненої локалізації 
 Кампілобактерна інфекція: 

 жовчного міхура 

 оболонок головного мозку 

 

A49.9 Бактеріальна інфекція, неуточнена 
 Бактеріємія БДВ 

 Використовуйте додатковий код (Y95) для виявленої госпітальної інфекції. 

 

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ПЕРЕВАЖНО СТАТЕВИМ 

ШЛЯХОМ  

(А50-А64) 

 
Виключено: 

хвороба, спричинена вірусом імунодефіциту людини [ВІЛ] (B20-B24) 

неспецифічні та негонококові уретрити (N34.1) 

хвороба Рейтера (M02.3-) 

 

A50 Вроджений сифіліс 

 

A50.0 Ранній вроджений сифіліс, симптоматичний 
 Будь-який вроджений сифілітичний стан, уточнений як ранній або який проявився менше ніж 

через два роки після народження. 

 Ранній вроджений сифіліс: 
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 шкірний 

 шкірно-слизовий 

 вісцеральний 

Ранні вроджені сифілітичні: 

 ларингіт 

 офтальмопатія 

 остеохондропатія 

 фарингіт 

 пневмонія 

 риніт 

 

A50.1 Ранній вроджений сифіліс, латентний 
Вроджений сифіліс без клінічних проявів, з позитивною серологічною реакцією та негативною 

лікворограмою, менше ніж через два роки після народження. 

 

A50.2 Ранній вроджений сифіліс, неуточнений 
 Вроджений сифіліс БДВ менше ніж через два роки після народження. 

 

A50.3 Пізня вроджена сифілітична офтальмопатія 
 Пізній вроджений сифілітичний інтерстиціальний кератит† (H19.2*) 

 Пізня вроджена сифілітична офтальмопатія не класифікована в інших рубриках† (H58.8*) 

 Виключено: тріада Гатчінсона (A50.5) 

 

A50.4 Пізній вроджений нейросифіліс [ювенільний нейросифіліс] 
Ювенільна паралітична деменція 

Ювенільні: 

 загальний параліч 

 сухотка спинного мозку 

 табопаралітичний нейросифіліс 

Пізні вроджені сифілітичні: 

 енцефаліт† (G05.0*) 

 менінгіт† (G01*) 

 поліневропатія† (G63.0*)  

Використовуйте додатковий код для позначення будь-яких супутніх психічних розладів. 

Виключено: тріада Гатчінсона (A50.5) 

 

A50.5 Інший пізній вроджений сифіліс, симптоматичний 
Будь-який вроджений сифілітичний стан, позначений як пізній або який проявився через два роки 

або більше після народження. 

Суглоби Клаттона† (M03.1-*) 

Гатчінсона: 

 зуби 

 тріада 

Пізній вроджений: 

 сифіліс серцево-судинної системи† (I98.0*) 

 сифілітична: 

 артропатія† (M03.1-*) 

 остеохондропатія† (M90.2-*)  

Сифілітичний сідлоподібний ніс 

 

A50.6 Пізній вроджений сифіліс, латентний 
Вроджений сифіліс без клінічних проявів, з позитивною серологічною реакцією та негативною 

лікворограмою, через два роки або більше після народження. 
 

A50.7 Пізній вроджений сифіліс, неуточнений 
 Неуточнений вроджений сифіліс через два роки або більше після народження. 

 

A50.9 Вроджений сифіліс, неуточнений 
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A51 Ранній сифіліс 

 

A51.0 Первинний сифіліс статевих органів 
 Сифілітичний шанкр БДВ 

 

A51.1 Первинний сифіліс анальної ділянки 

 

A51.2 Первинний сифіліс іншої локалізації 

 

A51.3 Вторинний сифіліс шкіри та слизових оболонок 
Кондилома плоска 

Сифілітичні: 

 алопеція 

 лейкодерма 

 вогнища слизової оболонки 

 

A51.4 Інший вторинний сифіліс 
Вторинні сифілітичні: 

 запальні захворювання органів таза у жінок† (N74.2*) 

 іридоцикліт† (H22.0*) 

 лімфаденопатія  

 менінгіт† (G01*) 

 міозит† (M63.0*) 

 офтальмопатія не класифікована в інших рубриках† (H58.8*) 

 періостит† (M90.1-*) 

 

A51.5 Ранній сифіліс, латентний 
Сифіліс (набутий) без клінічних проявів, з позитивною серологічною реакцією та негативною 

лікворограмою, менше ніж через два роки після зараження. 
 

A51.9 Ранній сифіліс, неуточнений 

 

A52 Пізній сифіліс 

 

A52.0 Сифіліс серцево-судинної системи 
Сифіліс серцево-судинної системи БДВ 

Сифілітичні: 

 аневризма аорти† (I79.0*) 

 аортальна недостатність† (I39.1*) 

 аортит† (I79.1*) 

 церебральний артеріїт † (I68.1*) 

 ендокардит БДВ† (I39.8*) 

 міокардит† (I41.0*) 

 перикардит† (I32.0*) 

 недостатність клапана легеневої артерії † (I39.3*) 

 

A52.1 Симптоматичний нейросифіліс 
Артропатія Шарко† (M14.6*) 

Пізні сифілітичні: 

 неврит слухового нерва† (H94.0*) 

 енцефаліт† (G05.0*) 

 менінгіт† (G01*) 

 атрофія зорового нерва† (H48.0*) 

 поліневропатія† (G63.0*) 

 ретробульбарний неврит† (H48.1*) 

Сифілітичний паркінсонізм† (G22*) 
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Сухотка спинного мозку 

 

A52.2 Безсимптомний нейросифіліс 

 

A52.3 Нейросифіліс, неуточнений 
Гума (сифілітична)  центральної нервової 

Сифіліс (пізній)  системи, БДВ 

Сифілома  

 

A52.7 Інший симптоматичний пізній сифіліс 
Гломерулярна хвороба при сифілісі† (N08.0*) 

Гума (сифілітична)  будь-яка локалізація, крім тих 

Пізній або третинний сифіліс які класифіковані в рубриках A52.0-A52.3 

Пізні сифілітичні: 

 бурсит† (M73.1-*) 

 хоріоретиніт† (H32.0*) 

 епісклерит† (H19.0*) 

 запальні захворювання органів малого таза у жінок† (N74.2*) 

 лейкодерма† (L99.8*) 

 офтальмопатія НКІР† (H58.8*) 

 перитоніт† (K67.2*) 

Сифіліс [стадія не уточнена]: 

 кістки† (M90.2-*) 

 печінки† (K77.0*) 

 легені† (J99.8*) 

 м’язів† (M63.0-*) 

 синовіальної оболонки† (M68.0-*) 

 

A52.8 Пізній сифіліс, латентний 
Сифіліс (набутий) без клінічних проявів, з позитивною серологічною реакцією та негативною 

лікворограмою, через два роки або більше після зараження. 
 

A52.9 Пізній сифіліс, неуточнений 

 

A53 Інший та неуточнений сифіліс 

 

A53.0 Латентний сифіліс, неуточнений як ранній або пізній 
 Латентний сифіліс БДВ 

 Позитивна серологічна реакція на сифіліс 

 

A53.9 Сифіліс, неуточнений 
 Інфекція, спричинена Treponema pallidum, БДВ 

 Сифіліс (набутий) БДВ 

 Виключено: сифіліс БДВ, що призводить до смерті у віці до двох років (A50.2) 

 

A54 Гонококова інфекція 

 

A54.0 Гонококова інфекція нижнього відділу сечостатевого тракту без абсцедування 

періуретральних або придаткових залоз 
Гонококовий: 

 цервіцит БДВ 

 цистит БДВ 

 уретрит БДВ 

 вульвовагініт БДВ 

Виключено: з: 

 абсцесом залоз сечостатевої системи (A54.1) 

 періуретральним абсцесом (A54.1) 
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A54.1 Гонококова інфекція нижнього відділу сечостатевого тракту з абсцесом 

періуретральних або придаткових залоз 
 Гонококовий абсцес бартолінової залози  

 

A54.2 Гонококовий тазовий перитоніт та інші гонококові сечостатеві інфекції 
Гонококові: 

 епідидиміт† (N51.1*) 

 запальні захворювання органів малого таза у жінок† (N74.3*) 

 орхіт† (N51.1*) 

 простатит† (N51.0*)  

Виключено: гонококовий перитоніт (A54.8) 

 

A54.3 Гонококова інфекція ока 
Гонококовий: 

 кон’юнктивіт† (H13.1*) 

 іридоцикліт† (H22.0*) 

Офтальмія новонародженого, зумовлена гонококовою інфекцією 

 

A54.4† Гонококова інфекція кістково-м’язової системи 
Гонококовий: 

 артрит (M01.3-*) 

 бурсит (M73.0-*) 

 остеомієліт (M90.2-*) 

 синовіїт (M68.0-*) 

 теносиновіїт (M68.0-*) 

 

A54.5 Гонококовий фарингіт 

 

A54.6 Гонококова інфекція ануса та прямої кишки 

 

A54.8 Інші гонококові інфекції 
Гонококові: 

 абсцес головного мозку† (G07*) 

 ендокардит† (I39.8*) 

 менінгіт† (G01*) 

 міокардит† (I41.0*) 

 перикардит† (I32.0*) 

 перитоніт† (K67.1*) 

 пневмонія† (J17.0*) 

 септицемія 

 ушкодження шкіри 

Виключено: гонококовий тазовий перитоніт (A54.2) 

 

A54.9 Гонококова інфекція, неуточнена 

 

A55 Хламідійна лімфогранульома (венерична)  
Кліматичний або тропічний бубон 

Хвороба Дюрана-Ніколаса-Фавре 

Естіомен 

Пахвинна лімфогранульома  

 

A56 Інші спричинені хламідіями хвороби, що передаються статевим шляхом 
Включено: хвороби, що передаються статевим шляхом, спричинені Chlamydia trachomatis 

Виключено: 

хламідійні: 

 лімфогранульома (A55) 
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 неонатальні: 

 кон’юнктивіт (P39.1) 

 пневмонія (P23.1) 

стани, класифіковані в рубриках A74.- 

 

A56.0 Хламідійні інфекції нижнього відділу сечостатевого тракту 
 Хламідійний: 

 цервіцит 

 цистит 

 уретрит 

 вульвовагініт 

 

A56.1 Хламідійні інфекції тазових та інших сечостатевих органів 
Хламідійні: 

 епідидиміт† (N51.1*) 

 запальні захворювання органів малого таза у жінок† (N74.4*) 

 орхіт† (N51.1*) 

 

A56.2 Хламідійна інфекція сечостатевого тракту, неуточнена 

 

A56.3 Хламідійна інфекція ануса та прямої кишки 

 

A56.4 Хлімідійна інфекція глотки 

 

A56.8 Хламідійна інфекція, що передається статевим шляхом, інших локалізацій 

 

A57 Шанкроїд 
 М’який шанкр  

 

A58 Пахова гранульома 
 Донованоз 

 

A59 Трихомоніаз 
 Виключено: кишковий трихомоніаз (A07.8) 

 

A59.0 Урогенітальний трихомоніаз 
Лейкорея (вагінальна) спричинені Trichomonas 

Простатит† (N51.0*)  (vaginalis) 

 

A59.8 Трихомоніаз інших локалізацій 

 

A59.9 Трихомоніаз, неуточнений 

 

A60 Аногенiтальнi герпесвiруснi [герпес простий] iнфекцiї  

 

A60.0 Герпесвірусна інфекція геніталій та урогенітального тракту 
Герпесвірусна інфекція генітального тракту: 

 жінок† (N77.0-N77.1*) 

 чоловіків† (N51.8*) 

 

A60.1 Герпесвірусна інфекція перианальної ділянки та прямої кишки 

 

A60.9 Герпесвірусна інфекція аногенітальної ділянки, неуточнена 
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A63 Інші хвороби, що передаються переважно статевим шляхом, не 

класифіковані в інших рубриках 
Виключено: 

контагіозний молюск (B08.1) 

папілома шийки матки (D26.0) 

 

A63.0 Аногенітальні (венеричні) бородавки 
Аногенітальні (венеричні) бородавки, спричинені вірусом папіломи людини (ВПЛ) 

 

◙A63.00 Аногенітальні (венеричні) бородавки неуточненої локалізації 

 

◙A63.01 Періанальні (венеричні) бородавки 

 

◙A63.02 Бородавки шийки матки (венеричні) 

 

◙A63.03 Уретральні (венеричні) бородавки 

 

◙A63.04 Вагінальні (венеричні) бородавки 

 

◙A63.05 Бородавки жіночих зовнішніх статевих органів (венеричні) 

 

◙A63.06 Пенільні (венеричні) бородавки 

 

◙A63.07 Бородавки мошонки (венеричні) 

 

◙A63.09 Аногенітальні (венеричні) бородавки, інших локалізацій 
Бородавки (венеричні) промежини БДВ 

 

A63.8 Інші уточнені хвороби, що передаються переважно статевим шляхом 

 

A64 Неуточнена хвороба, що передається статевим шляхом 
 Венерична хвороба БДВ 

 

ІНШІ ХВОРОБИ, СПРИЧИНЕНІ СПІРОХЕТАМИ  

(A65-A69) 

 
Виключено: 

лептоспіроз (A27.-) 

сифіліс (A50-A53) 

 

A65 Невенеричний сифіліс 
Беджель 

Ендемічний сифіліс 

Ньовера 

 

A66 Фрамбезія 
Включено: 

лейшманіоз шкіри 

фрамбезія 

невенеричний сифіліс 

 

A66.0 Початкове ушкодження при фрамбезії 
Шанкр при фрамбезії 

Фрамбезія, початкова або первинна 

Початкова фрамбезійна виразка 

Фрамбезія, отримана від матері 
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A66.1 Множинна папіломатозна та мокнуча краб-фрамбезія 
Фрамбезіома 

Піанома 

Папілома долоні або підошви при фрамбезії 

 

A66.2 Інші ранні ушкодження шкіри при фрамбезії 
Фрамбезія шкіри менше п’яти років після зараження 

Рання фрамбезія (шкіри) (плямиста) (макулопапульозна) (мікропапульозна) (папульозна) 

Фрамбезид при ранній фрамбезії 

 

A66.3 Гіперкератоз при фрамбезії 
«Рука вампіра» 

Гіперкератоз долоні або підошви (ранній) (пізній), спричинений фрамбезією 

«Роз’їдені черв’яком» підошви  

 

A66.4 Гуми та виразки при фрамбезії 
Гумозний фрамбезид 

Вузлувата пізня фрамбезія (виразкова) 

 

A66.5 Деструктивний назофарингіт при фрамбезії 
Ринофарингіт спотворюючий 

 

A66.6 Ушкодження кісток та суглобів при фрамбезії 
Ганглій     

Гідрартроз    при фрамбезії 

Остит    (ранній) (пізній) 

Періостит (гіпертрофічний)   

 

Гунду     

Гума кістки   при фрамбезії (пізній) 

Гумозний остит або періостит   

 

A66.7 Інші прояви фрамбезії 
 Навколосуглобові вузли при фрамбезії 

 Фрамбезія слизової оболонки 

 

A66.8 Латентна фрамбезія 
 Фрамбезія без клінічних проявів, з позитивною серологічною реакцією 

 

A66.9 Фрамбезія, неуточнена 

 

A67 Пінта [карате]  

 

A67.0 Первинні ушкодження при пінті 
Шанкр (первинний)  при пінті [карате] 

Папула (первинна)   

 

A67.1 Проміжні ушкодження при пінті 
Еритематозна бляшка 

Гіперхромні ушкодження  при пінті [карате] 

Гіперкератоз 

Пінтиди  

 

A67.2 Пізні ушкодження при пінті 
Серцево-судинні ушкодження† (I98.1*)  

Ушкодження шкіри:    

 ахромічні    при пінті [карате] 
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 рубцеві     

 дисхромні 

 

A67.3 Змішані ушкодження при пінті 
Ахромічні з гіперхромними ушкодженнями шкіри при пінті [карате] 

 

A67.9 Пінта, неуточнена 

 

A68 Рецидивуючі лихоманки 
Включено: рецидивна лихоманка 

Виключено: хвороба Лайма (A69.2) 

 

A68.0 Рецидивуюча лихоманка внаслідок вошивості 
 Рецидивуюча лихоманка, спричинена Borrelia recurrentis 

 

A68.1 Кліщова рецидивуюча лихоманка 
 Рецидивуюча лихоманка, спричинена іншими видами Borrelia, крім Borrelia recurrentis 

 

A68.9 Рецидивуюча лихоманка, неуточнена 

 

A69 Інші інфекції, спричинені спірохетами 

 

A69.0 Некротизуючий виразковий стоматит 
Орофаціальна гангрена 

Фузоспірохетозна гангрена 

Нома 

Гангренозний стоматит 

 

A69.1 Інші інфекції Венсана 
Фузоспірохетозний фарингіт 

Виразково-некротичний (гострий): 

 гінгівіт 

 гінгівостоматит 

Спірохетозний стоматит 

Виразково-некротичний гінгівіт 

Венсана: 

 ангіна 

 гінгівіт 

 

A69.2 Хвороба Лайма 
Хронічна мігруюча еритема, спричинена Borrelia burgdorferi 

 

A69.8 Інші уточнені спірохетозні інфекції 

 

A69.9 Спірохетозна інфекція, неуточнена 

  

ІНШІ ХВОРОБИ, СПРИЧИНЕНІ ХЛАМІДІЯМИ  

 (A70-A74) 

 

A70 Інфекція, спричинена Chlamydia psittaci 
Орнітоз 

Папужача хвороба 

Пситакоз 

 

A71 Трахома 
 Виключено: наслідки трахоми (B94.0) 
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A71.0 Початкова стадія трахоми 
 Трахома сумнівна 

 

A71.1 Активна стадія трахоми 
Гранулярний кон’юнктивіт (трахоматозний) 

Трахоматозний: 

 фолікулярний кон’юнктивіт 

 панус 

 

A71.9 Трахома, неуточнена 

 

A74 Інші хвороби, спричинені хламідіями 
Виключено: 

хламідійна пневмонія (J16.0) 

неонатальні хламідійні: 

 кон’юнктивіт (P39.1) 

 пневмонія (P23.1) 

хламідійні хвороби, що передаються статевим шляхом (A55-A56) 

 

A74.0 Хламідійний кон’юнктивіт  
 Паратрахома 

 

A74.8 Інші хламідійні хвороби 
 Хламідійний перитоніт† (K67.0*) 

 

A74.9 Хламідійна інфекція, неуточнена 
 Хламідіоз БДВ 

  

РИКЕТСІОЗИ  

(A75-A79) 

 

A75 Висипний тиф 
Виключено: рикетсіоз, спричинений Neorickettsia sennetsu [Ehrlichia sennetsu ] (A79.8) 

 

A75.0 Епідемічний висипний вошиний тиф, зумовлений Rickettsia prowazekii 
 Класичний тиф (лихоманка) 

 Епідемічний висипний (вошиний) тиф 

 

A75.1 Рецидивний тиф [хвороба Брілла] 
 Хвороба Брілла-Цинссера 

 

A75.2 Висипний тиф, спричинений Rickettsia typhi 
 Ендемічний (блошиний) тиф 

 

A75.3 Висипний тиф, спричинений Rickettsia tsutsugamushi 
 Кліщовий тиф 

 Лихоманка Цуцугамуші 

 

A75.9 Висипний тиф, неуточнений 
 Тиф (лихоманка) БДВ 

 

A77 Плямиста лихоманка [кліщові рикетсіози] 

 

A77.0 Плямиста лихоманка, спричинена Rickettsia rickettsii 
Плямиста лихоманка Скелястих гір 
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Лихоманка Сан-Паулу 

 

A77.1 Плямиста лихоманка, спричинена Rickettsia conorii 
Африканський кліщовий тиф 

Лихоманка бутонеус 

Індійський кліщовий тиф 

Кенійський кліщовий тиф 

Марсельська лихоманка 

Середземноморська кліщова лихоманка 

 

A77.2 Плямиста лихоманка, спричинена Rickettsia siberica 
Північноазіатська кліщова гарячка  

Сибірський кліщовий тиф 

 

A77.3 Плямиста лихоманка, спричинена Rickettsia australis 
 Квінслендський кліщовий тиф 

 

A77.8 Інші плямисті лихоманки 

 

A77.9 Плямиста лихоманка, неуточнена 
Кліщовий тиф БДВ 

 

A78 Лихоманка Ку 
Інфекція, спричинена Coxiella burnetii 

Лихоманка дев’ятої милі 

Квадрилатеральна лихоманка 

 

A79 Інші рикетсіози 

 

A79.0 Пароксизмальна лихоманка 
 П’ятиденна лихоманка 

 Волинська лихоманка 

 

A79.1 Рикетсіозна віспа, спричинена Rickettsia akari 
Плямиста лихоманка Кью Гардена 

Везикулярний рикетсіоз 

 

A79.8 Інші уточнені рикетсіози 
 Рикетсіоз, спричинений Ehrlichia sennetsu 

 

A79.9 Рикетсіоз, неуточнений 
 Рикетсіозна інфекція БДВ 

 

ВІРУСНІ ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ  

(A80-A89) 

 
Виключено: 

наслідки: 

 поліомієліту (B91) 

 вірусного енцефаліту (B94.1) 

 

A80 Гострий поліомієліт 

 

A80.0 Гострий паралітичний поліомієліт, асоційований з вакциною 

 

A80.1 Гострий паралітичний поліомієліт, спричинений диким завезеним вірусом 
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A80.2 Гострий паралітичний поліомієліт, спричинений диким природним вірусом 

 

A80.3 Гострий паралітичний поліомієліт, інший та неуточнений 

 

A80.4 Гострий непаралітичний поліомієліт 

 

A80.9 Гострий поліомієліт, неуточнений 

 

A81 Повільні вірусні інфекції центральної нервової системи 
 Включено: пріонна хвороба з ураженням центральної нервової системи 

 

A81.0 Хвороба Крейтцфельдта-Якоба 
 Підгостра губкоподібна енцефалопатія 

 

A81.1 Підгострий склерозуючий паненцефаліт 
Енцефаліт Даусона з включенням вірусних тілець 

Склерозуючий лейкоенцефаліт Ван Богарта 

 

A81.2 Прогресуюча багатовогнищева лейкоенцефалопатія 
 Багатовогнищева лейкоенцефалопатія БДВ 

 

A81.8 Інші повільні вірусні інфекції центральної нервової системи 
 Куру 

 

A81.9 Повільна вірусна інфекція центральної нервової системи, неуточнена 
 Пріонна хвороба з ураженням центральної нервової системи БДВ 
 

A82 Сказ 

 

A82.0 Сказ лісовий 

 

A82.1 Сказ міський 

 

A82.9 Сказ, неуточнений 

 

A83 Комариний вірусний енцефаліт 
Включено: комариний вірусний менінгоенцефаліт 

Виключено: венесуельський кінський енцефаліт (A92.2) 

 

A83.0 Японський енцефаліт 

 

A83.1 Західний кінський енцефаліт 

 

A83.2 Східний кінський енцефаліт 

 

A83.3 Енцефаліт Сент-Луїс 

 

A83.4 Австралійський енцефаліт 
 Хвороба, спричинена вірусом Кунджина 

 

A83.5 Каліфорнійський енцефаліт 
Каліфорнійський менінгоенцефаліт 

Енцефаліт, спричинений вірусом Ла Кросс 
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A83.6 Хвороба, спричинена вірусом Роціо 

 

A83.8 Інший комариний вірусний енцефаліт 

 

A83.9 Комариний вірусний енцефаліт, неуточнений 

 

A84 Кліщовий вірусний енцефаліт 
Включено: кліщовий вірусний менінгоенцефаліт 

 

A84.0 Далекосхідний кліщовий енцефаліт [російський весняно-літній енцефаліт] 

 

A84.1 Центральноєвропейський кліщовий енцефаліт 

 

A84.8 Інший кліщовий вірусний енцефаліт 
 Хвороба Лоупінга 

 Хвороба, спричинена вірусом Повассан 

 

A84.9 Кліщовий вірусний енцефаліт, неуточнений 

 

A85 Інші вірусні енцефаліти, не класифіковані в інших рубриках 
Включено: 

уточнений вірусний: 

 енцефаломієліт НКІР 

 менінгоенцефаліт НКІР 

Виключено: 

доброякісний міалгічний енцефаломієліт (G93.3) 

енцефаліт, спричинений: 

 вірусом герпесу [герпес простий] (B00.4) 

 вірусом кору (B05.0) 

 вірусом епідемічного паротиту (B26.2) 

 вірусом поліомієліту (A80.-) 

 вірусом оперізуючого лишаю (B02.0) 

лімфоцитарний хоріоменінгіт (A87.2) 

 

A85.0 Ентеровірусний енцефаліт  
 Ентеровірусний енцефаломієліт 

 

A85.1 Аденовірусний енцефаліт 
 Аденовірусний менінгоенцефаліт 

 

A85.2 Вірусний енцефаліт, що переноситься членистоногими, неуточнений 

 

A85.8 Інший уточнений вірусний енцефаліт 
Летаргічний енцефаліт 

Хвороба Економо-Крюше 

 

A86 Неуточнений вірусний енцефаліт  
Вірусний: 

 енцефаломієліт БДВ 

 менінгоенцефаліт БДВ 

 

A87 Вірусний менінгіт 
Виключено: 

менінгіт, спричинений: 

 вірусом герпесу [герпес простий] (B00.3) 
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 вірусом кору (B05.1) 

 вірусом епідемічного паротиту (B26.1) 

 вірусом поліомієліту (A80.-) 

 вірусом оперізуючого лишаю (B02.1) 

 

A87.0 Ентеровірусний менінгіт 
Менінгіт, спричинений вірусом Коксакі 

Менінгіт, спричинений еховірусом  

 

A87.1 Аденовірусний менінгіт 

 

A87.2 Лімфоцитарний хоріоменінгіт 
 Лімфоцитарний менінгоенцефаліт 

 

A87.8 Інший вірусний менінгіт 

 

A87.9 Вірусний менінгіт, неуточнений 

 

A88 Інші вірусні інфекції центральної нервової системи, не класифіковані в 

інших рубриках 
Виключено: 

вірусний: 

 енцефаліт БДВ (A86) 

 менінгіт БДВ (A87.9) 

 

A88.0 Ентеровірусна екзантематозна лихоманка [Бостонська екзантема] 

 

A88.1 Епідемічне запаморочення 

 

A88.8 Інші уточнені вірусні інфекції центральної нервової системи 

 

A89 Вірусна інфекція центральної нервової системи, неуточнена 

 

ВІРУСНІ ЛИХОМАНКИ ТА ВІРУСНІ ГЕМОРАГІЧНІ ЛИХОМАНКИ, ЩО 

ПЕРЕНОСЯТЬСЯ ЧЛЕНИСТОНОГИМИ 

(A92-A99)    

 

 

A92 Інші вірусні лихоманки, що переносяться комарами 
 Виключено: хвороба Росс-Рівер (B33.1) 

 

A92.0 Вірусна хвороба Чикунгунья 
 Лихоманка Чикунгунья (геморагічна) 

 

A92.1 Лихоманка О’Ньонг-Ньонг 

 

A92.2 Венесуельська кінська лихоманка 
Венесуельський кінський: 

 енцефаліт 

 енцефаломієліт 

 

A92.3 Вірусна інфекція Західного Нілу 
 Лихоманка Західного Нілу 

 

A92.4 Лихоманка Рифт-Валлі 
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A92.8 Інші уточнені вірусні лихоманки, що переносяться комарами 
 Лихоманка лісу Барма 

 

A92.9 Вірусна лихоманка, що переноситься комарами, неуточнена 

 

 

A93 Інші вірусні лихоманки, що переносяться членистоногими, не класифіковані 

в інших рубриках 

 

A93.0 Вірусна хвороба Оропуш 
 Лихоманка Оропуш 

 

A93.1 Москітна лихоманка 
Лихоманка папатачі 

Флеботомна лихоманка 

 

A93.2 Лихоманка колорадська 

 

A93.8 Інші уточнені вірусні лихоманки, що переносяться членистоногими 
Вірусна хвороба Пірі 

Важка лихоманка з синдромом тромбоцитопенії [ВЛСТ] 

Вірусна хвороба везикулярного стоматиту [лихоманка Індіани] 

 

A94 Неуточнена вірусна лихоманка, що переноситься членистоногими 
Арбовірусна лихоманка БДВ 

Арбовірусна інфекція БДВ 

 

A95 Жовта лихоманка 

 

A95.0 Лісова жовта лихоманка 
 Жовта лихоманка джунглів 

 

A95.1 Міська жовта лихоманка 

 

A95.9 Жовта лихоманка, неуточнена 

 

A96 Аренавірусна геморагічна лихоманка 

 

A96.0 Геморагічна лихоманка Хунін 
 Аргентинська геморагічна лихоманка 

 

A96.1 Геморагічна лихоманка Мачупо 
 Болівійська геморагічна лихоманка 

 

A96.2 Лихоманка Ласса 

 

A96.8 Інші аренавірусні геморагічні лихоманки 

 

A96.9 Аренавірусна геморагічна лихоманка, неуточнена 

 

A97  Лихоманка Денге 

Лихоманка Денге 
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Лихоманка Денге - це вірусне захворювання, яке передається через укуси комарів, 

інфікованих вірусом Денге. Це захворювання з різними клінічними проявами і 

часто з непередбачуваним клінічним розвитком та наслідками. Більшість 

пацієнтів одужують після самообмеженого не тяжкого клінічного перебігу, 

проявами якого є нудота, блювота висип, біль та ломота, але у деяких випадках 

спостерігається важкий перебіг захворювання, який в основному геморагічними 

висипаннями з або без крововиливами на шкірі,  а внутрішні кровотечі або важкі 

порушення органів можуть спричинити інфекційно-токсичний шок Денге. 

Насторожуючі ознаки лихоманки Денге 

Клінічні насторожуючі ознаки: біль в животі або болючість, кровоточивість 

слизових оболонок, млявість і / або неспокій, швидке 

зниження кількості тромбоцитів, збільшення гематокриту. Інші ознаки можуть 

включати: сильну блювоту, видимі 

набряки, збільшення печінки більше ніж на 2 см. 

Важка форма лихоманки Денге 

Клінічні ознаки включають: 

1. Сильний витік плазми, що призводить до шоку (синдром шоку Денге - СШД) і / 

або накопичення рідини з 

дихальна недостатність; 

2. Сильна кровотеча як оцінено лікарем; 

3. Тяжке ураження органа: Печінкова аспартатамінотрансфераза (АСТ) або 

аланінамінотрансфераза (АЛТ) >=1000, ЦНС: порушення свідомості (енцефаліт), 

ураження інших органів, наприклад міокардит або нефрит 84 Посилання на зміни 

для МКХ-10-АМ/АКМІ/АСК Дев'яте видання – 2015 (версія 0.1) 

Примітка: Ці критерії призначені для лікарів, а не для клінічних кодерів. Кодери 

повинні призначити код A97.- що грунтується 

тільки по клінічній документації стану. 

А97.0  Лихоманка Денге без насторожуючих ознак 

Геморагічна лихоманка Денге: 

• стадія 1 

• стадія 2 

• без насторожуючих ознак 

А97.1  Лихоманка Денге з насторожуючими ознаками 

Геморагічна лихоманка Денге з насторожуючими ознаками 

А97.2  Сильна Лихоманка Денге 

Синдром шоку лихоманки Денге (СШД) 

Важка форма лихоманки Денге: 

• лихоманка 

• геморагічна лихоманка 

А97.9  Лихоманка Денге, неуточнена 

Лихоманка Денге (ЛД), БДВ 

 

A98 Інші геморагічні вірусні лихоманки, не класифіковані в інших рубриках 
Виключено: 

 геморагічна лихоманка Чикунгунья (A92.0) 

геморагічна лихоманка денге (A97.-)  

 

A98.0 Кримська, спричинена Конго-вірусом, геморагічна лихоманка 
 Геморагічна лихоманка Центральної Азії 

 

A98.1 Омська геморагічна лихоманка 

 

A98.2 Кьясанурська лісова хвороба 
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A98.3 Хвороба, спричинена вірусом Марбург 

 

A98.4 Хвороба, спричинена вірусом Ебола 

 

A98.5 Геморагічна лихоманка з нирковим синдромом 
Геморагічна лихоманка: 

 епідемічна 

 корейська 

 російська 

Хвороба, спричинена вірусом Хантаан 

Хантавірусна хвороба з нирковими проявами 

Епідемічна нефропатія 

Виключено: хантавірусний кардіо-легеневий синдром (B33.4 † J17.1*) 

 

A98.8 Інші уточнені вірусні геморагічні лихоманки 

 

A99 Неуточнена вірусна геморагічна лихоманка 

 

ВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬСЯ УШКОДЖЕННЯМ ШКІРИ ТА 

СЛИЗОВИХ ОБОЛОНОК  

(B00-B09) 

 

B00 Герпесвiруснi [простий герпес] інфекції 
Виключено: 

герпесвірусна інфекція анальної ділянки та статевих органів (A60.-) 

вроджена герпесвірусна інфекція (P35.2) 

гамма-герпевірусний мононуклеоз (B27.0) 

герпетична ангіна (B08.5) 

 

B00.0 Екзема герпетична 
Висип вітряної віспи, асоційований з саркомою Капоші  

 

B00.1 Герпетичний везикулярний дерматит  
Герпес простий: 

 обличчя 

 губи 

Везикулярний дерматит: 

 вуха   спричинений (альфа)  

 губи   вірусом простого герпесу 2 типу  

 

B00.2 Герпетичний гінгівостоматит та фаринготонзиліт  
 Герпесвірусний фарингіт 

 

B00.3 Герпетичний менінгіт  

 

B00.4 Герпетичний енцефаліт  
Герпетичний менінгоенцефаліт  

Хвороба, викликана мавпячим вірусом В 

 

B00.5 Герпесвірусна хвороба очей 
Герпесвірусний: 

 кон’юнктивіт† (H13.1*) 

 дерматит повіки† (H03.1*) 

 іридоцикліт† (H22.0*) 

 ірит† (H22.0*) 

 кератит† (H19.1*) 
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 кератокон’юнктивіт† (H19.1*) 

 передній увеїт † (H22.0*) 

 

B00.7 Дисемінована герпетична хвороба  
 Герпетична септицемія 

 

Використовуйте додатковий код (R65.1) для зазначення тяжкої форми сепсису або код (R57.2) 

для зазначення септичного шоку (за необхідності) 

 

B00.8 Інші форми герпесвірусної інфекції 
Герпесвірусний: 

 гепатит† (K77.0*) 

 панарицій† (L99.8*) 

 

B00.9 Герпесвірусна інфекція, неуточнена 
 Герпесвірусна інфекція, спричинена вірусом простого герпесу, БДВ 

 

B01 Вітряна віспа [varicella]  

 

B01.0 Вітряна віспа з менінгітом 
 Вітрянка з менінгітом 

 

B01.1 Вітряна віспа з енцефалітом  
Енцефаліт після вітряної віспи 

Вітряна віспа з енцефаломієлітом 

 

B01.2 Вітряна віспа з пневмонією 

 

B01.8 Вітряна віспа з іншими ускладненнями 

 

B01.9 Вітряна віспа без ускладнення 
 Вітряна віспа БДВ 

 

B02 Оперізуючий лишай [herpes zoster]  
Включено: 

оперізуючий герпес 

зона 

 

B02.0 Оперізуючий лишай з енцефалітом  
 Оперізуючий лишай з менінгоенцефалітом 

 

B02.1 Оперізуючий лишай з менінгітом 

 

B02.2† Оперізуючий лишай з іншими ускладненнями з боку нервової системи 
Постгерпетичні: 

 гангліоніт вузла колінця лицевого нерва (G53.0*) 

 поліневропатія (G63.0*) 

 невралгія трійчастого нерва (G53.0*) 

 

B02.3 Оперізуючий лишай з очними ускладненнями 
Оперізуючий лишай з: 

 блефаритом† (H03.1*) 

 кон’юнктивітом† (H13.1*) 

 іридоциклітом† (H22.0*) 

 іритом† (H22.0*) 

 кератитом† (H19.2*) 
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 кератокон’юнктивітом† (H19.2*) 

 склеритом† (H19.0*) 

 

B02.7 Дисемінований оперізуючий лишай 

 

B02.8 Оперізуючий лишай з іншими ускладненнями 

 

B02.9 Оперізуючий лишай без ускладнення 
Оперізуючий лишай БДВ 

 

B03 Віспа (натуральна) 
Примітка: У 1980 році на 33й Всесвітній асамблеї охорони здоров’я оголосили, що віспа 

(натуральна) була повністю ліквідована. Вона зберігається у класифікації виключно з метою 

продовження епідемічного нагляду. 

 

B04 Інфекції, спричинені вірусом мавпячої віспи 

 

B05 Кір 
Включено: кір [morbilli] 

Виключено: підгострий склерозуючий паненцефаліт (A81.1) 

 

B05.0 Кір, ускладнений енцефалітом  
 Енцефаліт після кору 

 

B05.1 Кір, ускладнений менінгітом 
 Менінгіт після кору 

 

B05.2 Кір, ускладнений пневмонією 
 Пневмонія після кору 

 

B05.3 Кір, ускладнений середнім отитом  
 Середній отит після кору 

 

B05.4 Кір з кишковими ускладненнями 

 

B05.8 Кір з іншими ускладненнями 
Кір з кератитом та кератокон’юнктивітом† (H19.2*) 

 

B05.9 Кір без ускладнень 
 Кір БДВ 

 

B06 Краснуха [німецький кір] 
 Виключено: вроджена краснуха (P35.0) 

 

B06.0 Краснуха з неврологічними ускладненнями 
Краснуха з: 

 енцефалітом† (G05.1*) 

 менінгітом† (G02.0*) 

 менінгоенцефалітом† (G05.1*)  

 

B06.8 Краснуха з іншими ускладненнями 
Краснуха з: 

 артритом† (M01.4-*)  

 пневмонією† (J17.1*) 

 

B06.9 Краснуха без ускладнень  
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 Краснуха БДВ 

 

B07 Вірусні бородавки 
Бородавка: 

 проста 

 вульгарна 

Вірусні бородавки БДВ, спричинені вірусом папіломи людини (ВПЛ) 

Виключено: 

аногенітальні (венеричні) бородавки (A63.0-) 

папілома: 

 сечового міхура (D41.4) 

 шийки матки (D26.0) 

 гортані (D14.1)  

 

B08 Інші вірусні інфекції, які характеризуються ураженнями шкіри та слизових 

оболонок, не класифіковані в інших рубриках 
 Виключено: вірусне захворювання везикулярного стоматиту (A93.8) 

 

B08.0 Інші інфекції, зумовлені ортопоксвірусом 
Коров’яча віспа 

Вірусні хвороби, спричинені вірусом Орф  

Коров’яча несправжня віспа [вузлики доярок] 

Вакцинія 

Виключено: інфекції, спричинені вірусом мавпячої віспи (B04) 

 

B08.1 Контагіозний молюск 

 

B08.2 Раптова екзантема [шоста хвороба] 

 

B08.3 Еритема інфекційна [п’ята хвороба] 

 

B08.4 Ентеровірусний везикулярний стоматит з екзантемою  
 Захворювання кисті, стопи та ротової порожнини  

 

B08.5 Ентеровірусний везикулярний фарингіт 
 Герпетична ангіна 

 

B08.8 Інші уточнені вірусні інфекції, для яких характерне ураження шкіри та слизової 

оболонки 
Ентеровірусний лімфонодулярний фарингіт 

Ящур 

Вірусна хвороба Тана 

Вірусна хвороба Яба 

 

B09 Неуточнена вірусна інфекція, яка характеризується ураженнями шкіри та 

слизових оболонок 
 Вірусні:  

 енантема БДВ 

 екзантема БДВ 

 

 

 

ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ  

(B15-B19) 
▼0104 

Використовуйте додатковий код (Клас 20) для позначення посттрансфузійного гепатиту. 

Виключено: 
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цитомегаловірусний гепатит (B25.1) 

герпесвірусний [герпес простий] гепатит (B00.8) 

наслідки вірусного гепатиту (B94.2) 

 

B15 Гострий гепатит A 

 

B15.0 Гепатит А з печінковою комою 

 

B15.9 Гепатит А без печінкової коми 
 Гепатит А (гострий) (вірусний) БДВ 

 

B16 Гострий гепатит B 

 

B16.0 Гострий гепатит В з дельта-агентом (коінфекція) та печінковою комою 

 

B16.1 Гострий гепатит В з дельта-агентом (коінфекція) без печінкової коми 

 

B16.2 Гострий гепатит В без дельта-агента з печінковою комою 

 

B16.9 Гострий гепатит В без дельта-агента та без печінкової коми 
 Гострий гепатит B (вірусний) БДВ 

 

B17 Інший гострий вірусний гепатит 

 

B17.1 Гострий гепатит С 

 

B17.2 Гострий гепатит Е 

 

B17.8 Інший уточнений гострий вірусний гепатит 
 Гепатит «ні А, ні В» (гострий) (вірусний) НКІР 

 

B17.9 Гострий вірусний гепатит, неуточнений 
 Гострий: 

 гепатит    БДВ 

 інфекційний гепатит   

 

B18 Хронічний вірусний гепатит 

 

B18.0 Хронічний вірусний гепатит В з дельта-агентом 

 

B18.1 Хронічний вірусний гепатит В без дельта-агента 
 Гепатит В (вірусний) БДВ 

 

B18.2 Хронічний вірусний гепатит С 

 

B18.8 Інший хронічний вірусний гепатит 

 

B18.9 Хронічний вірусний гепатит, неуточнений 

 

B19 Неуточнений вірусний гепатит  

 

B19.0 Неуточнений вірусний гепатит з печінковою комою 

 

B19.9 Неуточнений вірусний гепатит без печінкової коми 
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 Вірусний гепатит БДВ 

 

ХВОРОБИ, ЗУМОВЛЕНІ ВІРУСОМ ІМУНОДЕФІЦИТУ ЛЮДИНИ [ВІЛ]  

(B20-B24) 
▼0102 

Включено: 

синдром набутого імунодефіциту (СНІД) 

СНІД-пов’язаний комплекс (СПК) 

ВІЛ інфекція, симптоматична 

 

Використовуйте додаткові код(и) для рубрик B20-B24 для позначення усіх проявів ВІЛ інфекції. 

 

Виключено: 

безсимптомне носійство вірусу імунодефіциту людини [ВІЛ] (Z21) 

можливе зараження ВІЛ (Z20.6) 

неспецифічні серологічні докази ВІЛ (R75) 

 

B20 Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини [ВIЛ], яка проявляється 

інфекційними та паразитарними хворобами 
 Виключено: гострий ВІЛ-інфекційний синдром (B23.0) 

 

B21 Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини [ВIЛ], внаслідок чого 

виникають злоякісні новоутворення 

 

B22 Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини [ВIЛ], з проявами інших 

уточнених хвороб 

 

B23 Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини [ВIЛ], яка 

супроводжується іншими станами 

 

B23.0 Гострий ВІЛ-інфекційний синдром 

 

B23.8 Хвороба ВІЛ з проявами інших уточнених станів 
 Хвороба ВІЛ з проявами генералізованої (стійкої) лімфаденопатії 

 

B24 Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини [ВIЛ], неуточнена 
 Синдром набутого імунодефіциту [СНІД] БДВ 

 СНІД-пов’язаний комплекс (СПК) БДВ 

 

ІНШІ ВІРУСНІ ХВОРОБИ  

(B25-B34) 

 

B25 Хвороба, зумовлена цитомегаловiрусом 
Виключено: 

вроджена цитомегаловірусна інфекція (P35.1) 

цитомегаловірусний мононуклеоз (B27.1) 

 

B25.0† Цитомегаловірусний пневмоніт (J17.1*) 

 

B25.1 Цитомегаловірусний гепатит 

 

B25.2 Цитомегаловірусний панкреатит 

 

B25.8 Інші цитомегаловірусні хвороби 

 

B25.9 Цитомегаловірусна хвороба, неуточнена 
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B26 Епідемічний паротит 
 Включено: 

паротит: 

 епідемічний 

 інфекційний 

 

B26.0 Епідемічно-паротитний орхіт 

 

B26.1 Епідемічно-паротитний менінгіт 

 

B26.2 Епідемічно-паротитний енцефаліт 

 

B26.3 Епідемічно-паротитний панкреатит 

 

B26.8 Епідемічний паротит з іншими ускладненнями 
Епідемічно-паротитні: 

 артрит† (M01.5-*) 

 міокардит† (I41.1*) 

 нефрит† (N08.0*) 

 поліневропатія† (G63.0*) 

 

B26.9 Епідемічний паротит без ускладнень 
Паротит:  

 БДВ 

 епідемічний БДВ 

 

B27 Інфекційний мононуклеоз 
Включено: 

лімфоїдна лихоманка 

моноцитарна ангіна 

хвороба Пфейффера 

 

B27.0 Мононуклеоз, спричинений гамма-герпетичним вірусом 
 Мононуклеоз, спричинений вірусом Епштейна-Барра 

 

B27.1 Цитомегаловірусний мононуклеоз  

 

B27.8 Інший інфекційний мононуклеоз 

 

B27.9 Інфекційний мононуклеоз, неуточнений 

 

B30 Вірусний кон'юнктивіт 
Виключено: 

захворювання очей: 

 вірус герпесу [простий герпес] (B00.5) 

 оперізуючий лишай (B02.3) 

 

B30.0 Кератокон’юнктивіти, спричинені аденовірусом 
Епідемічний кератокон’юнктивіт 

Синдром Сандерса 

 

B30.1 Кон’юнктивіти, спричинені аденовірусом 
Гострий фолікулярний аденовірусний кон’юнктивіт  

Кон’юнктивіт плавців 
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B30.2 Вірусний фарингокон’юнктивіт 

 

B30.3 Гострі епідемічні геморагічні кон’юнктивіти (ентеровірусні) 
Кон’юнктивіт, спричинений: 

 вірусом Коксакі 24 

 ентеровірусом 70 

Геморагічний кон’юнктивіт (гострий) (епідемічний) 

 

B30.8 Інший вірусний кон’юнктивіт 
Кон’юнктивіт Ньюкасла 

 

B30.9 Вірусний кон’юнктивіт, неуточнений 

 

B33 Інші вірусні хвороби, не класифіковані в інших рубриках 

 

B33.0 Епідемічна міалгія 
Хвороба Борнхольма 

 

B33.1 Хвороба Росс-Рівер 
Епідемічний поліартрит та екзантема 

Лихоманка Росс-Рівер 

 

B33.2 Вірусний кардит 

 

B33.3 Ретровірусні інфекції, не класифіковані в інших рубриках 
Ретровірусна інфекція БДВ 

 

B33.4† Хантавірусний (кардіо-)легеневий синдром [ХЛС] [ХКЛС] (J17.1*) 
Хантавірус з легеневими проявами 

Хвороба, спричинена вірусом Sin Nombre 

Використовуйте додатковий код (N17.-) для позначення ниркової недостатності, пов’язаної з 

ХЛС, спричиненої хантавірусами Andes, Bayou та Black Creek Canal. 

Виключено: 

геморагічна лихоманка з нирковим синдромом (A98.5† N08.0*) 

 

B33.8 Інші уточнені вірусні хвороби 

 

B34 Вірусна інфекція неуточненої локалізації 
Виключено: 

цитомегаловірусна хвороба БДВ (B25.9) 

герпесвірусна [простий герпес] інфекція БДВ (B00.9) 

ретровірусна інфекція БДВ (B33.3) 

вірусні агенти, як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках (B97.-) 

 

B34.0 Аденовірусні інфекції, неуточненої локалізації 

 

B34.1 Ентеровірусні інфекції, неуточненої локалізації 
Інфекція, спричинена вірусом Коксакі, БДВ 

Інфекція, спричинена еховірусом, БДВ 

 

B34.2 Коронавірусні інфекції, неуточненої локалізації 
Виключено: тяжкий гострий респіраторний синдром (ТГРС) (U04.9) 

 

B34.3 Парвовірусні інфекції, неуточненої локалізації 

 

B34.4 Паповавірусні інфекції, неуточненої локалізації 
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B34.8 Інші вірусні інфекції неуточненої локалізації 

 

B34.9 Вірусна інфекція, неуточнена 
 Віремія БДВ 

 

МІКОЗИ  

(B35-B49) 

 
Виключено: 

гіперсенситивний пневмоніт внаслідок впливу органічного пилу (J67.-) 

грибоподібний мікоз (C84.0) 

 

B35 Дерматофітії 
Включено: 

фавус 

інфекції, спричинені грибами роду Epidermophyton, Microsporum та Trichophyton 

дерматофітія будь-якого типу, за винятком включених в рубрику B36.- 

 

B35.0 Дерматофітія бороди та дерматофітія волосистої частини голови 
Дерматомікоз бороди 

Керіон 

Дерматомікоз волосистої частини голови 

Сикоз, грибковий 

 

B35.1 Дерматофітія нігтів 
Дерматофітія з оніхозом 

Дерматофітоз нігтів 

Оніхомікоз 

Дерматомікоз нігтів 

 

B35.2 Дерматофітія кистей 
 Дерматофітоз кистей 

 Дерматомікоз кистей 

 

B35.3 Дерматофітія стоп 
Епідермофітія стоп 

Дерматофітоз стоп 

Дерматомікоз стоп 

 

B35.4 Дерматофітія тулуба 
Дерматомікоз тіла 

 

B35.5 Дерматофітія черепицеподібна 
Токелау 

 

B35.6 Паховий дерматомікоз [дерматофітія пахова] 
Контактний дерматит на миючі засоби 

Паховий дерматомікоз 

Пахова епідермофітія 

 

B35.8 Інші дерматофітії 
Дерматофітоз: 

 дисемінований 

 гранулематозний 

 

B35.9 Дерматофітія, неуточнена 
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Дерматомікоз БДВ 

 

B36 Інші поверхневі мікози 

 

B36.0 Висівкоподібний [різнобарвний] лишай 
Дерматофітія: 

 золотиста 

 різнобарвна 

 

B36.1 Чорна дерматофітія 
Чорний кератомікоз долонь 

Мікроспороз чорний 

Пітиріаз чорний 

 

B36.2 Біла п’єдра 
Біла дерматофітія 

 

B36.3 Чорна п’єдра 

 

B36.8 Інші уточнені поверхневі мікози 

 

B36.9 Поверхневий мікоз, неуточнений 

 

B37 Кандидоз 
Включено: 

кандидіаз 

моніліаз 

Виключено: 

кандидоз новонародженого (P37.5-) 

 

B37.0 Кандидозний стоматит 
 Кандидоз слизової оболонки ротової порожнини 

 

B37.1 Легеневий кандидоз 

 

B37.2 Кандидоз шкіри та нігтя 
Кандидозна: 

 оніхія 

 пароніхія 

Виключено: 

пелюшковий дерматит (L22) 

 

B37.3† Кандидоз вульви та вагiни (N77.1*) 
Кандидозний вульвовагініт 

Моніліазний вульвовагініт 

Вагінальний кандидоз (молочниця) 

 

B37.4 Кандидоз інших урогенітальних локалізацій 
Кандидозний: 

 баланіт† (N51.2*) 

 уретрит† (N37.0*) 

 

B37.5 Кандидозний менінгіт 

 

B37.6 Кандидозний ендокардит 

 



46 

B37.7 Кандидозна септицемія 
Використовуйте додатковий код (R65.1) для зазначення тяжкої форми сепсису або код (R57.2) 

для зазначення септичного шоку (за наявності) 

 

 

В37.8 Кандидоз інших локалізацій 

 

◙B37.81 Кандидозний езофагіт 

 

◙B37.88 Кандидоз інших локалізацій 

 

B37.9 Кандидоз, неуточнений 
Молочниця БДВ 

 

B38 Кокцидіоїдомікоз 

 

B38.0 Гострий легеневий кокцидіоїдомікоз 

 

B38.1 Хронічний легеневий кокцидіоїдомікоз 

 

B38.2 Легеневий кокцидіоїдомікоз, неуточнений 

 

B38.3 Кокцидіоїдомікоз шкіри 

 

B38.4 Кокцидіоїдомікозний менінгіт 

 

B38.7 Дисемінований кокцидіоїдомікоз 
Генералізований кокцидіоїдомікоз 

 

B38.8 Інші форми кокцидіоїдомікозу 

 

B38.9 Кокцидіоїдомікоз, неуточнений 

 

B39 Гістоплазмоз 

 

B39.0 Гострий легеневий гістоплазмоз, зумовлений Histoplasma capsulatum 

 

B39.1 Хронічний легеневий гістоплазмоз, зумовлений Histoplasma capsulatum 

 

B39.2 Легеневий гістоплазмоз, зумовлений Histoplasma capsulatum, неуточнений 

 

B39.3 Дисемінований гістоплазмоз, зумовлений Histoplasma capsulatum 
Генералізований гістоплазмоз, зумовлений Histoplasma capsulatum 

 

B39.4 Гістоплазмоз, зумовлений Histoplasma capsulatum, неуточнений 
Американський гістоплазмоз 

 

B39.5 Гістоплазмоз, зумовлений Histoplasira duboisii 
Африканський гістоплазмоз 

 

B39.9 Гістоплазмоз, неуточнений 

 

B40 Бластомікоз 
Виключено: 
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бразильський бластомікоз (B41.-) 

келоїдний бластомікоз (B48.0) 

 

B40.0 Гострий легеневий бластомікоз 

 

B40.1 Хронічний легеневий бластомікоз 

 

B40.2 Легеневий бластомікоз, неуточнений 

 

B40.3 Бластомікоз шкіри 

 

B40.7 Дисемінований бластомікоз 
Генералізований бластомікоз 

 

B40.8 Інші форми бластомікозу 

 

B40.9 Бластомікоз, неуточнений 

 

B41 Паракокцидіоїдомікоз 
Включено: 

Бразильський бластомікоз 

хвороба Лютца 

 

B41.0 Легеневий паракокцидіоїдомікоз 

 

B41.7 Дисемінований паракокцидіоїдомікоз 
Генералізований паракокцидіоїдомікоз 

 

B41.8 Інші форми паракокцидіоїдомікозу 

 

B41.9 Паракокцидіоїдомікоз, неуточнений 

 

B42 Споротрихоз 

 

B42.0 Легеневий споротрихоз 

 

B42.1 Шкірно-лімфатичний споротрихоз 

 

B42.7 Дисемінований споротрихоз 
 Генералізований споротрихоз 

 

B42.8 Інші форми споротрихозу 

 

B42.9 Споротрихоз, неуточнений 

 

B43 Хромомікоз та феомікотичний абсцес 

 

B43.0 Хромомікоз шкіри 
 Бородавчастий дерматит  

 

B43.1 Феомікотичний абсцес мозку 
Церебральний хромомікоз 

 

B43.2 Підшкірний феомікотичний абсцес та кіста 
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B43.8 Інші форми хромомікозу 

 

B43.9 Хромомікоз, неуточнений 

 

B44 Аспергільоз 
Включено: аспергілома 

 

B44.0 Інвазивний легеневий аспергільоз 

 

B44.1 Інші форми легеневого аспергільозу 

 

B44.2 Тонзилярний аспергільоз 

 

B44.7 Дисемінований аспергільоз 
Генералізований аспергільоз 

 

B44.8 Інші форми аспергільозу 

 

B44.9 Аспергільоз, неуточнений 

 

B45 Криптококоз 

 

B45.0 Легеневий криптококоз 

 

B45.1 Церебральний криптококоз 
Криптококовий менінгіт† (G02.1*) 

Криптококоз менінгоцеребральний 

 

B45.2 Криптококоз шкіри 

 

B45.3 Криптококоз кісток 

 

B45.7 Дисемінований криптококоз 
 Генералізований криптококоз 

 

B45.8 Інші форми криптококозу 

 

B45.9 Криптококоз, неуточнений 

 

B46 Зигомікоз 

 

B46.0 Легеневий мукоромікоз 

 

B46.1 Риноцеребральний мукоромікоз 

 

B46.2 Гастроінтестинальний мукоромікоз 

 

B46.3 Мукоромікоз шкіри 
 Підшкірний мукоромікоз 

 

B46.4 Дисемінований мукоромікоз 
Генералізований мукоромікоз 
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B46.5 Мукоромікоз, неуточнений 

 

B46.8 Інші зигомікози 
 Ентомофторомікоз 

 

B46.9 Зигомікоз, неуточнений 
 Фікомікоз БДВ 

 

B47 Міцетома 

 

B47.0 Справжня міцетома 
 Мадурська стопа, мікотична 

Мадуромікоз 

 

B47.1 Актиноміцетома 

 

B47.9 Міцетома, неуточнена 
 Мадурська стопа, БДВ 

 

B48 Інші мікози, не класифіковані в інших рубриках 

 

B48.0 Лобомікоз 
Келоїдний бластомікоз 

Хвороба Лобо 

 

B48.1 Риноспоридіоз 

 

B48.2 Алешеріоз 
Інфекція, спричинена Pseudallescheria boydii 

Виключено: справжня міцетома (B47.0) 

 

B48.3 Геотрихоз 
 Геотрихозний стоматит 

 

B48.4 Пеніциліоз 

 

B48.7 Опортуністичні мікози 
Мікози, спричинені грибками з низькою вірулентністю, які можуть викликати інфекцію лише 

внаслідок таких факторів як наявність раніше існуючої хвороби або прийом імунодепресивних та 

інших лікарських засобів або проведення променевої терапії. Більшість грибків, які спричиняють 

хворобу, переважно є сапрофітами у ґрунті та рослинах, що розкладаються. 

 

B48.8 Інші уточнені мікози 
 Адіаспіромікоз 

 

B49 Неуточнений мікоз  
 Фунгемія БДВ 

 

ПРОТОЗОЙНІ ХВОРОБИ  

(B50-B64) 

 
Виключено: 

амебіаз (A06.-) 

інші протозойні кишкові інфекції (A07.-) 
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B50 Малярія, спричинена Plasmodium falciparum 
Включено: змішані інфекції, спричинені Plasmodium falciparum чи іншими видами Plasmodium 

 

B50.0 Малярія, спричинена Plasmodium falciparum, з церебральними ускладненнями 
 Церебральна малярія БДВ 

 

B50.8 Інші тяжкі та ускладнені форми малярії, спричиненої Plasmodium falciparum 
 Важка або ускладнена малярія, спричинена Plasmodium falciparum, БДВ 

 

B50.9 Малярія, спричинена Plasmodium falciparum, неуточнена 

 

B51 Малярія, спричинена Plasmodium vivax 
Включено: змішані інфекції, зумовлені Plasmodium vivax з іншими видами Plasmodium, за 

винятком Plasmodium falciparum 

Виключено: коли поєднується з Plasmodium falciparum (B50.-) 

 

B51.0 Малярія, спричинена Plasmodium vivax, ускладнена розривом селезінки 

 

B51.8 Малярія, спричинена Plasmodium vivax, з іншими ускладненнями 

 

B51.9 Малярія, спричинена Plasmodium vivax, без ускладнень 
 Малярія, спричинена Plasmodium vivax, БДВ 

 

B52 Малярія, спричинена Plasmodium malariae 
Включено: змішані інфекції, спричинені Plasmodium malariae з іншими видами Plasmodium, за 

винятком Plasmodium falciparum та Plasmodium vivax 

Виключено:  
змішані випадки з Plasmodium: 

 falciparum (B50.-) 

 vivax (B51.-) 

 

B52.0 Малярія, спричинена Plasmodium malariae, з нефропатією 

 

B52.8 Малярія, спричинена Plasmodium malariae, з іншими ускладненнями 

 

B52.9 Малярія, спричинена Plasmodium malariae, без ускладнень 
 Малярія, спричинена Plasmodium malariae, БДВ 

 

B53 Інші паразитологічно підтверджені малярії 

 

B53.0 Малярія, спричинена Plasmodium ovale 
Виключено: 

змішані випадки з Plasmodium: 

 falciparum (B50.-) 

 malariae (B52.-) 

 vivax (B51.-) 

 

B53.1 Малярія, спричинена плазмодіями мавп 
Виключено: 

змішані випадки з Plasmodium: 

 falciparum (B50.-) 

 malariae (B52.-) 

 ovale (B53.0) 

 vivax (B51.-) 
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B53.8 Інші паразитологічно підтверджені малярії, не класифіковані в інших рубриках 
 Паразитологічно підтверджена малярія БДВ 

 

B54 Неуточнена малярія  
 Клінічно діагностована малярія без паразитологічного підтвердження 

 

B55 Лейшманіоз 

 

B55.0 Вісцеральний лейшманіоз 
Кала-азар 

Лейшманіоз шкіри після кала-азар 

 

B55.1 Лейшманіоз шкіри 

 

B55.2 Лейшманіоз шкіри та слизових оболонок 

 

B55.9 Лейшманіоз, неуточнений 

 

B56 Африканський трипаносомоз 

 

B56.0 Гамбійський трипаносомоз 
Інфекція, спричинена Trypanosoma brucei gambiense 

Західноафриканська сонна хвороба 

 

B56.1 Родезійський трипаносомоз 
Східноафриканська сонна хвороба 

Інфекція, спричинена Trypanosoma brucei rhodesiense 

 

B56.9 Африканський трипаносомоз, неуточнений 
Сонна хвороба БДВ 

Трипаносомоз БДВ, у районах, де переважає африканський трипаносомоз 

 

B57 Хвороба Шагаса  
Включено: 

Американський трипаносомоз 

інфекція, спричинена Trypanosoma cruzi 

 

B57.0 Гостра форма хвороби Шагаса з ураженням серця  
Гостра форма хвороби Шагаса з міокардитом† (I41.2*) 

 

B57.1 Гостра форма хвороби Шагаса без ураження серця 
 Гостра форма хвороби Шагаса БДВ 

 

B57.2 Хвороба Шагаса (хронічна) з ураженням серця 
Американський трипаносомоз БДВ 

Хвороба Шагаса (хронічна) (з): 

 міокардитом† (I41.2*) 

 БДВ 

Трипаносомоз БДВ, у районах, де переважає хвороба Шагаса 

 

B57.3 Хвороба Шагаса (хронічна) з ураженням системи травлення 

 

B57.4 Хвороба Шагаса (хронічна) з ураженням нервової системи 

 

B57.5 Хвороба Шагаса (хронічна) з ураженням інших органів 
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B58 Токсоплазмоз 
Включено: інфекція, спричинена Toxoplasma gondii 

Виключено: вроджений токсоплазмоз (P37.1) 

 

B58.0 Токсоплазмозна офтальмопатія 
 Токсоплазмозний хоріоретиніт† (H32.0*) 

 

B58.1 Токсоплазмозний гепатит 

 

B58.2† Токсоплазмозний менінгоенцефаліт (G05.2*) 

 

B58.3† Легеневий токсоплазмоз (J17.3*) 

 

B58.8 Токсоплазмоз з ураженням інших органів 
Токсоплазмозний: 

 міокардит † (I41.2*) 

 міозит † (M63.1-*) 

 

B58.9 Токсоплазмоз, неуточнений 

 

B59† Пневмоцистоз (J17.3*) 
Пневмонія, спричинена: 

 Pneumocystis: 

 carinii 

 jirovecii 

 

B60 Інші протозойні хвороби, не класифіковані в інших рубриках 
Виключено: 

криптоспоридіоз (A07.2) 

кишковий мікроспоридіоз (A07.8) 

ізоспороз (A07.3) 

 

B60.0 Бабезіоз 
 Піроплазмоз 

 

B60.1 Акантамебіаз 
Кон’юнктивіт, спричинений Acanthamoeba † (H13.1*) 

Кератокон’юнктивіт, спричинений Acanthamoeba † (H19.2*) 

 

B60.2 Неглеріаз 
 Первинний амебний менінгоенцефаліт † (G05.2*) 

 

B60.8 Інші уточнені протозойні хвороби 

 

B64 Неуточнена протозойна хвороба  

 

 

 

ГЕЛЬМІНТОЗИ  

(B65-B83) 

 

B65 Шистосомоз [більгарціоз]  
Включено: слимакова лихоманка 

 

B65.0 Шистосомоз, спричинений Schistosoma haematobium [сечостатевий шистосомоз] 
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B65.1 Шистосомоз, спричинений Schistosoma mansoni [кишковий шистосомоз] 

 

B65.2 Шистосомоз, спричинений Schistosoma japonicum 
 Азіатський шистосомоз 

 

B65.3 Церкаріальний дерматит 
 Водяний шкіряний свербіж 

 

B65.8 Інші шистосомози 
Інвазія, зумовлена Schistosoma: 

 intercalatum 

 mattheei 

 mekongi 

 

B65.9 Шистосомоз, неуточнений 

 

B66 Інші трематодози 

 

B66.0 Опісторхоз 
Інфекція, спричинена: 

 котячим печінковим сисуном 

 Opisthorchis (felineus) (viverrini) 

 

B66.1 Клонорхоз 
Хвороба, спричинена китайським печінковим сисуном 

Інфекція, спричинена Clonorchis sinensis 

Хвороба, спричинена східним печінковим сисуном 

 

B66.2 Дикроцеліоз 
Інфекція, спричинена Dicrocoelium dendriticum 

Інфекція, спричинена ланцетовидним сисуном 
 

B66.3 Фасціольоз 
Інфекція, спричинена Fasciola: 

 gigantica 

 hepatica 

 indica 

Хвороба, спричинена овечим печінковим сисуном 

 

B66.4 Парагонімоз 
Інфекція, спричинена видами Paragonimus  

Хвороба, спричинена легеневим сисуном 

Легеневий дистоматоз 
 

B66.5 Фасціолопсидоз 
Інфекція, спричинена Fasciolopsis buski 

Кишковий дистоматоз 
 

B66.8 Інші уточнені трематодні інфекції 
Ехіностомоз 

Гетерофіоз 

Метагонімоз 

Нанофієтоз 

Уотсоніоз 

 

B66.9 Трематодна інвазія, неуточнена 
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B67 Ехінококоз 
 Включено: гідатидоз 

 

B67.0 Ехінококова гранульозна інфекція печінки 

 

B67.1 Ехінококова гранульозна інфекція легень 

 

B67.2 Ехінококова гранульозна інфекція кісток 

 

B67.3 Ехінококова гранульозна інфекція інших та множинних ділянок 

 

B67.4 Ехінококова гранульозна інфекція, неуточнена 

 

B67.5 Інфікування печінки, зумовлене Echinococcus multilocularis 

 

B67.6 Інфікування іншої локалізації та множинний ехінококоз, зумовлений Echinococcus 

multilocularis 

 

B67.7 Інфікування, зумовлене Echinococcus multilocularis, неуточнене 

 

B67.8 Ехінококоз печінки, неуточнений 

 

B67.9 Ехінококоз інших органів та неуточнений 
 Ехінококоз БДВ 

 

B68 Теніоз 
 Виключено: цистицеркоз (B69.-) 

 

B68.0 Теніоз, зумовлений Taenia solium 
 Свинячий ціп’як (інфікування) 

 

B68.1 Теніоз, зумовлений Taenia saginata 
Бичачий ціп’як (інфікування) 

Інфікування, зумовлене зрілим ціп’яком Taenia saginata 

 

B68.9 Теніоз, неуточнений 

 

B69 Цистицеркоз 
Включено: цистицеркоз, зумовлений личинковою формою Taenia solium 

 

B69.0 Цистицеркоз центральної нервової системи 

 

B69.1 Цистицеркоз ока 

 

B69.8 Цистицеркоз інших локалізацій 

 

B69.9 Цистицеркоз, неуточнений 

 

B70 Дифілоботріоз і спарганоз 

 

B70.0 Дифілоботріоз 
 Інфікування Diphyllobothrium (зрілий) (latum) (pacificum) 

Лентець широкий (інфікування) 
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Виключено: личинковий дифілоботріоз (B70.1) 

 

B70.1 Спарганоз 
Інфікування, зумовлене: 

 Sparganum (mansoni) (proliferum) 

 Личинками Spirometra 

Личинковий дифілоботріоз 

Спірометроз 

 

B71 Інші інфекції, спричинені цестодами 

 

B71.0 Гіменолепідоз 
Карликовий ціп’як (інфікування) 

Щурячий ціп’як (інфікування) 

 

B71.1 Дипілідіоз 

 

B71.8 Інші уточнені цестодні інвазії 
 Ценуроз 

 

B71.9 Цестодна інвазія, неуточнена 
Стьожкові черви (інфікування) БДВ 

 

B72 Дракункульоз 
Інфікування, зумовлене риштою  

Інфікування, зумовлене Dracunculus medinensis 

 

B73 Онхоцеркоз 
Інфікування, зумовлене Onchocerca volvulus 

Онхоцеркоз 

Річкова сліпота 

 

B74 Філяріатоз 
Виключено:  

онхоцеркоз (B73) 

тропічна (легенева) еозонофілія БДВ (J82) 

 

B74.0 Філяріатоз, спричинений Wuchereria bancrofti 
Вухереріозна(ий): 

 слоновість 

 філяріатоз 

 

B74.1 Філяріатоз, спричинений Brugia malayi 

 

B74.2 Філяріатоз, спричинений Brugia timori 

 

B74.3 Лоаоз 
Калабарська пухлина 

Африканська хвороба, спричинена очним черв’яком  

Інфікування, спричинене Loa loa 

 

B74.4 Мансонельоз 
Інфікування, спричинене Mansonella: 

 ozzardi 

 perstans 

 streptocerca 
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B74.8 Інші філяріатози 
 Дирофіляріатоз 

 

B74.9 Філяріатоз, неуточнений 

 

B75 Трихінельоз 
Інфікування, зумовлене видами Trichinella 

Трихіноз 

 

B76 Анкілостомідоз 
Включено: унцинаріоз 

 

B76.0 Анкілостомоз 
 Інфікування, зумовлене видами Ancylostoma 

 

B76.1 Некатороз 
 Інфікування, зумовлене Necator americanus 

 

B76.8 Інші анкілостомідози 

 

B76.9 Анкілостомідоз, неуточнений 
Мігруюча личинка БДВ, шкірна форма 

 

B77 Аскаридоз 
Включено: 

аскаридоз 

інфікування круглим черв’яком  

 

B77.0 Аскаридоз з кишковим ускладненням 

 

B77.8 Аскаридоз з іншими ускладненнями 

 

B77.9 Аскаридоз, неуточнений 

 

B78 Стронгілоїдоз 
Виключено: трихостронгілоїдоз (B81.2) 

 

B78.0 Стронгілоїдоз кишковий 

 

B78.1 Стронгілоїдоз шкіри 

 

B78.7 Дисемінований стронгілоїдоз 

 

B78.9 Стронгілоїдоз, неуточнений 

 

B79 Трихуріаз 
Трихоцефальоз 

Волосоголовець (хвороба) (інфікування) 

 

B80 Ентеробіоз 
Оксіуроз 

Ентеробіозна інфекція 

Інфікування гостриком 

 

B81 Інші кишкові гельмінтози, не класифіковані в інших рубриках 
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Виключено:  

ангіостронгілоїдоз, спричинений: 

 Angiostrongylus cantonensis (B83.2) 

 Parastrongylus cantonensis (B83.2) 

 

B81.0 Анізакіаз 
Інфікування, зумовлене Anisakis larvae 

 

B81.1 Кишковий капіляріоз 
Капіляріоз БДВ 

Інфікування, зумовлене Capillaria philippinensis 

Виключено: печінковий капіляріоз (B83.8) 

 

B81.2 Трихостронгілоїдоз 

 

B81.3 Кишковий ангіостронгілоїдоз 
Ангіостронгілоїдоз, спричинений: 

 Angiostrongylus costaricensis 

 Parastrongylus costaricensis 

 

B81.4 Змішані кишкові гельмінтози 
Інфікування, зумовлене кишковими гельмінтами, класифікованими в більше ніж одній рубриці 

B65.0-B81.3 та B81.8 

Змішані гельмінтози БДВ 

 

B81.8 Інші уточнені кишкові гельмінтози 
Інфікування, зумовлене: 

 видами Oesophagostomum [оезофагостомоз] 

 Ternidens: 

 deminutus [терніденсіаз] 

 diminutus [терніденсіаз] 

 

B82 Кишковий паразитизм, неуточнений 

 

B82.0 Кишкові гельмінтози, неуточнені 

 

B82.9 Кишкові паразитарні захворювання, неуточнені 

 

B83 Інші гельмінтози 
Виключено: 

капіляріоз: 

 кишковий (B81.1) 

 БДВ (B81.1) 

 

B83.0 Вісцеральна мігруюча личинка 
Токсокароз 

 

B83.1 Гнатостомоз 
Мігруючий набряк 

 

B83.2 Ангіостронгілоїдоз, спричинений Parastrongylus cantonensis 
Ангіостронгілоїдоз, спричинений Angiostrongylus cantonensis 

Еозинофільний менінгоенцефаліт† (G05.2*) 

Виключено: кишковий ангіостронгілоїдоз (B81.3) 

 

B83.3 Сингамідоз 
 Сингамоз 
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B83.4 Внутрішній гірудиноз 
 Виключено: зовнішній гірудиноз (B88.3) 

 

B83.8 Інші уточнені гельмінтози 
Акантоцефальоз 

Гонгілонематоз 

Печінковий капіляріоз 

Метастронгільоз 

Телязіоз 

 

B83.9 Гельмінтози, неуточнені 
 Гельмінти БДВ 

 Виключено: кишкові гельмінтози БДВ (B82.0) 

 

ПЕДИКУЛЬОЗ, АКАРІАЗ ТА ІНШІ ІНВАЗІЇ  

(B85-B89) 

 

B85 Педикульоз і фтиріоз 

 

B85.0 Педикульоз, спричинений Pediculus humanus capitis 
Інвазія головною вошею 

 

B85.1 Педикульоз, спричинений Pediculus humanus corporis 
Інвазія платтяною вошею 

 

B85.2 Педикульоз, неуточнений 

 

B85.3 Фтиріоз 
Інвазія: 

 лобковою вошею 

 Phthirus pubis 

 

B85.4 Змішаний педикульоз і фтиріоз 
Інвазія видами, які класифіковані у більше ніж одній рубриці B85.0-B85.3 

 

B86 Короста 
Коростяний свербіж 

 

B87 Міаз 
Включено: інвазія личинками мух 

 

B87.0 Міаз шкіри 
 Повзучий міаз 

 

B87.1 Міаз рани 
 Травматичний міаз 

 

B87.2 Міаз ока 

 

B87.3 Носоглотковий міаз 
 Гортанний міаз 

 

B87.4 Міаз вуха 

 



59 

B87.8 Міаз інших локалізацій 
 Сечостатевий міаз 

 Кишковий міаз 

 

B87.9 Міаз, неуточнений 

 

B88 Інші інвазії 

 

B88.0 Інші акаріази 
Кліщовий дерматит 

Дерматит, спричинений: 

 видами Demodex 

 Dermanyssus gallinae 

 Liponyssoides sanguineus 

Тромбікульоз 

Виключено: короста (B86) 

 

B88.1 Тунгіаз [інвазія тропічною пісочною блохою] 

 

B88.2 Інші інвазії членистоногими 
 Скарабіоз 

 

B88.3 Зовнішній гірудиноз 
Інвазія п’явкою БДВ 

Виключено: внутрішній гірудиноз (B83.4) 

 

B88.8 Інші уточнені інвазії 
Іхтіопаразитизм, зумовлений Vandellia cirrhosa 

Лінгватульоз 

Пороцефальоз 

 

B88.9 Інвазія, неуточнена 
Інвазія (шкірна) БДВ 

Інвазія кліщами БДВ 

Шкірні паразити БДВ 

 

B89 Неуточнена паразитарна хвороба 

 

НАСЛІДКИ ІНФЕКЦІЙНИХ ТА ПАРАЗИТАРНИХ ХВОРОБ  

(B90-B94) 
▼0008 

Примітка: Рубрики B90-B94 використовуються для позначення станів, наведених у рубриках A00-B89, як 

причини наслідків, що самі по собі класифіковані в інших рубриках. Наслідки включають стани, 

уточнені як такі; вони також включають віддалені наслідки захворювань, класифікованих у 

вищезгаданих рубриках, якщо є підтвердження того, що причинне захворювання в даний період 

відсутнє. 

 

B90 Наслідки туберкульозу 
▼0050 

 

B90.0 Наслідки туберкульозу центральної нервової системи 

 

B90.1 Наслідки туберкульозу сечостатевих органів 

 

B90.2 Наслідки туберкульозу кісток та суглобів 
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B90.8 Наслідки туберкульозу інших органів 

 

B90.9 Наслідки респіраторного та неуточненого туберкульозу 
Наслідки туберкульозу БДВ 

 

B91 Наслідки поліомієліту 
Виключено: постполіомієлітичний синдром (G14) 

▼0050 

 

 

B92 Наслідки лепри 

▼0050 

 

B94 Наслідки інших та неуточнених інфекційних та паразитарних хвороб 

▼0050 

 

B94.0 Наслідки трахоми 

 

B94.1 Наслідки вірусного енцефаліту 

 

B94.2 Наслідки вірусного гепатиту 
▼0104 

 

B94.8 Наслідки інших уточнених інфекційних та паразитарних хвороб 

 

B94.9 Наслідки неуточнених інфекційних та паразитарних хвороб 

 

БАКТЕРІАЛЬНІ, ВІРУСНІ ТА ІНШІ ІНФЕКЦІЙНІ АГЕНТИ  

(B95-B97) 
Примітка: Код для цих категорій може бути присвоєний у тому випадку, якщо він показує більшу 

 специфічність щодо інфекційного агента. Не призначайте код для цих категорій, якщо в коді 

 інфекції був ідентифікований один і той же агент (наприклад, стрептококовий сепсис в коді 

 А40.-) 

B95 Стрептокок і стафілокок як причина хвороб, класифікованих в інших 

рубриках 
▼0050, 0112 

 

B95.0 Стрептококи групи А як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках 

 

B95.1 Стрептококи групи В як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках 

 

B95.2 Стрептококи групи D і ентерококи як причина хвороб, класифікованих в  інших 

 рубриках 

 

B95.3 Streptococcus pneumoniae як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках 

 

В95.4 Інші стрептококи як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках 

 

◙B95.41 Стрептококи групи С як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках 

 

◙B95.42 Стрептококи групи G як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках 
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◙B95.48 Стрептококи іншої уточненої групи як причина хвороб, класифікованих в 

інших рубриках 

 

B95.5 Неуточнені стрептококи як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках 

 

B95.6 Staphylococcus aureus як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках 

 

B95.7 Інші стафілококи як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках 

 

B95.8 Неуточнений стафілокок як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках 

 

B96 Інші бактеріальні агенти як причина хвороб, класифікованих в інших 

рубриках 
▼0050, 0112 

 

B96.0 Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae] як причина хвороб, класифікованих в 

інших рубриках 
 Плевро-пневмонієподібний організм  [ПППО] 

 

B96.1 Klebsiella pneumoniae [K. pneumoniae] як причина хвороб, класифікованих в інших 

рубриках 

 

B96.2 Escherichia coli [E. coli] як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках 

 

B96.3 Haemophilus influenzae [H. influenzae] як причина хвороб, класифікованих в 

інших рубриках 

 

◙B96.31 Haemophilus influenzae [H. influenzae] типу В як причина хвороб, 

класифікованих в інших рубриках 

 

◙B96.38 Haemophilus influenzae [H. influenzae] інших уточнених типів як причина 

хвороб, класифікованих в інших рубриках 

 

◙B96.39 Haemophilus influenzae [H. influenzae] неуточненого типу як причина хвороб, 

класифікованих в інших рубриках 

 

B96.4 Proteus (mirabilis) (morganii) як причина хвороб, класифікованих в інших 

рубриках 

 

B96.5 Pseudomonas (aeruginosa) як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках 

 

B96.6 Bacillus fragilis [B. fragilis] як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках 

 

B96.7 Clostridium perfringens [C. perfringens] як причина хвороб, класифікованих в 

інших рубриках 

 

B96.8 Інші уточнені бактеріальні агенти як причина хвороб, класифікованих в 

інших рубриках 

 

◙B96.81 Helicobacter pylori [H. pylori] як причина хвороб, класифікованих в інших 

рубриках 
▼1122 

Спочатку кодуйте документований стан, визначений як спричинений Helicobacter pylori. 
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◙B96.82 Vibrio vulnificus як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках 

 

◙B96.88 Інші та неуточнені бактеріальні агенти як причина хвороб, класифікованих в 

інших рубриках 
Burkholderia: 

 mallei 

 pseudomallei 

 

 

 

B97 Вірусні агенти як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках 

▼0050 

 

B97.0 Аденовірус як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках 

 

B97.1 Ентеровірус як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках 
Вірус Коксакі 

Еховірус 

 

B97.2 Коронавірус як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках 

 

B97.3 Ретровірус як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках 
Лентивірус 

Онковірус  

 

B97.4 Респіраторно-синцитіальний вірус як причина хвороб, класифікованих в інших 

рубриках 

 

B97.5 Реовірус як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках 

 

B97.6 Парвовірус як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках 

 

B97.7 Папіломавірус як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках 
 Вірус папіломи людини 

 Виключено: 

аногенітальні (венеричні) бородавки, спричинені вірусом папіломи людини (A63.0-) 

вірусні бородавки БДВ, спричинені вірусом папіломи людини (B07) 

 

B97.8 Інші вірусні агенти як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках 
Метапневмовірус людини 

 

ІНШІ ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ 

(B99) 

 

B99 Інші та неуточнені інфекційні хвороби 
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КЛАС 2 НОВОУТВОРЕННЯ (C00-D48) 

 

Даний клас містить наступні блоки: 

C00-C96 Злоякісні новоутворення 

C00-C75 Злоякісні новоутворення, що підтверджені як первинні чи припустимо 

первинні, встановленої локалізації, крім лімфоїдної тканини, органів 

кровотворення та споріднених тканин і органів  

C00-C14 Злоякісні новоутворення губи, ротової порожнини та глотки  

C15-C26 Злоякісні новоутворення органів травлення  

C30-C39 Злоякісні новоутворення органів дихання та органів грудної клітки  

C40-C41 Злоякісні новоутворення кісток та суглобових хрящів  

C43-C44 Меланома та інші злоякісні новоутворення шкіри  

С45-С49 Злоякісні новоутворення мезотеліальних та м'яких тканин 

C50  Злоякісні новоутворення молочної залози  

C51-C58 Злоякісні новоутворення жіночих статевих органів  

C60-C63 Злоякісні новоутворення чоловічих статевих органів  

C64-C68 Злоякісні новоутворення сечовидільного тракту 

C69-C72 Злоякісні новоутворення ока, головного мозку та інших відділів 

центральної нервової системи  

C73-C75 Злоякісні новоутворення щитоподібної залози та інших 

ендокринних залоз  

C76-C80 Злоякісні новоутворення неточно визначених, вторинних та неуточнених 

локалізацій  

C81-C96 Злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин  

D00-D09 Новоутворення in situ  

D10-D36 Доброякісні новоутворення  

D37-D48 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру  

 
Примітки: 

1. Злоякісні новоутворення первинні, неточно визначені, вторинні та неуточненої локалізації 

Рубрики C76-C80 включають злоякісні новоутворення з неточно визначеною первинною 

локалізацією, або ті, які зазначені як «дисеміновані», «розсіяні» чи «поширені» без посилання на 

первинну локалізацію. В обох випадках первинна локалізація розглядається як невідома. 

2. Функціональна активність 

До даного класу віднесені новоутворення незалежно від наявності чи відсутності у них 

функціональної активності. Код класу може бути доповнений кодом з класу 4, якщо буде потрібно 

ідентифікувати функціональну активність, пов’язану з тим чи іншим новоутворенням. Наприклад, 

катехоламінпродукуюча злоякісна феохромоцитома наднирникової залози повинна бути позначена 

кодом C74.- з додатковим кодом E27.5; базофільна аденома гіпофіза з синдромом Кушинга повинна 

бути позначена кодом D35.2 з додатковим кодом E24.0. 

3. Морфологія 
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Існує ряд основних морфологічних (гістологічних) груп злоякісних новоутворень: карциноми, 

включаючи плоскоклітинні (клітинні) і аденокарциноми, саркоми, інші пухлини м’яких тканин, 

включаючи мезотеліому, лімфому (Ходжкіна та неходжкінську), лейкоз, інші уточнені та специфічні 

по локалізації типи, неуточнені раки. Термін «рак» є загальним і може використовуватися для будь-

якої з вищезазначених груп, хоча він рідко використовується по відношенню до злоякісних 

новоутворень лімфатичної, кровотворної та споріднених їм тканин. Термін «карцинома» іноді 

неправильно використовується, як синонім терміну «рак».  

У Класі 2 новоутворення класифікуються переважно за локалізацією з широким групуванням за їх 

характером перебігу. У деяких виняткових випадках морфологія зазначається в найменуваннях 

рубрик та підрубрик. 

Для бажаючих ідентифікувати гістологічний тип новоутворень передбачаються вичерпні окремі 

морфологічні коди у даному класі. Ці морфологічні коди взяті з третього видання Міжнародної 

класифікації онкологічних захворювань (МКОЗ), яка є двохосьовою класифікаційною системою та 

може забезпечити незалежне кодування новоутворень за топографією та морфологією. Перші чотири 

знаки морфологічного коду ідентифікують гістологічний тип, п’ятий знак вказує на характер перебігу 

пухлини (злоякісна первинна, злоякісна вторинна) (метастична), in situ, доброякісна, невизначена 

злоякісна чи доброякісна). А шостий знак використовується в МКОЗ як код класифікації 

(диференціювання) солідних пухлин і використовується також як спеціальний код для лімфом та 

лейкозів, однак, ці шестизначні коди не включені до МКХ-10-АМ. 

4. Використання підрубрик у Класі 2 

Слід звернути увагу на особливе використання підрубрики .8 у даному класі (див. примітку 5). Там, 

де необхідно відмітити підрубрику для групи «інших», використовується підрубрика .7. 

5. Злоякісні новоутворення, які виходять за межі однієї локалізації, та використання 

підрубрики .8 (ураження, які виходять за межі однієї локалізації) 

Рубрики C00-C75 призначені для класифікації первинних злоякісних новоутворень згідно з місцем їх 

виникнення. Більшість тризначних рубрик далі розподіляються на зазначені класи чи підрубрики за 

відповідними органами. Новоутворення, яке можливо віднести до двох чи більше підрубрик в межах 

тризначної рубрики, та чиє місце виникнення не можливо визначити, слід класифікувати 

підрубрикою .8 («ураження, яке виходить за межі однієї та більше локалізацій»), якщо ця комбінація 

спеціально не індексується в інших рубриках. Наприклад, карцинома стравоходу та шлунка 

шифрується кодом C16.0 (кардія), у той час як карциному кінчика та нижньої поверхні язика 

необхідно кодувати C02.8. З іншого боку карциному кінчика язика з залученням нижньої поверхні 

необхідно кодувати у підрубриці C02.1, так як місце виникнення (кінчик язика) відомо. Поняття 

«ураження, яке виходить за межі однієї та більше локалізацій» припускає, що ділянки, які 

залучаються до процесу, стикуються (одна з одною).  

Послідовність нумерації підрубрик часто є анатомічно суміжною, але це не завжди так (наприклад, 

сечовий міхур C67.-), та кодувальнику потрібно буде звернутися за уточненням до анатомічних 

довідників для визначення топографічного взаємозв’язку. 

Іноді новоутворення виходять за межі локалізацій, зазначених тризначними рубриками в межах однієї 

системи органів. Для кодування таких випадків існують такі підрубрики: 

 

C02.8 Ураження язика, локалізації яких частково нашаровуються 

C08.8 Ураження великих слинних залоз, локалізації яких частково нашаровуються 

С14.8 Ураження губ, ротової порожнини та глотки, локалізації яких частково 

нашаровуються 

C21.8 Ураження прямої кишки, ануса та анального каналу, локалізації яких 

частково нашаровуються 

C24.8 Ураження жовчних шляхів, локалізації яких частково нашаровуються 

C26.8 Ураження органів травлення, локалізації яких частково нашаровуються 

C39.8 Ураження органів дихання та внутрішньогрудних органів, локалізації яких 

частково нашаровуються 

C41.8 Ураження кісток та суглобових хрящів, локалізації яких частково 

нашаровуються 

C49.8 Ураження сполучної та м’якої тканини, локалізації яких частково 

нашаровуються 

C57.8 Ураження жіночих статевих органів, локалізації яких частково 

нашаровуються 

C63.8 Ураження чоловічих статевих органів, локалізації яких частково 

нашаровуються 
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C68.8 Ураження сечових органів, локалізації яких частково нашаровуються 

C72.8 Ураження головного мозку та інших відділів центральної нервової системи, 

локалізації яких частково нашаровуються 
Прикладом цього є карцинома шлунка та тонкої кишки, яка повинна бути кодована C26.8 (Ураження 

органів травлення, яке виходить за межі однієї та більше локалізацій) 

6. Злоякісні новоутворення ектопічної тканини 

Злоякісні новоутворення ектопічної тканини повинні бути закодовані відповідно до місця виявлення, 

наприклад, ектопічні злоякісні новоутворення підшлункової залози яєчника кодуються як пухлини 

яєчника (C56).  

7. Використання Алфавітного покажчика при кодуванні новоутворень 

При кодуванні новоутворень у доповнення до їх локалізації необхідно брати до уваги також 

морфологію та характер розвитку новоутворення, хоча при кодуванні спочатку завжди повинен бути 

пошук за Алфавітним покажчиком для морфологічного опису.  

8. Використання третього видання Міжнародної класифікації онкологічних захворювань 

(МКОЗ) 

Клас 2 забезпечує досить обмежену вузько спрямовану топографічну класифікацію для деяких 

морфологічних типів чи зовсім не забезпечує. Топографічні коди МКОЗ використовуються для усіх 

новоутворень з допомогою тих самих три- та чотиризначних рубрик, які використовуються в класі 2 

для злоякісних новоутворень (C00-C77, C80.-), тим самим забезпечуючи високу точність локалізації 

для інших новоутворень (злоякісних вторинних (метастатичних), доброякісних, in situ, невизначених 

або невідомих).  

Таким чином, заклади, які зацікавлені у визначенні локалізації та морфології пухлин, наприклад 

канцерреєстри раку, онкологічні лікарні, патологоанатомічні відділення та інші заклади, які 

спеціалізуються на онкології повинні використовувати МКОЗ. 

Використовуйте додатковий код (Z07) для визначення резистентності до антинеопластичних 

засобів. 

 

ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ  

(C00-C96) 
 

ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ, ЯКІ ВСТАНОВЛЕНІ АБО 

ЙМОВІРНО ПЕРВИННІ, ВСТАНОВЛЕНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ, КРІМ 

ЛІМФОЇДНОЇ ТКАНИНИ, ОРГАНІВ КРОВОТВОРЕННЯ ТА 

СПОРІДНЕНИХ ТКАНИН 

(C00-C75) 
 

ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ ГУБИ, РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ТА ГЛОТКИ  

(C00-C14) 

 

C00 Злоякісне новоутворення губи 
▼0241 

 Виключено: шкіри губи (C43.0, C44.0) 

 

C00.0 Зовнішньої поверхні верхньої губи 
Верхньої губи: 

 зовнішньої поверхні  

 БДВ 

 червоної кайми 

 

C00.1 Зовнішньої поверхні нижньої губи 
Нижньої губи: 

 зовнішньої поверхні 

 БДВ 

 червоної кайми 

 

C00.2 Зовнішньої поверхні губи, неуточнене 
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Червоної кайми БДВ 

 

C00.3 Верхньої губи, внутрішньої поверхні 
Верхньої губи: 

 щічної поверхні 

 вуздечки 

 слизової оболонки 

 ротової поверхні 

 

C00.4 Нижньої губи, внутрішньої поверхні 
Нижньої губи: 

 щічної поверхні 

 вуздечки 

 слизової оболонки 

 ротової поверхні 

 

C00.5 Внутрішньої поверхні губи, неуточнене 
Губи, без уточнення верхньої чи нижньої: 

 щічної поверхні 

 вуздечки 

 слизової оболонки 

 ротової поверхні 

 

C00.6 Спайки губи 

 

C00.8 Ураження губи, локалізації яких частково нашаровуються 
▼0234 Див. примітку 5 до Класу 

 

C00.9 Губи, неуточнене 

 

C01 Злоякісне новоутворення кореня язика 
Дорсальної поверхні кореня язика 

Нерухомої частини язика БДВ 

Задньої третини язика 

 

C02 Злоякісне новоутворення інших та неуточнених частин язика 

 

C02.0 Дорсальної поверхні язика 
Передніх двох третин дорсальної поверхні язика 

Виключено: дорсальної поверхні кореня язика (C01) 

 

C02.1 Бічної поверхні язика 
Кінчика язика 

 

C02.2 Вентральної поверхні язика 
Передніх двох третин язика, вентральної поверхні язика 

Вуздечки язика 

 

C02.3 Передніх двох третин язика, неуточненої частини 
Середньої третини язика БДВ 

Рухомої частини язика БДВ 

 

C02.4 Язикового мигдалика 
 Виключено: мигдалика БДВ (C09.9) 

 

C02.8 Ураження язика, локалізації яких частково нашаровуються 
▼0234 Див. примітку 5 до Класу  
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Злоякісне новоутворення язика, місце виникнення якого неможливо віднести до жодної з 

вищезазначених рубрик C01-C02.4 

 

C02.9 Язика, неуточнене 

 

C03 Злоякісне новоутворення ясен 
Включено: слизової оболонки альвеолярної поверхні (відростка) ясен 

Виключено: злоякісні одонтогенні новоутворення (C41.02, C41.1) 

 

C03.0 Ясен верхньої щелепи 

 

C03.1 Ясен нижньої щелепи 

 

C03.9 Ясен, неуточнене 

 

C04 Злоякісне новоутворення дна ротової порожнини  

 

C04.0 Передньої частини дна ротової порожнини  
 Попереду від з’єднання премоляр-ікло 

 

C04.1 Бічної частини дна ротової порожнини  

 

C04.8 Ураження дна ротової порожнини, локалізації яких частково нашаровуються 
▼0234 Див. примітку 5 до Класу  

 

C04.9 Дна ротової порожнини, неуточнене 

 

C05 Злоякісне новоутворення піднебіння 

 

C05.0 Твердого піднебіння 

 

C05.1 М’якого піднебіння 
 Виключено: носоглоткової поверхні м’якого піднебіння (C11.3) 

 

C05.2 Язичка 

 

C05.8 Ураження піднебіння, локалізації яких частково нашаровуються 
▼0234 Див. примітку 5 до Класу  

 

C05.9 Піднебіння, неуточнене 
Склепіння порожнини рота 

 

C06 Злоякісне новоутворення інших та неуточнених частин ротової порожнини  

 

C06.0 Слизової оболонки щоки 
Слизової оболонки щоки БДВ 

Внутрішньої поверхні щоки 

 

C06.1 Присінка ротової порожнини  
Борозни щоки (верхньої) (нижньої) 

Губної борозни (верхньої) (нижньої) 

 

C06.2 Ретромолярної області 
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C06.8 Ураження інших та неуточнених частин ротової порожнини, локалізації яких 

частково нашаровуються 
▼0234 Див. примітку 5 до Класу 

 

C06.9 Ротової порожнини, неуточнене 
Малої слинної залози, неуточненої локалізації 

Ротової порожнини БДВ 

 

C07 Злоякісне новоутворення привушної слинної залози  

 

C08 Злоякісне новоутворення інших та неуточнених великих слинних залоз 
Виключено:  
злоякісні новоутворення малих слинних залоз БДВ (C06.9) 

злоякісні новоутворення уточнені малих слинних залоз, які класифікуються відповідно до їх 

анатомічної локалізації 

привушної слинної залози (C07) 

 

C08.0 Піднижньощелепної залози 
 Підверхньощелепної залози 

 

C08.1 Під’язикової залози 

 

C08.8 Ураження великих слинних залоз, локалізації яких частково нашаровуються 
▼0234 Див. примітку 5 до Класу 

Злоякісне новоутворення великих слинних залоз, місце виникнення якого неможливо віднести до 

жодної з вищезазначених рубрик C07-C08.1 

 

C08.9 Великої слинної залози, неуточнене 
 Слинної залози (великої) БДВ 

 

C09 Злоякісне новоутворення мигдалика 
Виключено: 

язикового мигдалика (C02.4) 

глоткового мигдалика (C11.1) 

 

C09.0 Мигдаликової ямки 

 

C09.1 Дужки піднебінного мигдалика (передньої) (задньої) 

 

C09.8 Ураження мигдалика, локалізації яких частково нашаровуються 
▼0234 Див. примітку 5 до Класу 
 

C09.9 Мигдалика, неуточнене 
Мигдалика: 

 зіву 

 БДВ 

 піднебінного 

 

C10 Злоякісне новоутворення ротової частини глотки 
 Виключено: мигдалика (C09.-)  
 

C10.0 Надгортанної заглибини 

 

C10.1 Передньої поверхні надгортанника 
Надгортанника, вільного краю [маргінального]  

Язиково-надгортанної складки (складок) 
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Виключено: надгортанника (ділянки над під’язиковою кісткою) БДВ (C32.1) 

 

C10.2 Бічної стінки ротової частини глотки 

 

C10.3 Задньої стінки ротової частини глотки 

 

C10.4 Бранхіальної щілини 
Бранхіальна кіста [локалізація новоутворення] 

 

C10.8 Ураження ротової частини глотки, локалізації яких частково нашаровуються 
▼0234 Див. примітку 5 до Класу 

Межової ділянки ротової частини глотки 

 

C10.9 Ротової частини глотки, неуточнене 

 

C11 Злоякісне новоутворення носової частини глотки 

 

C11.0 Верхньої стінки носової частини глотки 
Склепіння носової частини глотки 

 

C11.1 Задньої стінки носової частини глотки 
Аденоїдної тканини 

Глоткового мигдалика 

 

C11.2 Бічної стінки носової частини глотки 
Ямки Розенмюллера 

Отвору євстахієвої труби 

Глоткової заглибини 

 

C11.3 Передньої стінки носової частини глотки 
Дна носової частини глотки 

Носоглоткової (передньої) (задньої) поверхні м’якого піднебіння 

Заднього краю носової: 

 хоани  

 перегородки  

 

C11.8 Ураження носової частини глотки, локалізації яких частково нашаровуються 
▼0234 Див. примітку 5 до Класу 
 

C11.9 Носової частини глотки, неуточнене 
Носоглоткової стінки БДВ 

 

C12 Злоякісне новоутворення грушоподібного синуса 
 Грушоподібної заглибини 

 

C13 Злоякісне новоутворення гортанної частини глотки 
 Виключено: грушоподібного синуса (C12)  
 

C13.0 Заперснеподібної ділянки 

 

C13.1 Черпако-надгортанної складки нижньої частини глотки 
Черпако-надгортанної складки: 

 крайової зони 

 БДВ 

 Виключено: Черпако-надгортанної складки, гортанної частини (C32.1) 
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C13.2 Задньої стінки гортанної частини глотки 

 

C13.8 Ураження гортанної частини глотки, локалізації яких частково нашаровуються 
▼0234 Див. примітку 5 до Класу 
 

C13.9 Гортанної частини глотки, неуточнене 
Стінки нижньої частини глотки БДВ 

 

C14 Злоякісне новоутворення інших та неуточнених локалiзацiй губи, ротової 

порожнини та глотки 
 Виключено: ротової порожнини БДВ (C06.9) 

 

C14.0 Глотки, неуточнене 

 

C14.2 Глоткового кільця Вальдейєра 

 

C14.8 Ураження губи, ротової порожнини та глотки, локалізації яких частково 

нашаровуються 
▼0234 Див. примітку 5 до Класу 

Злоякісне новоутворення губи, ротової порожнини та глотки, місце виникнення якого неможливо 

віднести до жодної з вищезазначених рубрик C00-C14.2 

 

ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ  

(C15-C26) 

 

C15 Злоякісне новоутворення стравоходу 
Примітка: Запропоновані дві альтернативні підкласифікації: 

   .0 - .2 згідно з анатомічним описом 

   .3 - .5 за третинами органу 

Цей відхід від принципу, що категорії мають бути взаємовиключними, є навмисним, оскільки 

використовуються обидві форми термінології, але кінцеві анатомічні ділянки не є 

аналогічними. 

 

C15.0 Шийного відділу стравоходу 

 

C15.1 Грудного відділу стравоходу 

 

C15.2 Черевного відділу стравоходу 

 

C15.3 Верхньої третини стравоходу 

 

C15.4 Середньої третини стравоходу 

 

C15.5 Нижньої третини стравоходу 

 

C15.8 Ураження стравоходу, локалізації яких частково нашаровуються 
▼0234 Див. примітку 5 до Класу 
 

C15.9 Стравоходу, неуточнене 

 

C16 Злоякісне новоутворення шлунка 

 

C16.0 Кардії 
Кардіального відділу шлунка 

Кардіо-езофагеального з’єднання  
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Гастро-езофагеального з’єднання  

Стравоходу та шлунка 

 

C16.1 Дна шлунка 

 

C16.2 Тіла шлунка 

 

C16.3 Присінка воротаря шлунка 
 Присінка шлунка 

 

C16.4 Пілоруса 
Препілоруса 

Пілоричного каналу 

 

C16.5 Малої кривини шлунка, неуточнене 
Малої кривини шлунка, не класифікованої у рубриках С16.1-С16.4 

 

C16.6 Великої кривини шлунка, неуточнене 
Великої кривини шлунка, не класифікованої у рубриках С16.0-С16.4 

 

C16.8 Ураження шлунка, локалізації яких частково нашаровуються 
▼0234 Див. примітку 5 до Класу 
 

C16.9 Шлунка, неуточнене 
 Рак шлунка БДВ 

 

C17 Злоякісне новоутворення тонкої кишки 

 

C17.0 Дванадцятипалої кишки 

 

C17.1 Порожньої кишки 

 

C17.2 Клубової кишки 
 Виключено: ілеоцекального клапана (C18.0) 

 

C17.3 Дивертикула Меккеля 

 

C17.8 Ураження тонкої кишки, локалізації яких частково нашаровуються 
▼0234 Див. примітку 5 до Класу 
 

C17.9 Тонкої кишки, неуточнене 

 

 

C18 Злоякісне новоутворення товстої кишки 

 

C18.0 Сліпої кишки 
 Ілеоцекального клапана 

 

C18.1 Червоподібного відростка 

 

C18.2 Висхідної ободової кишки 

 

C18.3 Печінкового кута товстої кишки 
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C18.4 Поперечної ободової кишки 

 

C18.5 Селезінкового кута товстої кишки 

 

C18.6 Низхідної ободової кишки 

 

C18.7 Сигмоподібної ободової кишки 
 Сигмоподібного вигину 

 Виключено: ректосигмоїдного з’єднання (C19) 

 

C18.8 Ураження ободової кишки, локалізації яких частково нашаровуються 
▼0234 Див. примітку 5 до Класу 
 

C18.9 Товстої кишки, неуточнене 
Товстої кишки БДВ 

 

C19 Злоякісне новоутворення ректосигмоїдного з`єднання 
Товстої кишки та прямої кишки 

Ректосигмоїдного відділу товстої кишки 

 

C20 Злоякісне новоутворення прямої кишки 
 Ампули прямої кишки 

 

C21 Злоякісне новоутворення заднього проходу (ануса) та анального каналу 

 

C21.0 Ануса, неуточнене 
 Виключено:  

 анального: 

 краю (C43.5, C44.5) 

 шкіри (C43.5, C44.5) 

шкіри періанальної ділянки (C43.5, C44.5) 

 

C21.1 Анального каналу 
 Сфінктера ануса 

 

C21.2 Клоакогенної зони 

 

C21.8 Ураження прямої кишки, ануса та анального каналу, локалізації яких частково 

нашаровуються 
▼0234 Див. примітку 5 до Класу 

Злоякісне новоутворення прямої кишки, ануса та анального каналу, місце виникнення якого 

неможливо віднести до жодної з вищезазначених рубрик C20-C21.2. 

Аноректального з’єднання  

Аноректальної ділянки 

 

C22 Злоякісне новоутворення печінки та внутрішньопечiнкових жовчних 

протоків 
Виключено:  
жовчних шляхів БДВ (C24.9) 

вторинне злоякісне новоутворення печінки (C78.7)  
 

C22.0 Печінковоклітинна карцинома 
Гепатоцелюлярна карцинома 

Гепатома 

 

C22.1 Рак внутрішньопечінкової жовчної протоки 
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 Холангіокарцинома 

 

C22.2 Гепатобластома 

 

C22.3 Ангіосаркома печінки 
 Саркома клітин Купфера 

 

C22.4 Інші саркоми печінки 

 

C22.7 Інші уточнені карциноми печінки 

 

C22.9 Печінки, неуточнене 

 

C23 Злоякісне новоутворення жовчного міхура 

 

C24 Злоякісне новоутворення інших та неуточнених частин жовчовивідних 

шляхів 
Виключено: внутрішньопечінкової жовчної протоки (C22.1) 

 

C24.0 Позапечінкової жовчної протоки 
Жовчної протоки або проходу БДВ 

Спільної жовчної протоки 

Міхурової протоки 

Печінкової протоки  

 

C24.1 Ампули фатерового сосочка 

 

C24.8 Ураження жовчних протоків, локалізації яких частково нашаровуються 
▼0234 Див. примітку 5 до Класу 

Злоякісне новоутворення жовчних протоків, місце виникнення якого неможливо віднести до 

жодної з вищезазначених рубрик C22.0-C24.1. 

Злоякісне новоутворення, яке охоплює одночасно внутрішньопечінкові та позапечінкові жовчні 

протоки. 

 

C24.9 Жовчних шляхів, неуточнене 

 

C25 Злоякісне новоутворення підшлункової залози 

 

C25.0 Голівки підшлункової залози 

 

C25.1 Тіла підшлункової залози 

 

C25.2 Хвоста підшлункової залози 

 

C25.3 Протоки підшлункової залози 

 

C25.4 Ендокринної частини підшлункової залози 
 Острівків Лангерганса 

 

C25.7 Інших частин підшлункової залози 
 Шийки підшлункової залози 

 

C25.8 Ураження підшлункової залози, локалізації яких частково нашаровуються 
▼0234 Див. примітку 5 до Класу 
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C25.9 Підшлункової залози, неуточнене 

 

C26 Злоякісне новоутворення інших та неуточнених органів травлення 
Виключено: очеревини та заочеревинного простору (C48.-) 

 

C26.0 Кишкового тракту, неуточненої частини 
Кишок БДВ 

 

C26.1 Селезінки 
Виключено:  

фолікулярна лімфома (C82.-) 

лімфома Ходжкіна (C81.-) 

лімфома зі зрілих Т/NK-клітин (C84.-) 

нефолікулярна лімфома (C83.-) 

неходжкінська лімфома, інших та неуточнених типів (C85.-) 

 

C26.8 Ураження органів травлення, локалізації яких частково нашаровуються 
▼0234 Див. примітку 5 до Класу 

Злоякісне новоутворення органів травлення, місце виникнення якого неможливо віднести до 

жодної з вищезазначених рубрик C15-C26.1. 

Виключено: кардіо-стравохідного з’єднання (C16.0) 

 

C26.9 Неуточнених ділянок системи травлення 
Травного каналу або шляху БДВ 

Шлунково-кишкового тракту БДВ 

 

ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ ОРГАНІВ ДИХАННЯ ТА ОРГАНІВ ГРУДНОЇ 

КЛІТКИ  

(C30-C39) 

 
Включено: середнього вуха 

Виключено: мезотеліома (C45.-) 

 

C30 Злоякісне новоутворення носової порожнини та середнього вуха 

 

C30.0 Носової порожнини 
Хряща носа 

Носової раковини 

Внутрішньої частини носа 

Носової перегородки  

Присінка носа 

Виключено: 

носової кістки (C41.02) 

носа БДВ (C76.0) 

нюхової цибулини (C72.2) 

заднього краю носової перегородки та хоан (C11.3) 

шкіри носа (C43.3, C44.3) 

 

C30.1 Середнього вуха 
Євстахієвої труби 

Внутрішнього вуха 

Клітин соскоподібного відростка 

Виключено: 

слухового ходу (зовнішнього) (C43.2, C44.2) 

кістки вуха (ходу) (C41.01) 

хряща вуха (C49.0) 

шкіри (зовнішнього) вуха (C43.2, C44.2) 
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C31 Злоякісне новоутворення придаткових пазух 

 

C31.0 Верхньощелепної пазухи 
Пазухи (гайморової) (верхньощелепної) 

 

C31.1 Решітчастої пазухи 

 

C31.2 Лобної пазухи 

 

C31.3 Клиноподібної пазухи 

 

C31.8 Ураження придаткових пазух, локалізації яких частково нашаровуються 
▼0234 Див. примітку 5 до Класу 
 

C31.9 Придаткової пазухи, неуточнене 

 

C32 Злоякісне новоутворення гортані 

 

C32.0 Голосової щілини 
Внутрішньої частини гортані 

Голосової зв’язки (істинної) БДВ 

 

C32.1 Присінку порожнини гортані 
Черпако-надгортанної складки гортанної частини 

Надгортанника (над під’язиковою кісткою) БДВ 

Зовнішньої частини гортані 

Несправжньої голосової зв’язки  

Задньої (гортанної) поверхні надгортанника 

Вентрикулярної складки 

Виключено: 

передньої поверхні надгортанника (C10.1) 

черпако-надгортанної складки: 

 нижньої частини глотки (C13.1) 

 крайової зони (C13.1) 

 БДВ (C13.1) 

 

C32.2 Підголосової порожнини 

 

C32.3 Хрящів гортані 

 

C32.8 Ураження гортані, локалізації яких частково нашаровуються 
▼0234 Див. примітку 5 до Класу 
 

C32.9 Гортані, неуточнене 

 

C33 Злоякісне новоутворення трахеї 

 

C34 Злоякісне новоутворення бронхів та легені 

 

C34.0 Киля трахеї 
Карина трахеї 

Воріт (легень) 

 

C34.1 Верхньої долі бронха або легені 

 



76 

C34.2 Середньої долі бронха або легені 

 

C34.3 Нижньої долі бронха або легені 

 

C34.8 Ураження бронхів та легень, локалізації яких частково нашаровуються 
▼0234 Див. примітку 5 до Класу 
 

C34.9 Бронхів або легені, неуточнене 

 

C37 Злоякісне новоутворення загруднинної залози (тимусу) 

 

C38 Злоякісне новоутворення серця, середостiння та плеври 
 Виключено: мезотеліома (C45.-) 

 

C38.0 Серця 
Перикарда 

Виключено: магістральних судин (C49.3) 

 

C38.1 Переднього середостіння 

 

C38.2 Заднього середостіння 

 

C38.3 Середостіння, неуточненої частини 

 

C38.4 Плеври 

 

C38.8 Ураження серця, середостіння та плеври, локалізації яких частково 

нашаровуються 
▼0234 Див. примітку 5 до Класу 
 

C39 Злоякісне новоутворення інших та неуточнених локалiзацiй органів дихання 

та органів грудної клітки 
Виключено:  

інтраторакальні БДВ (C76.1) 

грудної клітки БДВ (C76.1) 

 

C39.0 Верхніх дихальних шляхів, неуточненої частини 

 

C39.8 Ураження органів дихання та внутрішньогрудних органів, локалізації яких 

частково нашаровуються 
▼0234 Див. примітку 5 до Класу 

Злоякісне новоутворення органів дихання та органів грудної клітки, місце виникнення якого 

неможливо віднести до жодної з вищезазначених рубрик C30-C39.0. 

 

C39.9 Неуточнених локалізацій системи органів дихання 
Дихальних шляхів БДВ 

 

ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ КІСТОК ТА СУГЛОБОВИХ ХРЯЩІВ  

(C40-C41) 

 
Виключено: 

кісткового мозку БДВ (C96.7) 

синовіальної оболонки (C49.-) 

 

C40 Злоякісне новоутворення кісток та суглобових хрящів кінцівок 
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C40.0 Лопатки та довгих кісток верхньої кінцівки 

 

C40.1 Коротких кісток верхньої кінцівки 

 

C40.2 Довгих кісток нижньої кінцівки 

 

C40.3 Коротких кісток нижньої кінцівки 

 

C40.8 Ураження кісток та суглобових хрящів кінцівок, локалізації яких частково 

нашаровуються 
▼0234 Див. примітку 5 до Класу 
 

C40.9 Кісток та суглобових хрящів кінцівки, неуточнене 

 

C41 Злоякісне новоутворення кісток та суглобових хрящів інших та неуточнених 

локалiзацiй 
Виключено: 

кісток кінцівок (C40.-) 

хрящів: 

 вуха (C49.0) 

 гортані (C32.3) 

 кінцівок (C40.-) 

 носа (C30.0) 

 

C41.0 Кісток черепа та обличчя 
Виключено: 

карцинома будь-якого типу, за винятком внутрішньокісткової або одонтогенної: 

 верхньощелепної пазухи (C31.0) 

 верхньої щелепи (C03.0) 

кісток щелепи (нижньої) (C41.1) 

 

◙C41.01 Черепно-лицевих кісток 
Кісток: 

 етмоідальних 

 лобних 

 потиличних 

 виличних 

 орбітальних  

 клиноподібних 

 скроневих 

 

◙C41.02 Щелепо-лицевих кісток 
Кісток: 

 лицевих БДВ 

 виличних  

 носових 

Верхньої щелепи (переважно) 

Носової раковини 

Кісток верхньої щелепи 

Задньої частини перегородки носа 

 

C41.1 Нижньої щелепи 
Кісток нижньої щелепи 

Виключено: 

карцинома будь-якого типу, за винятком внутрішньокісткової або одонтогенної: 

 нижньої (C03.1) 
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 БДВ (C03.9) 

 верхньої (C03.0) 

кісток верхньої щелепи (C41.02) 

 

C41.2 Хребта 
 Виключено: крижового відділу та куприка (C41.4) 

 

C41.3 Ребер, грудини та ключиці 

 

C41.4 Кісток тазу, крижового відділу та куприка 

 

C41.8 Ураження кісток та суглобових хрящів, локалізації яких частково нашаровуються 
▼0234 Див. примітку 5 до Класу 

Злоякісне новоутворення кісток та суглобових хрящів, місце виникнення якого неможливо 

віднести до жодної з вищезазначених рубрик C40-C41.4. 

 

C41.9 Кісток та суглобового хряща, неуточнене 

 

МЕЛАНОМА ТА ІНШІ ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ ШКІРИ  

(C43-C44) 

 

C43 Злоякісна меланома шкіри 
Включено: морфологічні коди М872-М879 з кодом характеру новоутворення /3 

Виключено: злоякісна меланома шкіри статевих органів (C51-C52, C60.-, C63.-) 

 

C43.0 Злоякісна меланома губи 
 Виключено: червоної кайми губи (C00.0-C00.2) 

 

C43.1 Злоякісна меланома повіки, включаючи кантус 

 

C43.2 Злоякісна меланома вуха та зовнішнього слухового ходу 

 

C43.3 Злоякісна меланома інших та неуточнених частин обличчя 

 

C43.4 Злоякісна меланома шкіри волосистої частини голови та шиї 

 

C43.5 Злоякісна меланома тулуба 
Анальних:  

 краю 

 шкіри 

Шкіри періанальної ділянки 

Шкіри молочної залози 

Виключено: ануса БДВ (C21.0) 

 

C43.6 Злоякісна меланома верхньої кінцівки, включаючи ділянку плеча 

 

C43.7 Злоякісна меланома нижньої кінцівки, включаючи ділянку кульшового суглоба 

 

C43.8 Злоякісна меланома шкіри, локалізації яких частково нашаровуються 
▼0234 Див. примітку 5 до Класу 
 

C43.9 Злоякісна меланома шкіри, неуточнена 
 Меланома (злоякісна) БДВ 

 

C44 Інші злоякісні новоутворення шкіри 
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Включено:  

злоякісне новоутворення: 

 сальних залоз 

 потових залоз 

Виключено: 

саркома Капоші (C46.-) 

злоякісна меланома шкіри (C43.-) 

шкіри статевих органів (C51-C52, C60.-, C63.-) 

 

C44.0 Шкіри губи 
▼0241 Базально-клітинна карцинома губи 

 Виключено: злоякісне новоутворення губи (C00.-) 

 

C44.1 Шкіри повіки, включаючи кантус 
 Виключено: сполучної тканини повіки (C49.0) 

 

C44.2 Шкіри вуха та зовнішнього слухового ходу 
Виключено: сполучної тканини вуха (C49.0) 

 

C44.3 Шкіри інших та неуточнених частин обличчя 

 

C44.4 Шкіри волосистої частини голови та шиї 

 

C44.5 Шкіри тулуба 
Анальних:  

 краю 

 шкіри 

Шкіри періанальної ділянки 

Шкіри молочної залози 

Виключено: ануса БДВ (C21.0) 

 

C44.6 Шкіри верхньої кінцівки, включаючи ділянку плечового поясу 

 

C44.7 Шкіри нижньої кінцівки, включаючи ділянку кульшового суглоба 

 

C44.8 Ураження шкіри, локалізації яких частково нашаровуються 
▼0234 Див. примітку 5 до Класу 
 

C44.9 Злоякісне новоутворення шкіри, неуточнене 

 

ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ МЕЗОТЕЛІАЛЬНИХ ТА М'ЯКИХ ТКАНИН  

(C45-C49) 

 

C45 Мезотелiома 
 Включено: морфологічний код М905 з кодом характеру новоутворення /3 

 

C45.0 Мезотеліома плеври 
 Виключено: інші злоякісні новоутворення плеври (C38.4) 

 

C45.1 Мезотеліома очеревини 
Брижі 

Брижі ободової кишки 

Сальника 

Очеревини (парієтальної) (тазової) 

Виключено: інші злоякісні новоутворення очеревини (C48.-) 
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C45.2 Мезотеліома перикарда 
 Виключено: інші злоякісні новоутворення перикарда (C38.0) 

 

C45.7 Мезотеліома інших локалізацій 

 

C45.9 Мезотеліома, неуточнена 

 

C46 Саркома Капошi 
▼0102 Включено: морфологічний код М9140 з кодом характеру новоутворення /3 

 

C46.0 Саркома Капоші шкіри 
 Саркома Капоші шкіри статевих органів 

 

C46.1 Саркома Капоші м’яких тканин 

 

C46.2 Саркома Капоші піднебіння 

 

C46.3 Саркома Капоші лімфатичних вузлів 

 

C46.7 Саркома Капоші інших локалізацій 

 

C46.8 Саркома Капоші множинних органів 
Саркома Капоші статевих органів БДВ 

 

C46.9 Саркома Капоші, неуточнена 

 

C47 Злоякісне новоутворення периферичних нервів та вегетативної нервової 

системи 
 Включено: симпатичних та парасимпатичних нервів та гангліїв 

 

C47.0 Периферичних нервів голови, обличчя та шиї 
 Виключено: периферичних нервів очної ямки (C69.6) 

 

C47.1 Периферичних нервів верхньої кінцівки, включаючи ділянку плечового поясу 

 

C47.2 Периферичних нервів нижньої кінцівки, включаючи ділянку кульшового суглоба 

 

C47.3 Периферичних нервів грудної клітки 

 

C47.4 Периферичних нервів живота 

 

C47.5 Периферичних нервів таза 

 

C47.6 Периферичних нервів тулуба, неуточнене 

 

C47.8 Ураження периферичних нервів та вегетативної нервової системи, локалізації 

яких частково нашаровуються 
▼0234 Див. примітку 5 до Класу 
 

C47.9 Периферичних нервів та вегетативної нервової системи, неуточнене 

 

C48 Злоякісне новоутворення заочеревинного простору та очеревини 
Виключено:  

саркома Капоші (C46.1) 
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мезотеліома (C45.-) 

 

C48.0 Заочеревинного простору 

 

C48.1 Уточнених ділянок очеревини 
Брижі 

Брижі ободової кишки 

Сальника 

Очеревини:  

 парієтальної  

 тазової 

 

C48.2 Очеревини, неуточнене 

 

C48.8 Ураження заочеревинного простору та очеревини, локалізації яких частково 

нашаровуються 
▼0234 Див. примітку 5 до Класу 
 

C49 Злоякісне новоутворення інших типів сполучної та м'яких тканин 
Включено: 

кровоносної судини 

суглобової сумки 

хряща 

фасції 

жирової тканини 

зв’язки, за винятком маткової 

лімфатичної судини 

м’яза 

синовіальної оболонки 

сухожилка (піхви сухожилка) 

Виключено: 

хряща: 

 суглоба (C40-C41) 

 гортані (C32.3) 

 носа (C30.0) 

сполучної тканини молочної залози (C50.-) 

саркома Капоші (C46.-) 

мезотеліома (C45.-) 

периферичних нервів та вегетативної нервової системи (C47.-) 

очеревини (C48.-) 

заочеревинного простору (C48.0) 

 

C49.0 Сполучної та м’яких тканин голови, обличчя та шиї 
Сполучної тканини: 

 вуха 

 повіки 

Виключено: сполучної тканини очної ямки (C69.6) 

 

C49.1 Сполучної та м’яких тканин верхньої кінцівки, включаючи ділянку плечового 

поясу 

 

C49.2 Сполучної та м’яких тканин нижньої кінцівки, включаючи ділянку кульшового 

суглоба 

 

C49.3 Сполучної та м’яких тканин грудної клітки 
Пахвової ямки 

Діафрагми 

Магістральних судин 
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Виключено: 

молочної залози (C50.-) 

серця (C38.0) 

середостіння (C38.1-C38.3) 

тимусу (C37) 

 

C49.4 Сполучної та м’яких тканин живота 
Стінки черевної порожнини 

Підребер’я  

 

C49.5 Сполучної та м’яких тканин таза 
Сідниці 

Пахової ділянки 

Промежини 

 

C49.6 Сполучної та м’яких тканин тулуба, неуточнене 
Спини БДВ 

 

C49.8 Ураження сполучної та м’яких тканин, локалізації яких частково нашаровуються 
▼0234 Див. примітку 5 до Класу 

Злоякісне новоутворення сполучної та м’якої тканини, місце виникнення якого неможливо 

віднести до жодної з вищезазначених рубрик C47-C49.6. 

 

C49.9 Сполучної та м’яких тканин, неуточнене 

 

ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ  

(C50) 

 

C50 Злоякісне новоутворення молочної залози 
Включено: сполучної тканини молочної залози 

Виключено: шкіри молочної залози (C43.5, C44.5) 

 

C50.0 Соска та ареоли 

 

C50.1 Центральної частини молочної залози 

 

C50.2 Верхнього внутрішнього квадранта молочної залози 

 

C50.3 Нижнього внутрішнього квадранта молочної залози 

 

C50.4 Верхнього зовнішнього квадранта молочної залози 

 

C50.5 Нижнього зовнішнього квадранта молочної залози 

 

C50.6 Пахвової частини молочної залози 

 

C50.8 Ураження молочної залози, локалізації яких частково нашаровуються 
▼0234 Див. примітку 5 до Класу 
 

C50.9 Молочної залози, неуточнене 

 

ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ  

(C51-C58) 

 
Включено: шкіри жіночих статевих органів 
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C51 Злоякісне новоутворення вульви 

 

C51.0 Великої статевої губи 
Бартолінової [великої присінкової] залози  

 

C51.1 Малої статевої губи 

 

C51.2 Клітора 

 

C51.8 Ураження вульви, локалізації яких частково нашаровуються 
▼0234 Див. примітку 5 до Класу 
 

C51.9 Вульви, неуточнене 
 Зовнішніх жіночих статевих органів БДВ 

 Статевої ділянки 

 

C52 Злоякісне новоутворення піхви 

 

C53 Злоякісне новоутворення шийки матки 

 

C53.0 Надпіхвової частини шийки матки 

 

C53.1 Зовнішньої частини каналу шийки матки 
 Зовнішньої частини каналу шийки матки 

 

C53.8 Ураження шийки матки, локалізації яких частково нашаровуються 
▼0234 Див. примітку 5 до Класу 
 

C53.9 Шийки матки, неуточнене 

 

C54 Злоякісне новоутворення тіла матки 

 

C54.0 Перешийка матки 
Нижнього сегмента матки 

 

C54.1 Ендометрія 

 

C54.2 Міометрія 

 

C54.3 Дна матки 

 

C54.8 Ураження тіла матки, локалізації яких частково нашаровуються 
▼0234 Див. примітку 5 до Класу 
 

C54.9 Тіла матки, неуточнене 

 

C55 Злоякісне новоутворення матки, неуточненої локалiзацiї 

 

C56 Злоякісне новоутворення яєчника 

 

C57 Злоякісне новоутворення інших та неуточнених жіночих статевих органів 

 

C57.0 Фаллопієвої труби 
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 Яйцеводу 

 Маткової труби  

 

C57.1 Широкої зв’язки 

 

C57.2 Круглої зв’язки 

 

C57.3 Параметрія 
 Зв’язки матки БДВ 

 

C57.4 Придатків матки, неуточнене 

 

C57.7 Інших уточнених жіночих статевих органів 
 Вольфового тіла або протоки 

 

C57.8 Ураження жіночих статевих органів, локалізації яких частково нашаровуються 
▼0234 Див. примітку 5 до Класу 

Злоякісне новоутворення жіночих статевих органів, місце виникнення якого неможливо віднести 

до жодної з вищезазначених рубрик C51-C57.7, C58. 

Трубно-яєчникове 

Матково-яєчникове 

 

C57.9 Жіночих статевих органів, неуточнене 
 Жіночого сечостатевого тракту БДВ 

 

C58 Злоякісне новоутворення плаценти 
Хоріокарцинома БДВ 

Хоріонепітеліома БДВ 

Виключено: 

хоріоаденома (деструктивна) (D39.2) 

пухирний занесок: 

 інвазивний (D39.2) 

 злоякісний (D39.2) 

 БДВ (O01.9) 

 

ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ ЧОЛОВІЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ  

(C60-C63) 

 
Включено: шкіри чоловічих статевих органів 

 

C60 Злоякісне новоутворення статевого члена 

 

C60.0 Крайньої плоті статевого члена 

 

C60.1 Головки статевого члена 

 

C60.2 Тіла статевого члена 
Печеристого тіла 

 

C60.8 Ураження статевого члена, локалізації яких частково нашаровуються 
▼0234 Див. примітку 5 до Класу 
 

C60.9 Статевого члена, неуточнене 
Шкіри статевого члена БДВ 

 

C61 Злоякісне новоутворення передміхурової залози 
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C62 Злоякісне новоутворення яєчка 

 

C62.0 Яєчка, що не опустилося 
Ектопічного яєчка [локалізація новоутворення] 

Яєчка, що затрималося [локалізація новоутворення] 

 

C62.1 Яєчка, що опустилося 
 Яєчка у мошонці 

 

C62.9 Яєчка, неуточнене 

 

C63 Злоякісне новоутворення інших та неуточнених чоловічих статевих органів 

 

C63.0 Придатка яєчка 

 

C63.1 Сім’яного канатика 

 

C63.2 Мошонки 
 Шкіри мошонки 

 

C63.7 Інших уточнених чоловічих статевих органів 
Сім’яного міхурця 

Піхвової оболонки яєчка 

 

C63.8 Ураження чоловічих статевих органів, локалізації яких частково нашаровуються 
▼0234 Див. примітку 5 до Класу 

Злоякісне новоутворення чоловічих статевих органів, місце виникнення якого неможливо віднести 

до жодної з вищезазначених рубрик C60-C63.7. 

 

C63.9 Чоловічого статевого органа, неуточнене  
Чоловічого сечостатевого тракту БДВ 

 

ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ СЕЧОВИДІЛЬНОГО ТРАКТУ 

(C64-C68) 

 

C64 Злоякісне новоутворення нирки, за винятком ниркової миски 
Виключено: 

ниркової: 

 чашки (C65) 

 миски (C65) 

 

C65 Злоякісне новоутворення ниркової миски 
Мисково-сечовідного з’єднання  

Ниркової чашки 

 

C66 Злоякісне новоутворення сечовода 
Виключено: вічка сечовода (C67.6) 

 

C67 Злоякісне новоутворення сечового міхура 

 

C67.0 Трикутника сечового міхура 

 

C67.1 Верхівки сечового міхура 
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C67.2 Бічної стінки сечового міхура 

 

C67.3 Передньої стінки сечового міхура 

 

C67.4 Задньої стінки сечового міхура 

 

C67.5 Шийки сечового міхура 
Отвору сечовипускного каналу сечового міхура 

 

C67.6 Вічка сечовода 

 

C67.7 Первинної сечової протоки 

 

C67.8 Ураження сечового міхура, локалізації яких частково нашаровуються 
▼0234 Див. примітку 5 до Класу 
 

C67.9 Сечового міхура, неуточнене 

 

C68 Злоякісне новоутворення інших та неуточнених органів сечовидільної 

системи 
Виключено: 

сечостатевого тракту БДВ: 

 жіночого (C57.9) 

 чоловічого (C63.9) 

 

C68.0 Уретри 
 Виключено: отвору сечовипускного каналу сечового міхура (C67.5) 

 

C68.1 Парауретральної залози 

 

C68.8 Ураження органів сечовидільної системи, локалізації яких частково 

нашаровуються  
▼0234 Див. примітку 5 до Класу 

Злоякісне новоутворення органів сечовидільної системи, місце виникнення якого неможливо 

віднести до жодної з вищезазначених рубрик C64-C68.1. 

 

C68.9 Органа сечовидільної системи, неуточнене 
 Сечовидільної системи БДВ 

 

ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ ОКА, ГОЛОВНОГО МОЗКУ ТА ІНШИХ 

ВІДДІЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ  

(C69-C72) 

 

C69 Злоякісне новоутворення ока та його придатків 
 Виключено: 

 сполучної тканини повіки (C49.0) 

 повіки (шкіри) (C43.1, C44.1) 

 зорового нерва (C72.3) 

 

C69.0 Кон’юнктиви 

 

C69.1 Рогівки 

 

C69.2 Сітківки 
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C69.3 Судинної оболонки ока 

 

C69.4 Циліарного тіла 

 

C69.5 Сльозної залози та протоки 
Сльозного мішка 

Носо-сльозової протоки 

 

C69.6 Очної ямки 
Сполучної тканини очної ямки 

Зовнішнього очного м’яза  

Периферичних нервів очної ямки 

Ретробульбарної тканини 

Ретроокулярної тканини 

 Виключено: кістки очної ямки (C41.01) 

 

✪C69.7 Інші уточнені частини ока 
Райдужна оболонка 

Кришталик 

Склера 

Увеальний тракт 

 

C69.8 Ураження ока та придатків, локалізації яких частково нашаровуються  
▼0234 Див. примітку 5 до Класу 
 

C69.9 Ока, неуточнене  
 Очного яблука 

 

C70 Злоякісне новоутворення оболонок мозку  

 

C70.0 Оболонок головного мозку 

 

C70.1 Оболонок спинного мозку 

 

C70.9 Мозкових оболонок, неуточнене 

 

C71 Злоякісне новоутворення головного мозку 
 Виключено: 

 черепних нервів (C72.2-C72.5)  
 ретробульбарної тканини (C69.6) 

 

C71.0 Головного мозку, за винятком доль та шлуночків 
 Супратенторіальне БДВ 

 

C71.1 Лобної долі 

 

C71.2 Скроневої долі 

 

C71.3 Тім’яної долі 

 

C71.4 Потиличної долі 

 

C71.5 Шлуночка мозку 
 Виключено: четвертого шлуночка (C71.7) 
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C71.6 Мозочка 

 

C71.7 Стовбура мозку 
 Четвертого шлуночка 

 Інфратенторіальне БДВ 

 

C71.8 Ураження мозку, локалізації яких частково нашаровуються  
▼0234 Див. примітку 5 до Класу 
 

C71.9 Головного мозку, неуточнене 

 

C72 Злоякісне новоутворення спинного мозку, черепномозкових нервів та інших 

частин центральної нервової системи 
Виключено: 

мозкових оболонок (C70.-) 

периферичних нервів та вегетативної нервової системи (C47.-) 

 

C72.0 Спинного мозку 

 

C72.1 Кінського хвоста 

 

C72.2 Нюхового нерва 
Нюхової цибулини 

 

C72.3 Зорового нерва 

 

C72.4 Слухового нерва 

 

C72.5 Інших та неуточнених черепних нервів 
Черепного нерва БДВ 

 

C72.8 Ураження головного мозку та інших частин центральної нервової системи, 

локалізації яких частково нашаровуються  
▼0234 Див. примітку 5 до Класу 

Злоякісне новоутворення головного мозку та інших частин центральної нервової системи, місце 

виникнення якого неможливо віднести до жодної з вищезазначених рубрик C70-C72.5. 

 

C72.9 Центральної нервової системи, неуточнене 
Нервової системи БДВ 

 

ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ТА ІНШИХ 

ЕНДОКРИННИХ ЗАЛОЗ  

(C73-C75) 

 

C73 Злоякісне новоутворення щитоподібної залози 

 

C74 Злоякісне новоутворення наднирника 

 

C74.0 Коркової речовини наднирникової залози 

 

C74.1 Мозкового шару наднирникової залози 

 

C74.9 Наднирникової залози, неуточнене 
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C75 Злоякісне новоутворення інших ендокринних залоз та споріднених структур 
Виключено: 

наднирникової залози (C74.-) 

ендокринної частини підшлункової залози (C25.4) 

яєчника (C56) 

яєчка (C62.-) 

загруднинної залози (тимусу) (C37) 

щитоподібної залози (C73) 

 

C75.0 Паращитоподібної залози 

 

C75.1 Гіпофіза 

 

C75.2 Краніофарингеальної протоки 

 

C75.3 Шишкоподібної залози 

 

C75.4 Каротидного гломуса 

 

C75.5 Аортального гломуса та іншого параганглія 

 

C75.8 Полігландулярне ураження, неуточнене 
Примітка: Якщо локалізації множинного ураження відомі, їх необхідно кодувати окремо. 

 

C75.9 Ендокринної залози, неуточнене 

 

ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ НЕТОЧНО ВИЗНАЧЕНИХ, ВТОРИННИХ ТА 

НЕУТОЧНЕНИХ ЛОКАЛІЗАЦІЙ  

(C76-C80) 

 

C76 Злоякісне новоутворення інших та неточно визначених локалізацій 
▼0234 Виключено: 

злоякісні новоутворення: 

 сечостатевого тракту БДВ: 

 жіночого (C57.9) 

 чоловічого (C63.9) 

 лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин (C81-C96) 

 неуточненої локалізації (C80.-) 

 

C76.0 Голови, обличчя та шиї 
Щоки БДВ 

Носа БДВ 

 

C76.1 Грудної клітки 
Пахвової ямки БДВ 

Внутрішньо-грудне БДВ 

Грудне БДВ 

 

C76.2 Живота 

 

C76.3 Таза 
Паху БДВ 

Локалізацій, які виходять за межі ділянки таза, такі як: 

 ректовагінальної (перегородки)  

 ректовезикальної (перегородки) 

 



90 

C76.4 Верхньої кінцівки 

 

C76.5 Нижньої кінцівки 

 

C76.7 Інших неточно визначених локалізацій 

 

C76.8 Ураження інших та неточно визначених локалізацій, локалізації яких частково 

нашаровуються  
▼0234 Див. примітку 5 до Класу 
 

C77 Вторинне та неуточнене злоякісне новоутворення лімфатичних вузлів 
Виключено: злоякісне новоутворення лімфатичних вузлів, класифіковане як первинне (C81-C88, 

С96.-) 

 

C77.0 Лімфатичних вузлів голови, обличчя та шиї 
 Надключичних лімфатичних вузлів 

 

C77.1 Внутрішньогрудних лімфатичних вузлів 

 

C77.2 Внутрішньочеревних лімфатичних вузлів 

 

C77.3 Лімфатичних вузлів пахвових та верхньої кінцівки 
Грудних лімфатичних вузлів 

 

C77.4 Пахових лімфатичних вузлів та нижньої кінцівки 

 

C77.5 Внутрішньотазових лімфатичних вузлів 

 

C77.8 Лімфатичних вузлів множинних локалізацій 

 

C77.9 Лімфатичного вузла, неуточнене 

 

C78 Вторинне злоякісне новоутворення органів дихання i травлення 

 

C78.0 Вторинне злоякісне новоутворення легені 

 

C78.1 Вторинне злоякісне новоутворення середостіння 

 

C78.2 Вторинне злоякісне новоутворення плеври 
Злоякісний плевральний випіт БДВ 

 

C78.3 Вторинне злоякісне новоутворення інших та неуточнених органів дихання 

 

C78.4 Вторинне злоякісне новоутворення тонкої кишки 

 

C78.5 Вторинне злоякісне новоутворення товстої та прямої кишки 

 

C78.6 Вторинне злоякісне новоутворення заочеревинного простору та очеревини 
 Злоякісний асцит БДВ 

 

C78.7 Вторинне злоякісне новоутворення печінки та внутрішньопечінкового жовчного 

протоку 
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C78.8 Вторинне злоякісне новоутворення інших та неуточнених органів травлення 

 

C79 Вторинне злоякісне новоутворення інших та неуточнених локалізацій 

 

C79.0 Вторинне злоякісне новоутворення нирки та ниркової миски 

 

C79.1 Вторинне злоякісне новоутворення сечового міхура, інших та неуточнених 

органів сечовидільної системи 

 

C79.2 Вторинне злоякісне новоутворення шкіри 
▼0237 

 

C79.3 Вторинне злоякісне новоутворення головного мозку та мозкових оболонок 

 

C79.4 Вторинне злоякісне новоутворення інших та неуточнених частин нервової 

системи 

 

C79.5 Вторинне злоякісне новоутворення кісток та кісткового мозку 

 

C79.6 Вторинне злоякісне новоутворення яєчника 

 

C79.7 Вторинне злоякісне новоутворення наднирникової залози 

 

С79.8 Вторинне злоякісне новоутворення інших уточнених локалізацій 

 

◙C79.81 Вторинне злоякісне новоутворення молочної залози 
 Виключено: шкіри молочної залози (С79.2) 

 

◙C79.82 Вторинне злоякісне новоутворення статевих органів 

 

◙C79.88 Вторинне злоякісне новоутворення інших уточнених локалізацій 

 

C79.9 Вторинне злоякісне новоутворення, неуточнених локалізацій 
Карциноматоз (вторинний) 

Дисеміновані (вторинні): 

 рак 

 злоякісне новоутворення 

Генералізовані (вторинні):  БДВ 

 рак 

 злоякісне новоутворення 

Множинний вторинний рак 

Саркоматоз (вторинний) 

 

C80 Злоякісне новоутворення без уточнення локалізації 
▼0218, 0236  

Виключено: 

 саркома Капоші, неуточненої локалізації (C46.9) 

 мезотеліома, неуточненої локалізації (C45.9) 

 

C80.0 Злоякісне новоутворення, первинна локалізація невідома, як зазначено 

 

C80.9 Злоякісне новоутворення, неуточненої первинної локалізації 
Рак 

Карцинома   БДВ 

Злоякісне новоутворення 
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Злоякісні новоутворення, невідомо первинне або вторинне 

Множинний рак БДВ 

Виключено: 

множинний вторинний рак БДВ (C79.9) 

вторинне злоякісне новоутворення, неуточненої локалізації (C79.9) 

 

ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ ЛІМФОЇДНОЇ, КРОВОТВОРНОЇ ТА 

СПОРІДНЕНИХ ТКАНИН  

(C81-C96) 

 
Виключено: вторинні та неуточнені новоутворення лімфатичних вузлів (C77.-) 

 

C81 Лімфома Ходжкiна  
▼0222 

 

C81.0 Переважно лімфоцитарний варіант лімфоми Ходжкiна 

 

C81.1 Склеро-нодулярний (класичний) варіант лімфоми Ходжкiна 

 

C81.2 Змішано-клітинний (класичний) варіант лімфоми Ходжкiна 

 

C81.3 Варіант (класичний) з лімфоцитарним виснаженням лімфоми Ходжкiна 

 

C81.4 Варіант (класичний) з величезним числом лімфоцитів лімфоми Ходжкiна 
 Виключено: переважно лімфоцитарний варіант лімфоми Ходжкiна (С81.0) 

 

C81.7 Інші форми (класичні) лімфоми Ходжкіна 
  

C81.9 Лімфома Ходжкіна, неуточнена 

Лімфома Ходжкіна: 

• класична 

• БДВ 

 

C82 Фолiкулярна лімфома 
▼0222 Виключено: лімфома зі зрілих Т/NK-клітин (C84.-) 

 

C82.0 Фолікулярна лімфома 1 стадії 

 

C82.1 Фолікулярна лімфома 2 стадії 

 

C82.2 Фолікулярна лімфома 3 стадії, неуточнена 

 

C82.3 Фолікулярна лімфома 3а стадії 

 

C82.4 Фолікулярна лімфома 3b стадії 

 

C82.5 Лімфома дифузного фолікула  

 

C82.6 Шкірна фолікулярна лімфома  

 

C82.7 Інші типи фолікулярної неходжкінської лімфоми 

 

C82.9 Фолікулярна лімфома, неуточнена 
Нодулярна лімфома БДВ 
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C83 Нефолікулярна лімфома 
▼0222 
 

C83.0 Дрібноклітинна В-клітинна лімфома 
Лімфоплазмоцитарна  

Нодальна з клітин маргінальної зони  лімфома 

З клітин маргінальної зони селезінки 

Нелейкемічний варіант B-CLL (B-клітинного хронічного лімфоцитарного лейкозу) 

Виключено: 

хронічний лімфоцитарний лейкоз (C91.1-) 

лімфоми зі зрілих Т/NK-клітин (C84.-) 

макроглобулінемія Вальденстрема (C88.0-) 

 

C83.1 Лімфома з клітин мантійної зони 
 Центроцитома 

 Злоякісний лімфоматозний поліпоз 

 

C83.3 Дифузна В-великоклітинна лімфома 
Анапластична  

CD30-позитивна 

Центробластична    дифузна В-великоклітинна  

Імунобластична    лімфома 

Плазмобластна 

Без зазначеного підтипу 

З великим числом Т-клітин 

Виключено: 

лімфома зі зрілих Т/NK-клітин (C84.-) 

медіастінальна (тимічна) лімфома з великих В-клітин (C85.2) 

 

C83.5 Лімфобластна (дифузна) лімфома 
Прекурсорна В-клітинна лімфома 

Лімфобластна:  

 В-клітинна лімфома 

 лімфома БДВ 

 Т-клітинна лімфома 

Прекурсорна Т-клітинна гостра лімфобластна лімфома 

 

C83.7 Лімфома Беркітта 
Лімфома: 

Атипова Беркітта  

Беркіттоподібна  

Виключено: лейкемія зі зрілих В-клітин (тип Беркітта) (C91.8) 

 

C83.8 Інші типи нефолікулярної лімфоми 
Інтраваскулярна лімфома з великих В-клітин  

Лімфоїдний гранулематоз 

Первинна випітна В-клітинна лімфома 

Виключено: 

медіастінальна (тимічна) з великих В-клітин (C85.2) 

дифузна В-великоклітинна лімфома з великим числом Т-клітин (C83.3) 

 

C83.9 Нефолікулярна (дифузна) лімфома, неуточнена 

 

C84 Лімфома зі зрілих Т/NK-клітин 
▼0222 

 

C84.0 Грибоподібний мікоз 
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C84.1 Хвороба Сезарі 

 

C84.4 Периферична Т-клітинна лімфома, не класифікована в інших рубриках 
Лімфома Леннерта 

Лімфоепітеліоїдна лімфома 

 

C84.5 Інші лімфоми зі зрілих Т/NK-клітин 
Примітка: Якщо Т-клітинне походження або залучення згадується у зв’язку з уточненою 

лімфомою, слід кодувати згідно з більш уточненим описом. 

Виключено: 

ангіоімунобластна Т-клітинна лімфома (C86.5) 

бластна NK-клітинна лімфома (C86.4) 

Т-клітинна лімфома, асоційована з ентеропатією (C86.2) 

екстранодальна NK-клітинна лімфома, назальний тип (C86.0) 

Т-клітинна лімфома печінки та селезінки (C86.1) 

первинні шкірні CD30 позитивні Т-клітинні лімфопроліферативні захворювання (C86.6) 

підшкірна панікулітподібна Т-клітинна лімфома (C86.3) 

Т-клітинний лейкоз (C91.-) 

 

C84.6 Анапластична великоклітинна лімфома, ALK-позитивна 
Анапластична великоклітинна лімфома, CD30-позитивна 

 

C84.7 Анапластична великоклітинна лімфома, ALK-негативна 
Виключено: первинні шкірні CD30 позитивні Т-клітинні лімфопроліферативні захворювання 

(C86.6) 

 

C84.8 Т-клітинна лімфома шкіри, неуточнена 

 

C84.9 Лімфома зі зрілих Т/NK-клітин, неуточнена 
NK/Т-клітинна лімфома БДВ 

Виключено: зріла Т-клітинна лімфома, не класифікована в інших рубриках (C84.4) 

 

C85 Інші та неуточнені типи неходжкінської лімфоми 
▼0222 

 

C85.1 В-клітинна лімфома, неуточнена 
Примітка:  

Якщо В-клітинне походження або залучення згадується у зв’язку з уточненою лімфомою, слід 

кодувати згідно з більш уточненим описом. 

 

C85.2 Медіастінальна (тимічна) лімфома з великих В-клітин  

 

C85.7 Інші уточнені типи неходжкінської лімфоми 

 

C85.9 Неходжкінська лімфома, неуточненого типу 
Лімфома БДВ 

Злоякісна лімфома БДВ 

Неходжкінська лімфома БДВ 

 

C86 Інші уточнені типи Т/NK-клiтинної лімфоми 
▼0222, 0233 

 Виключено: 

анапластична великоклітинна лімфома: 

 ALK-негативна (C84.7) 

 ALK-позитивна (C84.6) 
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C86.0 Екстранодальна NK/T-клітинна лімфома, назальний тип 

 

C86.1 Т-клітинна лімфома печінки та селезінки 
 Альфа-бета та гамма дельта типи 

 

C86.2 Т-клітинна лімфома (кишкового) ентеропатичного типу  
 Т-клітинна лімфома, асоційована з ентеропатією 

 

C86.3 Підшкірна панікулітподібна Т-клітинна лімфома 

 

C86.4 Бластична NK-клітинна лімфома  

 

C86.5 Ангіоімунобластна Т-клітинна лімфома 
 Ангіоімунобластна лімфаденопатія з диспротеінемією (АІЛД) 
 

C86.6 Первинні шкірні CD30-позитивні Т-клітинні лімфопроліферативні захворювання 
Лімфоматоїдний папульоз 

Первинна шкірна: 

 анапластична великоклітинна  лімфома 

 CD30-позитивна Т-великоклітинна  

 

C88 Злоякісні iмунопролiферативнi хвороби 
▼0222 

Наступні п’яті символи призначені для використання з підрубриками C88.0-C88.9: 

 

◙ 0 без згадки про ремісію 

 

◙ 1 у стадії ремісії 

 

C88.0 Макроглобулінемія Вальденстрема 
Див. підрозділ вище 
Лімфоплазмоцитарна лімфома з продукцією IgM 

Макроглобулінемія (невідомого походження) (первинна) 

Виключено: дрібноклітинна В-клітинна лімфома (C83.0) 

 

C88.2 Інші хвороби важких ланцюгів 
Див. підрозділ вище 
Хвороба Франкліна 

Хвороба важких гамма-ланцюгів 

Хвороба важких мю-ланцюгів 

 

C88.3 Імунопроліферативна хвороба тонкої кишки 
Див. підрозділ вище 
Хвороба важких альфа-ланцюгів 

Середземноморська лімфома 

 

C88.4 Екстранодальна В-клітинна лімфома маргінальної зони, що виникає з 

лімфоїдної тканини асоційованої зі слизовою оболонкою [MALT-лімфома] 
Див. підрозділ вище 
Лімфома: 

 лімфома з бронхоасоційованої лімфоїдної тканини (BALT-лімфома) 

 лімфома шкірно-асоційованої лімфоїдної тканини (SALT-лімфома) 

Використовуйте додатковий код (C83.3) для позначення переходу до лімфоми (дифузної 

великоклітинної) високого ступеня злоякісності. 

Використовуйте додатковий код для позначення Хелікобактер пілорі (B96.81), якщо 

застосовується. 
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C88.7 Інші злоякісні імунопроліферативні хвороби 
Див. підрозділ вище 

 

C88.9 Злоякісна імунопроліферативна хвороба, неуточнена 
Див. підрозділ вище 
Імунопроліферативна хвороба БДВ 

 

C90 Множинна мієлома та злоякісні плазмоклiтиннi новоутворення 
Наступні п’яті знаки використовуються з підрубриками C90.0-C90.3: 

 

◙ 0 без згадки про ремісію 

 

◙ 1 у стадії ремісії 

 

C90.0 Множинна мієлома 
Див. підрозділ вище 
Хвороба Калера 

Плазмоцитома кісткового мозку 

Мієломатоз 

Плазмоклітинна мієлома 

Виключено: ізольована плазмоцитома (C90.3) 

 

C90.1 Плазмоклітинний лейкоз 
Див. підрозділ вище 
Плазмоцитарний лейкоз 

 

C90.2 Плазмоцитома екстрамедулярна 
Див. підрозділ вище 

 

C90.3 Ізольована плазмоцитома 
Див. підрозділ вище 
Локалізована форма злоякісної плазмоцитоми БДВ 

Плазмоцитома БДВ 

Ізольована мієлома 

 

C91 Лiмфоїдний лейкоз 
Наступні п’яті знаки використовуються з підрубриками C91.0-C91.9: 

 

◙ 0 без згадки про ремісію 

 

◙ 1 у стадії ремісії 

 

C91.0 Гострий лімфобластний лейкоз 
Див. підрозділ вище 
Примітка:  

Цей код має використовуватися лише для Т- та В-клітинного лейкозу із клітин-попередників 

 

C91.1 В-клітинний хронічний лімфоцитарний лейкоз  
Див. підрозділ стор. 44 

Лімфоплазмоцитарний лейкоз 

Синдром Ріхтера 

Виключено: лімфоплазмоцитарна лімфома (C83.0) 

 

C91.3 В-клітинний пролімфоцитарний лейкоз 
Див. підрозділ стор. 44 

 

C91.4 Волосатоклітинний лейкоз 
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Див. підрозділ стор. 44 

Лейкемічний ретикулоендотеліоз 

 

C91.5 Лейкоз/лімфома зрілих Т-клітин [ВЛТЛ-1]  
Гостра 

Хронічна    форма 

Лімфоматоїдна 

Повільно прогресуюча 

 

C91.6 Т-клітинний пролімфоцитарний лейкоз 
Див. підрозділ стор. 44 

 

C91.7 Інший лімфоїдний лейкоз 
Див. підрозділ стор. 44 

Т-клітинний лейкоз великих гранулярних лімфоцитів (асоційований з ревматоїдним артритом) 

 

C91.8 Лейкоз зрілих В-клітин (тип Беркітта) 
Див. підрозділ стор. 44 

Виключено: лімфома Беркітта з незначним проникненням у кістковий мозок або без проникнення 

(C83.7) 

 

C91.9 Лімфоїдний лейкоз, неуточнений 
Див. підрозділ стор. 44 

 

C92 Мiєлоїдний лейкоз 
Включено: 

лейкоз: 

 гранулоцитарний 

 мієлогенний 

 

Наступні п’яті знаки використовуються з підрубриками C92.0-C92.9: 

 

◙ 0 без згадки про ремісію 

 

◙ 1 у стадії ремісії 

 

C92.0 Гострий мієлоїдний лейкоз (ГМЛ) 
Див. підрозділ вище 

Гострий мієлоїдний лейкоз: 

 1/ЕТО 

 М0 

 М1 

 М2 

 мінімальна диференціація 

 БДВ (без класифікації FAB) 

 з нагниванням 

 з t(8;21) 

Рефрактерна анемія з надлишком бластів на стадії трансформації 

Виключено: загострення хронічного мієлоїдного лейкозу (C92.1-) 

 

C92.1 Хронічний мієлоїдний лейкоз (ХМЛ), BCR/ABL-позитивний 
Див. підрозділ цієї сторінки 

Хронічний мієлоїдний лейкоз: 

 з Філадельфійською хромосомою (Ph1) позитивний 

 t(9;22) (q34;q11) 

 з кризом баластних клітин 

Виключено: 

атиповий хронічний мієлоїдний лейкоз, BCR/ABL-негативний (C92.2-) 
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хронічний мієломоноцитарний лейкоз (C93.1-) 

мієлопроліферативна хвороба, не класифікована (D47.1) 

 

C92.2 Атиповий хронічний мієлоїдний лейкоз, BCR/ABL-негативний 
Див. підрозділ цієї сторінки 

 

C92.3 Мієлоїдна саркома 
Див. підрозділ цієї сторінки 
Новоутворення з незрілих мієлоїдних клітин 

Хлорома 

Гранулоцитарна саркома 

 

C92.4 Гострий промієлоцитарний лейкоз [ПМЛ] 
Див. підрозділ цієї сторінки 

Гострий промієлоцитарний лейкоз М3: 

 БДВ 

 t(15;17) (q22;q11-12) 

 

C92.5 Гострий мієломоноцитарний лейкоз 
Див. підрозділ цієї сторінки 

Гострий мієломоноцитарний лейкоз М4: 

 Ео з inv(16) або t(16;16) 

 БДВ 

 

C92.6 Гострий мієлоцитарний лейкоз з аномалією хромосоми 11q23 
Див. підрозділ цієї сторінки 

Гострий мієлоцитарний лейкоз з мутацією гена MLL 

 

C92.7 Інший мієлоїдний лейкоз 
Див. підрозділ цієї сторінки 

Виключено: хронічний еозинофільний лейкоз [гіпереозинофільний синдром] (D47.5) 

 

C92.8 Гострий мієлоцитарний лейкоз із мультилінійною дисплазією 
Див. підрозділ цієї сторінки 

Гострий мієлоцитарний лейкоз з дисплазією інших гілок гемопоезу та/або мієлодиспластичною 

хворобою в анамнезі. 

 

C92.9 Мієлоїдний лейкоз, неуточнений 
Див. підрозділ цієї сторінки 

 

C93 Моноцитарний лейкоз 
Включено: моноцитоїдний лейкоз 

 

Наступні п’яті знаки використовуються з підрубриками C93.0-C93.9: 

 

◙ 0 без згадки про ремісію 

 

◙ 1 у стадії ремісії 

 

C93.0 Гострий монобластний/моноцитарний лейкоз 
Див. підрозділ вище 

Гострий монобластний/моноцитарний лейкоз:  
 М5 

 М5а 

 М5b 

 

C93.1 Хронічний мієломоноцитарний лейкоз [ХММЛ] 
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Див. підрозділ вище 

Хронічний моноцитарний лейкоз 

ХММЛ з еозинофілією 

ХММЛ-1 

ХММЛ-2 

 

C93.3 Ювенільний мієломоноцитарний лейкоз 
Див. підрозділ вище 

 

C93.7 Інший моноцитарний лейкоз 
Див. підрозділ вище 

 

C93.9 Моноцитарний лейкоз, неуточнений 
Див. підрозділ вище 

 

C94 Інший лейкоз уточненого клітинного типу 
Виключено: 

лейкемічний ретикулоендотеліоз (C91.4-) 

плазмоклітинний лейкоз (C90.1-) 

 

Наступні п’яті знаки використовуються з підрубриками C94.0-C94.7: 

 

◙ 0 без згадки про ремісію 

 

◙ 1 у стадії ремісії 

 

C94.0 Гострий еритроїдний лейкоз 
Див. підрозділ вище 

Гострий мієлоїдний лейкоз М6 (а)(b) 

Еритролейкоз  

 

C94.2 Гострий мегакаріобластний лейкоз 
Див. підрозділ вище 

Гострий: 

 мегакаріоцитарний лейкоз 

 мієлоїдний лейкоз, М7 

 

C94.3 Тучноклітинний лейкоз 
Див. підрозділ вище 

 

C94.4 Гострий панмієлоз із мієлофіброзом 
Гострий мієлофіброз 

Див. підрозділ вище 

 

C94.6 Мієлодиспластична та мієлопроліферативна хвороба, не класифікована в 

інших рубриках 
Див. підрозділ вище 

 

C94.7 Інші уточнені лейкози 
Див. підрозділ вище 

Гострий базофільний   лейкоз 

Агресивний NK-клітинний  

 

C95 Лейкоз неуточненого клітинного типу 

 
Наступні п’яті знаки використовуються з підрубриками C95.0-C95.9: 
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◙ 0 без згадки про ремісію 

 

◙ 1 у стадії ремісії 

 

C95.0 Гострий лейкоз неуточненого клітинного типу 
Див. підрозділ вище 

Гострий: 

 білінійний  

 змішаного походження  лейкоз 

Біфенотиповий гострий  

Стовбуровоклітинний лейкоз невизначеного походження 

Виключено: загострення неуточненого хронічного лейкозу (C95.1-) 

 

C95.1 Хронічний лейкоз неуточненого клітинного типу 
Див. підрозділ вище 

 

C95.7 Інший лейкоз неуточненого клітинного типу 
Див. підрозділ вище 

 

C95.9 Лейкоз, неуточнений 
Див. підрозділ вище 

 

C96 Інші та неуточнені злоякісні новоутворення лiмфоїдної, кровотворної та 

споріднених тканин 

 

C96.0 Гістіоцитоз з клітин Лангерганса (десимінована форма) з множинними 

ураженнями багатьох систем [Хвороба Леттерера-Сіве] 
 Гістіоцитоз Х, мультиорганний 

 

C96.2 Злоякісна тучноклітинна пухлина 
Агресивний системний мастоцитоз 

Тучноклітинна саркома 

Виключено: 

повільно прогресуючий мастоцитоз (D47.0) 

тучноклітинний лейкоз (C94.3-) 

мастоцитоз (вроджений) (шкірний) (Q82.2) 

 

C96.4 Саркома дендритних клітин (антиген-презентуючих клітин) 
Інтердигітальних дендритних клітин  саркома 

Клітин Лангерганса 

Саркома фолікулярних дендритних клітин 

 

C96.5 Гістіоцитоз з клітин Лангерганса із множинними ураженнями органів однієї 

системи 
Хвороба Хенд-Шюллера-Крістіана 

Гістіоцитоз Х, множинний 

 

C96.6 Гістіоцитоз з клітин Лангерганса із ураженням одного органа 
Еозинофільна гранульома 

Гістіоцитоз Х: 

 БДВ 

 фокусний 

Гістіоцитоз клітин Лангерганса БДВ 

 

C96.7 Інші уточнені злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та спорідненої 

тканин 
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C96.8 Ретикулоклітинна саркома 
 Злоякісний гістіоцитоз 

 

C96.9 Злоякісне новоутворення лімфоїдної, кровотворної та спорідненої тканин, 

неуточнене 

 

НОВОУТВОРЕННЯ IN SITU  

(D00-D09) 

 
Включено: 

хвороба Боуена 

еритроплазія 

морфологічні коди з кодом характеру новоутворення /2 

еритроплазія Кейра 

 

Примітка: 

Багато з новоутворень in situ розглядаються як такі, що розподіляються в межах морфологічних змін між 

дисплазією та інвазивним раком. Наприклад, для цервікальної інтраепітеліальної неоплазії (CIN) відомі три 

стадії, третя з яких (CIN III) включає як тяжку дисплазію, так і карциому "in situ". Ця система поступового 

переходу поширювалась на інші органи, такі як вульва та піхва. Описи III стадії інтраепітеліальної неоплазії, 

з посиланням або без посилання на тяжку дисплазію, відносяться до цього класу; І та II стадії 

класифікуються, як дисплазія органа залученої системи і мають кодуватись у рубриках відповідно до 

системи органів. 

 

D00 Карцинома in situ ротової порожнини, стравоходу та шлунка 
Виключено: меланома in situ (D03.-) 

 

D00.0 Губи, ротової порожнини та глотки 
Черпако-надгортанної складки: 

 нижньоглоткової частини 

 крайової зони 

 БДВ 

Червоної кайми губи 

Виключено: 

черпако-надгортанної складки, гортанної частини (D02.0) 

надгортанника: 

 БДВ (D02.0) 

 над під'язиковою кісткою (D02.2) 

шкіри губи (D03.0, D04.0) 

 

D00.1 Стравоходу 

 

D00.2 Шлунка 

 

D01 Карцинома in situ інших та неуточнених органів травлення 
Виключено: меланома in situ (D03.-) 

 

D01.0 Ободової кишки 
Виключено: ректосигмоїдного з'єднання (D01.1) 

 

D01.1 Ректосигмоїдного з'єднання 

 

D01.2 Прямої кишки 

 

D01.3 Ануса та анального каналу 
Виключено: 

анального: 
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 кpaю (D03.5, D04.5) 

 шкіри (D03.5, D04.5) 

шкіри періанальної ділянки (D03.5, D04.5) 

 

D01.4 Інших та неуточнених частин кишечника 
Виключено: фатерової ампули (D01.5) 

 

D01.5 Печінки, жовчного міхура та жовчних проток 
Фатерової ампули 

 

D01.7 Інших уточнених органів травлення 
Підшлункової залози 

 

D01.9 Органів травлення, неуточнених 

 

D02 Карцинома in situ середнього вуха та органів дихання 
Виключено: меланома in situ (D03.-) 

 

D02.0 Гортані 
Черпако-надгортанної складки, гортанної частини 

Надгортанника (над під'язиковою кісткою) 

Виключено: 

черпако-надгортанної складки: 

 нижньоглоткової частини (D00.0)  
 крайової зони (D00.0) 

 БДВ (D00.0) 

 

D02.1 Трахеї 

 

D02.2 Бронха та легені 

 

D02.3 Інших частин органів дихання 
Придаткових пазух 

Середнього вуха 

Порожнин носа 

Виключено: 

вуха (зовнішнього) (шкіри) (D03.2, D04.2) 

носа: 

 БДВ (D09.7) 

 шкіри (D03.3, D04.3) 

 

D02.4 Органів дихання, неуточнених 

 

D03 Меланома in situ 
Включено: морфологічні коди М872-М879 з кодом характеру новоутворення /2 

 

D03.0 Меланома in situ губи 

 

D03.1 Меланома in situ повіки, включаючи кантус 

 

D03.2 Меланома in situ вуха та зовнішнього слухового ходу 

 

D03.3 Меланома in situ інших та неуточнених частин обличчя 

 

D03.4 Меланома in situ волосистої частини голови та шиї 
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D03.5 Меланома in situ тулуба 
Анальних: 

 кpaю  

 шкіри  

Молочної залози (шкіри) (м’яких тканин) 

Шкіри періанальної ділянки 
 

D03.6 Меланома in situ верхньої кінцівки, включаючи ділянку плечового поясу 

 

D03.7 Меланома in situ нижньої кінцівки, включаючи ділянку кульшового суглоба 

 

D03.8 Меланома in situ інших локалізацій 

 

D03.9 Меланома in situ, неуточнена 
 

D04 Карцинома in situ шкіри 
Виключено: 

еритроплазія Кейра (статевого члена) БДВ (D07.4) 

меланома in situ (D03.-) 

 

D04.0 Шкіри губи 
Виключено: червоної кайми губи (D00.0) 

 

D04.1 Шкіри повіки, включаючи кантус 

 

D04.2 Шкіри вуха та зовнішнього слухового ходу 

 

D04.3 Шкіри інших та неуточнених частин обличчя 

 

D04.4 Шкіри волосистої частини голови та шиї 

 

D04.5 Шкіри тулуба 
Анальних: 

 кpaю  

 шкіри  

Шкіри періанальної ділянки 

Шкіри молочної залози 

Виключено: 

ануса БДВ (D01.3) 

шкіри статевих органів (D07.-) 

 

D04.6 Шкіри верхньої кінцівки, включаючи ділянку плечового поясу 

 

D04.7 Шкіри нижньої кінцівки, включаючи ділянку кульшового суглоба 

 

D04.8 Шкіри інших локалізацій 

 

D04.9 Шкіри, неуточнена  

 

D05 Карцинома in situ молочної залози 
Виключено: 

карцинома in situ шкіри молочної залози (D04.5) 

меланома in situ молочної залози (шкіри) (D03.5) 

 

D05.0 Лобулярна карцинома in situ молочної залози 
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D05.1 Внутрішньопротокова карцинома in situ молочної залози 

 

D05.7 Інша карцинома in situ молочної залози 

 

D05.9 Карцинома in situ молочної залози, неуточнена 

 

D06 Карцинома in situ шийки матки 
Виключено: 

меланома in situ шийки матки (D03.5) 

високий ступінь дисплазії шийки матки БДВ (N87.2) 

 

D06.0 Внутрішньої частини шийки матки 

 

D06.1 Нижньої (видимої) частини шийки матки 
 Ектоцервікс 

 

D06.7 Інших частин шийки матки 

 

D06.9 Шийки матки, неуточнена 

 

D07 Карцинома in situ інших та неуточнених статевих органів 
Виключено: меланома in situ (D03.5)  

 

D07.0 Ендометрія 

 

D07.1 Вульви 
Інтраепітеліальна неоплазія вульви [ІНВ], III стадія, зі згадкою або без згадки про високий ступінь 

дисплазії 

Виключено: високий ступінь дисплазії вульви БДВ (N90.2) 

 

D07.2 Піхви 
Інтраепітеліальна неоплазія піхви [ІНП], III стадія, зі згадкою або без згадки про високий ступінь 

дисплазії 

Виключено: високий ступінь дисплазії піхви БДВ (N89.2) 

 

D07.3 Інших та неуточнених жіночих статевих органів 

 

D07.4 Статевого члена 
Еритроплазія Кейра БДВ 

 

D07.5 Передміхурової залози 
Виключено: низький ступінь дисплазії передміхурової залози (N42.3) 

 

D07.6 Інших та неуточнених чоловічих статевих органів 

 

D09 Карцинома in situ інших та неуточнених локалізацій 
Виключено: меланома in situ (D03.-)  

 

D09.0 Сечового міхура 

 

D09.1 Інших та неуточнених органів сечовидільної системи 

 

D09.2 Ока 
Виключено: шкіри повіки (D04.1) 
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D09.3 Щитоподібної та інших ендокринних залоз 
Виключено: 

острівцевих клітин підшлункової залози (D01.7) 

яєчника (D07.3) 

яєчка (D07.6) 

 

D09.7 Карцинома in situ інших уточнених локалізацій 

 

D09.9 Карцинома in situ, неуточнена 

 

ДОБРОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ  

(D10-D36) 

 
Включено: морфологічні коди з кодом характеру новоутворення /0 

 

D10 Доброякісне новоутворення ротової порожнини та глотки 

 

D10.0 Губи 
Губи (вуздечки) (внутрішньої поверхні) (слизової оболонки) (червоної кайми) 

Виключено: шкіри губи (D22.0, D23.0) 

 

D10.1 Язика 
Язикового мигдалика 

 

D10.2 Дна ротової порожнини  

 

D10.3 Інших та неуточнених частин ротової порожнини  
Малої слинної залози БДВ 

Виключено: 

доброякісні одонтогенні новоутворення (D16.42, D16.5) 

слизової оболонки губи (D10.0) 

носоглоткової поверхні м'якого піднебіння (D10.6) 

 

D10.4 Мигдалика 
Мигдалика (зіву) (піднебінного)  

Виключено: 

язикового мигдалика (D10.1) 

глоткового мигдалика (D10.6) 

мигдаликової (их): 

 ямки (D10.5) 

 дужок (D10.5) 

 

D10.5 Інших частин ротової частини глотки 
Надгортанника, передньої поверхні 

Мигдаликової (их): 

 ямки (D10.5) 

 дужок (D10.5) 

Ямки надгортанника 

Виключено: 

надгортанника: 

 БДВ (D14.1) 

 над під'язиковою кісткою (D14.1) 

 

D10.6 Носової частини глотки 
Глоткового мигдалика 

Заднього краю перегородки та хоани 
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D10.7 Гортанної частини глотки 

 

D10.9 Глотки, неуточнене 

 

D11 Доброякісне новоутворення великих слинних залоз 
Виключено:  
доброякісні новоутворення малих слинних залоз БДВ (D10.3) 

доброякісні новоутворення уточнені малих слинних залоз, що класифіковані згідно з їх 

анатомічною локалізацією – див. Алфавітний покажчик 

 

 

D11.0 Привушної слинної залози 

 

D11.7 Інших великих слинних залоз 
Залози: 

 під’язикової 

 піднижньощелепної  

 

D11.9 Великої слинної залози, неуточнене 

 

D12 Доброякісне новоутворення ободової кишки, прямої кишки, ануса та 

анального каналу 
Виключено: поліп товстої кишки (не пов'язаний з новоутворенням) (K63.5-) 

 

D12.0 Сліпої кишки 
Ілеоцекального клапана 

 

D12.1 Червоподібного відростка 

 

D12.2 Висхідної ободової кишки 

 

D12.3 Поперечної ободової кишки 
Печінкового кута  

Селезінкового кута  

 

D12.4 Низхідної ободової кишки 

 

D12.5 Сигмоподібної кишки 

 

D12.6 Товстої кишки, неуточнене 
Аденоматоз товстої кишки 

Товстої кишки БДВ 

Поліпоз (спадковий) товстої кишки 

 

D12.7 Ректосигмоїдного з'єднання 

 

D12.8 Прямої кишки 

 

D12.9 Ануса та анального каналу 
Виключено: 

анальних: 

 краю (D22.5, D23.5) 

 шкіри (D22.5, D23.5) 

шкіри періанальної ділянки (D22.5, D23.5) 
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D13 Доброякісне новоутворення інших та неточно визначених частин системи 

травлення 

 

D13.0 Стравоходу 

 

D13.1 Шлунка 
Виключено: поліп шлунка (гіперпластичний) БДВ (K31.7) 

 

D13.2 Дванадцятипалої кишки 
Виключено: поліп дванадцятипалої кишки (гіперпластичний) БДВ (K31.7) 

 

D13.3 Інших та неуточнених частин тонкої кишки 

 

D13.4 Печінки 
Внутрішньопечінкових жовчних проток 

 

D13.5 Позапечінкових жовчних проток 

 

D13.6 Підшлункової залози 
Виключено: ендокринної частини підшлункової залози (D13.7) 

 

D13.7 Ендокринної частини підшлункової залози 
Острівцевоклітинна пухлина 

Острівців Лангерганса 

 

D13.9 Неточно визначених ділянок системи травлення 
Системи травлення БДВ 

Кишок БДВ 

Селезінки 

 

D14 Доброякісне новоутворення середнього вуха та дихальної системи 

 

D14.0 Середнього вуха, носової порожнини та придаткових пазух носа 
Хряща носа 

Виключено: 

слухового ходу (зовнішнього) (D22.2, D23.2) 

кістки: 

 вуха (D16.41) 

 носа (D16.42)   
хряща вуха (D21.0) 

вуха (зовнішнього) (шкіри) (D22.2, D23.2) 

носа: 

 БДВ (D36.7) 

 шкіри (D22.3, D23.3) 

нюхової цибулини (D33.3) 

поліп: 

 придаткової пазухи носа (J33.8) 

 вуха (середнього) (H74.4) 

 носової (порожнини) (J33.-) 

заднього краю перегородки та хоан (D10.6) 

 

D14.1 Гортані 
Надгортанника (над під’язиковою кісткою) 

Виключено: 

надгортанника передньої поверхні (D10.5) 

поліп голосової зв’язки та гортані (J38.1) 
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D14.2 Трахеї 

 

D14.3 Бронхів та легені 

 

D14.4 Органів системи дихання, неуточнене 

 

D15 Доброякісне новоутворення інших та неуточнених органів грудної клітки 
Виключено: мезотеліальної тканини (D19.-) 

 

D15.0 Загруднинної залози (тимусу) 

 

D15.1 Серця 
Виключено: магістральних судин (D21.3) 

 

D15.2 Середостіння 

 

D15.7 Інших уточнених органів грудної клітки 

 

D15.9 Органа грудної клітки, неуточнене 

 

D16 Доброякісне новоутворення кісток та суглобових хрящів 
Виключено: 

сполучної тканини: 

 вуха (D21.0) 

 повіки (D21.0) 

 гортані (D14.1)  
 носа (D14.0) 

синовіальної оболонки (D21.-) 

 

D16.0 Лопатки та довгих кісток верхньої кінцівки 

 

D16.1 Коротких кісток верхньої кінцівки 

 

D16.2 Довгих кісток нижньої кінцівки 

 

D16.3 Коротких кісток нижньої кінцівки 

 

D16.4 Кісток черепа та обличчя 
Виключено: кісток нижньої щелепи (D16.5) 

 

◙D16.41 Черепно-лицьових кісток 
Кістки: 

 етмоідальної 

 фронтальної 

 потиличної 

 виличної 

 тім’яної  

 основної (клиноподібної) 

 скроневої 

 

◙D16.42 Щелепно-лицьових кісток 
Кістки: 

 обличчя БДВ 

 виличної 
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 носової 

 лобний відросток виличної кістки 

Щелепи (верхньої) 

Носової раковини 

Кістки верхньої щелепи 

Леміша  

 

D16.5 Кісток нижньої щелепи 

 

D16.6 Хребта 
Виключено: крижового відділу та куприка (D16.8) 

 

D16.7 Ребер, грудини та ключиці 

 

D16.8 Кісток таза, крижового відділу та куприка 

 

D16.9 Кісток та суглобового хряща, неуточнене 

 

D17 Доброякісне новоутворення жирової тканини 
Включено: морфологічні коди М885-М888 з кодом характеру новоутворення /0 

 

D17.0 Доброякісне новоутворення жирової тканини шкіри та підшкірної клітковини 

голови, обличчя та шиї 

 

D17.1 Доброякісне новоутворення жирової тканини шкіри та підшкірної клітковини 

тулуба 

 

D17.2 Доброякісне новоутворення жирової тканини шкіри та підшкірної клітковини 

кінцівок 

 

D17.3 Доброякісне новоутворення жирової тканини шкіри та підшкірної клітковини 

інших та неуточнених локалізацій 

 

D17.4 Доброякісне новоутворення жирової тканини органів грудної клітки 

 

D17.5 Доброякісне новоутворення жирової тканини органів черевної порожнини 
Виключено: очеревини та заочеревинного простору (D17.7) 

 

D17.6 Доброякісне новоутворення жирової тканини сім'яного канатика 

 

D17.7 Доброякісне новоутворення жирової тканини інших локалізацій 
Очеревини 

Заочеревинного простору 

 

D17.9 Доброякісне новоутворення жирової тканини, неуточнене 
Ліпома БДВ 

 

D18 Гемангiома та лiмфангiома 
Включено: морфологічні коди М912-М917 з кодом характеру новоутворення /0 

Виключено: блакитний чи пігментний невус (D22.-) 

 

D18.0 Гемангіома  
 Ангіома БДВ 

Включено: морфологічні коди М912-М917 з кодом характеру новоутворення /0 

Виключено: блакитний чи пігментний невус (D22.-) 
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Наступні п’яті знаки використовуються з підрубрикою D18.0: 

◙ 0 неуточненої локалізації 

◙ 1 шкіри та підшкірної клітковини 

◙ 2 внутрішньочерепних структур 

◙ 3 структур гепатобіліарної системи та підшлункової залози 
Печінки 

◙ 4 структур органів системи травлення 
Селезінки 

◙ 5 структур вуха, носа, рота та горла 

◙ 6 структури ока та придатків  

◙ 8 інших локалізацій 

 

D18.1 Лімфангіома будь-якої локалізації 

 

D19 Доброякісне новоутворення мезотелiальної тканини 
Включено: морфологічний код М905 з кодом характеру новоутворення /0 

 

D19.0 Мезотеліальної тканини плеври 

 

D19.1 Мезотеліальної тканини очеревини 

 

D19.7 Мезотеліальної тканини інших локалізацій 

 

D19.9 Мезотеліальної тканини, неуточнене 
Доброякісна мезотеліома БДВ 

 

D20 Доброякісне новоутворення м'яких тканин заочеревинного простору та 

очеревини 
Виключено:  

доброякісне новоутворення жирової тканини очеревини та заочеревинного простору (D17.7) 

мезотеліальної тканини (D19.-) 

 

D20.0 Заочеревинного простору 

 

D20.1 Очеревини 

 

D21 Інші доброякісні новоутворення сполучної та інших м'яких тканин 
Включено: 

кровоносної судини 

суглобової сумки 

хряща 

фасції 

жирової тканини 

зв'язки, за винятком маткової 

лімфатичної судини 

м'яза 

синовіальної оболонки  

сухожилка (піхви сухожилка) 

Виключено: 

хряща: 

 суглоба (D16.-) 

 гортані (D14.1) 
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 носа (D14.0) 

сполучної тканини молочної залози (D24) 

гемангіома (D18.0-) 

ліпоматозне новоутворення (D17.-) 

лімфангіома (D18.1) 

периферичних нервів та вегетативної нервової системи (D36.1) 

очеревини (D20.1) 

заочеревинного простору (D20.0) 

матки: 

 лейоміома (D25.-) 

 зв'язки, будь-якої (D28.2) 

тканини судин (D18.-) 

 

D21.0 Сполучної та інших м'яких тканин голови, обличчя та шиї 
Сполучної тканини: 

 вуха 

 повіки 

Виключено: сполучної тканини очної ямки (D31.6) 

 

D21.1 Сполучної та інших м'яких тканин верхньої кінцівки, включаючи ділянку 

плечового поясу 

 

D21.2 Сполучної та інших м'яких тканин нижньої кінцівки, включаючи ділянку 

кульшового суглоба 

 

D21.3 Сполучної та інших м'яких тканин грудної клітки 
Пахвової ямки 

Діафрагми 

Магістральних судин 

Виключено: 

серця (D15.1) 

середостіння (D15.2) 

загруднинної залози (тимусу) (D15.0) 

 

D21.4 Сполучної та інших м'яких тканин живота 

 

D21.5 Сполучної та інших м'яких тканин таза 
Виключено: 

матки: 

 лейоміома (D25.-) 

 зв'язки, будь-якої (D28.2) 

 

D21.6 Сполучної та інших м'яких тканин тулуба, неуточнене 
Спини БДВ 

 

D21.9 Сполучної та інших м'яких тканин, неуточненої локалізації 

 

D22 Меланоформний невус 
Включено: 

морфологічні коди М872-М879 з кодом характеру новоутворення /0 

невус: 

 блакитний 

 волосатий 

 БДВ 

 пігментний 

 

D22.0 Меланоформний невус губи 
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D22.1 Меланоформний невус повіки, включаючи кантус 

 

D22.2 Меланоформний невус вуха та зовнішнього слухового ходу 

 

D22.3 Меланоформний невус інших та неуточнених частин обличчя 

 

D22.4 Меланоформний невус волосистої частини голови та шиї 

 

D22.5 Меланоформний невус тулуба 
Анальних: 

 краю  

 шкіри  

Шкіри періанальної ділянки  

Шкіри молочної залози 

 

D22.6 Меланоформний невус верхньої кінцівки, включаючи ділянку плечового поясу 

 

D22.7 Меланоформний невус нижньої кінцівки, включаючи ділянку кульшового суглоба 

 

D22.9 Меланоформний невус, неуточнений 

 

D23 Інші доброякісні новоутворення шкіри 
Включено: 

доброякісне новоутворення: 

 волосяних фолікулів 

 сальних залоз 

 потових залоз 

Виключено: 

доброякісні новоутворення жирової тканини (D17.0-D17.3) 

меланоформний невус (D22.-) 

 

D23.0 Шкіри губи 
Виключено: червоної кайми губи (D10.0) 

 

D23.1 Шкіри повіки, включаючи кантус 

 

D23.2 Шкіри вуха та зовнішнього слухового ходу 

 

D23.3 Шкіри інших та неуточнених частин обличчя 

 

D23.4 Шкіри волосистої частини голови та шиї 

 

D23.5 Шкіри тулуба 
Анальних: 

 краю  

 шкіри  

Шкіри періанальної ділянки  

Шкіри молочної залози 

Виключено: 

ануса БДВ (D12.9) 

шкіри статевих органів (D28-D29) 

 

D23.6 Шкіри верхньої кінцівки, включаючи ділянку плечового суглоба 

 

D23.7 Шкіри нижньої кінцівки, включаючи ділянку кульшового суглоба 
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D23.9 Шкіри, неуточнене 

 

D24 Доброякісне новоутворення молочної залози 
Молочної залози: 

 сполучної тканини 

 м’яких тканин 

Виключено: 

доброякісна дисплазія молочної залози (N60.-) 

шкіри молочної залози (D22.5, D23.5) 

 

D25 Лейомiома матки 
Включено:  
доброякісні новоутворення матки з морфологічним кодом М889 та кодом характеру 

новоутворення /0 

фіброміома матки 

 

D25.0 Підслизова лейоміома матки 

 

D25.1 Інтрамуральна лейоміома матки 

 

D25.2 Субсерозна лейоміома матки 

 

D25.9 Лейоміома матки, неуточнена 

 

D26 Інші доброякісні новоутворення матки 

 

D26.0 Шийки матки 

 

D26.1 Тіла матки 

 

D26.7 Інших частин матки 

 

D26.9 Матки, неуточнені 

 

D27 Доброякісне новоутворення яєчника 

 

D28 Доброякісне новоутворення інших та неуточнених жіночих статевих органів 
Включено: 

аденоматозний поліп 

шкіри жіночих статевих органів 

 

D28.0 Вульви 

 

D28.1 Піхви 

 

D28.2 Маткових труб та зв'язок 
Фаллопієвої труби 

Маткової зв'язки (широкої) (круглої) 

 

D28.7 Інших уточнених жіночих статевих органів 

 

D28.9 Жіночого статевого органа, неуточнене 

 

D29 Доброякісне новоутворення чоловічих статевих органів 
Включено: шкіри чоловічих статевих органів 
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D29.0 Статевого члена 

 

D29.1 Передміхурової залози 
Виключено: 

гіперплазія передміхурової залози (аденоматозна) (N40) 

передміхурової залози: 

 збільшення (N40) 

 гіпертрофія (N40) 

 

D29.2 Яєчка 

 

D29.3 Придатка яєчка 

 

D29.4 Мошонки 
Шкіри мошонки 

 

D29.7 Інших чоловічих статевих органів 
Сім’яного міхурця 

Сім’яного канатика 

Піхвової оболонки яєчка 

 

D29.9 Чоловічого статевого органа, неуточнене 

 

D30 Доброякісне новоутворення органів сечовидільної системи  

 

D30.0 Нирки 
Виключено: 

ниркової: 

 чашки (D30.1) 

 миски (D30.1) 

 

D30.1 Ниркової миски 

 

D30.2 Сечовода 
Виключено: сечовідного отвору сечового міхура (D30.3) 

 

D30.3 Сечового міхура 
Отвору сечового міхура: 

 сечоводу 

 сечовипускного каналу 

 

D30.4 Сечовипускного каналу 
Виключено: сечівникового отвору сечового міхура (D30.3) 

 

D30.7 Інших органів сечовидільної системи 
Парауретральних залоз 

 

D30.9 Органа сечовидільної системи, неуточнене 
Сечової системи БДВ 

 

D31 Доброякісне новоутворення ока та придаткового апарата 
Виключено: 

сполучної тканини повіки (D21.0) 

зорового нерва (D33.3) 

шкіри повіки (D22.1, D23.1) 
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D31.0 Кон'юнктиви 

 

D31.1 Рогівки 

 

D31.2 Сітківки 

 

D31.3 Судинної оболонки 

 

D31.4 Циліарного тіла 

 

D31.5 Сльозної залози та протоки 
Сльозного мішка 

Носо-сльозової протоки 

 

D31.6 Очної ямки, неуточнене 
Сполучної тканини очної ямки 

Зовнішньочного м’яза  

Периферичних нервів очної ямки 

Ретробульбарної тканини 

Ретроокулярної тканини 

Виключено: кістки очної ямки (D16.41) 

 

✪D31.7 Інші уточнені частини ока 
Райдужна оболонка 

Лінза, кришталик 

Склера 

Увеальний тракт 
 

D31.9 Ока, неуточнене 
Очного яблука 

 

D32 Доброякісне новоутворення оболонок мозку 

 

D32.0 Оболонок голового мозку 

 

D32.1 Оболонок спинного мозку 

 

D32.9 Оболонок мозку, неуточнене 
Менінгіома БДВ 

 

D33 Доброякісне новоутворення головного мозку та інших відділів центральної 

нервової системи 
Виключено: 

ангіома (D18.0-) 

оболонок мозку (D32.-) 

периферичних нервів та вегетативної нервової системи (D36.1) 

ретроокулярної тканини (D31.6) 

 

D33.0 Головного мозку над мозочковим наметом 
Шлуночка мозку 

Великого мозку 

Лобної  

Потиличної   долі 

Тім’яної  

Скроневої  

Виключено: четвертого шлуночка (D33.1) 
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D33.1 Головного мозку під мозочковим наметом 
Стовбура головного мозку 

Мозочка 

Четвертого шлуночка 

 

D33.2 Головного мозку, неуточнене 

 

D33.3 Черепних нервів 
Нюхової цибулини 

 

D33.4 Спинного мозку 

 

D33.7 Інших уточнених відділів центральної нервової системи 

 

D33.9 Центральної нервової системи, неуточнене 
Нервової системи (центральної) БДВ 

 

D34 Доброякісне новоутворення щитоподібної залози 

 

D35 Доброякісне новоутворення інших та неуточнених ендокринних залоз 
Виключено: 

ендокринної ділянки підшлункової залози (D13.7) 

яєчника (D27)  
яєчка (D29.2) 

загруднинної залози (тимусу) (D15.0) 

 

D35.0 Наднирника 

 

D35.1 Паращитоподібної залози 

 

D35.2 Гіпофіза 

 

D35.3 Черепно-глоткової протоки 

 

D35.4 Шишкоподібної залози 

 

D35.5 Каротидного синуса 

 

D35.6 Аортального гломуса та іншого параганглія 

 

D35.7 Іншої уточненої ендокринної залози 

 

D35.8 Плюригландулярне ураження 

 

D35.9 Ендокринної залози, неуточнене 

 

D36 Доброякісне новоутворення інших та неуточнених локалізацій 

 

D36.0 Лімфатичних вузлів 

 

D36.1 Периферичних нервів та вегетативної нервової системи 
Виключено: периферичних нервів очної ямки (D31.6) 
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D36.7 Інших уточнених локалізацій 
Носа БДВ 

 

D36.9 Доброякісне новоутворення неуточненої локалізації 

 

НОВОУТВОРЕННЯ НЕВИЗНАЧЕНОГО ЧИ НЕВІДОМОГО ХАРАКТЕРУ  

(D37-D48) 

 
Примітка: Рубрики D37-D48 класифікують за локалізацією новоутворення невизначеного чи невідомого 

характеру, тобто, новоутворення, які викликають сумніви, чи є вони злоякісними чи 

доброякісними. В класифікації морфології пухлин такі новоутворення кодуються кодом /1 за їх 

характером. 

 

D37 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру ротової порожнини 

та органів травлення 

 

D37.0 Губи, ротової порожнини та глотки 
Черпако-надгортанної складки: 

 нижньоглоткової частини 

 крайової зони 

 БДВ 

Великої та малої слинної залози 

Червоної кайми губи 

Виключено: 

черпако-надгортанної складки, гортанної поверхні (D38.0) 

надгортанника: 

 БДВ (D38.0) 

 над під'язиковою кісткою (D38.0) 

шкіри губи (D48.5) 

 

D37.1 Шлунка 

 

D37.2 Тонкої кишки 

 

D37.3 Червоподібного відростка 

 

D37.4 Товстої кишки 

 

D37.5 Прямої кишки 
Ректосигмоїдного з’єднання 

 

D37.6 Печінки, жовчного міхура та жовчних проток 
Фатерової ампули  

 

D37.7 Інших органів травлення 

 

◙D37.71 Підшлункової залози 

 

◙D37.79 Інших уточнених органів травлення 
Анального: 

 каналу 

 сфінктера 

Ануса БДВ 

Кишок БДВ 

Стравоходу  

Виключено: 
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анальних: 

 кpaю (D48.5) 

 шкіри (D48.5) 

шкіри періанальної ділянки (D48.5) 

 

D37.9 Органа травлення, неуточнене 

 

D38 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру середнього вуха, 

органів дихання та внутрішніх органів грудної клітки 
Виключено: серця (D48.7) 

 

D38.0 Гортані 
Черпако-надгортанної складки, гортанної поверхні  

Надгортанника (над під’язиковою кісткою) 

Виключено: 

черпако-надгортанної складки: 

 нижньоглоткової частини (D37.0) 

 крайової зони (D37.0) 

 БДВ (D37.0) 

 

D38.1 Трахеї, бронхів та легень 

 

D38.2 Плеври 

 

D38.3 Середостіння 

 

D38.4 Загруднинної залози (тимусу) 

 

D38.5 Інших органів дихання 
Придаткових пазух носа 

Хряща носа 

Середнього вуха 

Носових порожнин 

Виключено: 

вуха (зовнішнього) (шкіри) (D48.5) 

носа: 

 БДВ (D48.7) 

 шкіри (D48.5) 

 

D38.6 Органів дихання, неуточнене 

 

D39 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру жіночих статевих 

органів 

 

D39.0 Матки 

 

D39.1 Яєчника 

 

D39.2 Плаценти 
Хоріоаденома деструктивна 

Пухирний занесок: 

 інвазивний 

 злоякісний 

Виключено: пухирний занесок БДВ (O01.9) 

 

D39.7 Інших жіночих статевих органів 
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 Шкіри жіночих статевих органів 

 

D39.9 Жіночого статевого органа, неуточнене 

 

D40 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру чоловічих статевих 

органів 

 

D40.0 Передміхурової залози 

 

D40.1 Яєчка 

 

D40.7 Інших чоловічих статевих органів 
 Шкіри чоловічих статевих органів 

 

D40.9 Чоловічого статевого органа, неуточнене 

 

D41 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру органів 

сечовидільної системи 

 

D41.0 Нирки 
Виключено: ниркової миски (D41.1) 

 

D41.1 Ниркової миски 

 

D41.2 Сечовода 

 

D41.3 Сечовипускного каналу 

 

D41.4 Сечового міхура 

 

D41.7 Інших органів сечовидільної системи 

 

D41.9 Органа сечовидільної системи, неуточнене 

 

D42 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру оболонок мозку 

 

D42.0 Оболонок головного мозку 

 

D42.1 Оболонок спинного мозку 

 

D42.9 Оболонок мозку, неуточнене 

 

D43 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру головного мозку та 

центральної нервової системи 
Виключено: периферичних нервів та вегетативної нервової системи (D48.2) 

 

D43.0 Головного мозку над мозочковим наметом 
Шлуночка головного мозку 

Великого мозку 

Лобної  

Потиличної   долі 

Тім’яної  

Скроневої  

Виключено: четвертого шлуночка (D43.1) 
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D43.1 Головного мозку під мозочковим наметом 
Стовбура головного мозку 

Мозочка 

Четвертого шлуночка 

 

D43.2 Головного мозку, неуточнене 

 

D43.3 Черепних нервів 

 

D43.4 Спинного мозку 

 

D43.7 Інших відділів центральної нервової системи 

 

D43.9 Центральної нервової системи, неуточнене 
 Нервової системи (центральної) БДВ 

 

D44 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру ендокринних залоз 
Виключено:  
ендокринної частини підшлункової залози (D37.71) 

яєчника (D39.1) 

яєчка (D40.1) 

загруднинної залози (тимусу) (D38.4) 

 

D44.0 Щитоподібної залози 

 

D44.1 Наднирникової залози 

 

D44.2 Паращитоподібної залози 

 

D44.3 Гіпофіза 

 

D44.4 Черепно-глоткової протоки 

 

D44.5 Шишкоподібної залози 

 

D44.6 Каротидного синуса 

 

D44.7 Аортального гломуса та іншого параганглія 

 

D44.8 Плюригландулярне ураження 
Множинний ендокринний аденоматоз 

 

D44.9 Ендокринної залози, неуточнене 

 

D45 Полiцитемiя справжня 
Примітка:  

У третьому виданні МКОЗ було змінено класифікацію поліцитемії справжньої на відповідний код 

класифікації морфології пухлин. Код D45 буде використовуватися й надалі (хоча він 

розташований у рубриці Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру) з відповідним 

зазначеним морфологічним кодом. 

 

D46 Мiєлодиспластичнi синдроми 
Примітка:  
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У третьому виданні МКОЗ було змінено класифікацію мієлодиспластичних синдромів на 

відповідний код характеру новоутворення /3. Код D46 буде використовуватися й надалі (хоча він 

розташований у рубриці Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру) з відповідним 

зазначеним морфологічним кодом. 

Виключено: апластична анемія, спричинена лікарськими засобами (D61.1) 

 

D46.0 Рефрактерна анемія без кільцевидних сидеробластів, як зазначено 
Включено: без сидеробластів, без надлишку баластних клітин 

 

D46.1 Рефрактерна анемія з кільцевидними сидеробластами  

 

D46.2 Рефрактерна анемія з надлишком баластних клітин 
РАНБ: 

 1 

 2 

 

D46.4 Рефрактерна анемія, неуточнена 

 

D46.5 Рефрактерна анемія з мультилінійною дисплазією 

 

D46.6 Мієлодиспластичний синдром, асоційований з ізольованою хромосомною 

аномалією делеції 5q 
Синдром делеції 5q 

 

D46.7 Інші мієлодиспластичні синдроми 
Включено: анемія 

Виключено: хронічний мієломоноцитарний лейкоз (C93.1-) 

 

D46.9 Мієлодиспластичний синдром, неуточнений 
Мієлодисплазія БДВ 

Передлейкоз (передлейкозний синдром) БДВ 

Включено: анемія 

 

D47 Інші новоутворення невизначеного чи невідомого характеру лiмфоїдної, 

кровотворної та споріднених тканин 
Примітка:  

У третьому виданні МКОЗ було змінено класифікацію хронічних мієлопроліферативних 

захворювань на відповідний код характеру новоутворення /3. Коди в рамках рубрики D47 будуть 

використовуватися й надалі (хоча він розташований у рубриці Новоутворення невизначеного чи 

невідомого характеру) з відповідним зазначеним морфологічним кодом. 

 

D47.0 Гістіоцитарні новоутворення та тучноклітинні пухлини невизначеного або 

невідомого характеру 
Повільно прогресуючий системний мастоцитоз 

Тучноклітинна пухлина  БДВ 

Мастоцитома  

Системний мастоцитоз, пов'язаний з гематологічними захворюваннями немастоцитозного типу 

[SM-AHNMD] 

Виключено: мастоцитоз (вроджений) (шкіри) (Q82.2) 

 

D47.1 Хронічна мієлопроліферативна хвороба 
Хронічний нейтрофільний лейкоз 

Включено: анемія 

Виключено:  

атиповий хронічний мієлоїдний лейкоз, BCR/ABL-негативний (C92.2-) 

хронічний мієлоїдний лейкоз [ХМЛ], BCR/ABL-позитивний (C92.1-) 

  

D47.2 Моноклональна гаммапатія невстановленої етіології (МГНЕ) 
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D47.3 Есенціальна (геморагічна) тромбоцитемія 
Ідіопатична геморагічна тромбоцитемія 

 

D47.4 Остеомієлофіброз 
Хронічний ідіопатичний мієлофіброз 

Мієлофіброз (ідіопатичний) (з мієлоїдною метаплазією) 

Мієлосклероз (мегакаріоцитарний) з мієлоїдною метаплазією 

Вторинний мієлофіброз при мієлопроліферативній хворобі 

Виключено: гострий мієлофіброз (C94.4-) 

 

D47.5 Хронічний еозинофільний лейкоз [гіпереозинофільний синдром] 
 

D47.7 Інші уточнені новоутворення невизначеного або невідомого характеру 

лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин 
Включено: гістіоцитарні пухлини невизначеного або невідомого характеру 

 

D47.9 Новоутворення невизначеного або невідомого характеру лімфоїдної, кровотворної 

та споріднених тканин, неуточнене 
Лімфопроліферативна хвороба БДВ 

Мієлопроліферативна хвороба, неуточнена 

 

D48 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру інших та 

неуточнених локалізацій 
Виключено: нейрофіброматоз (незлоякісний) (Q85.0) 

 

D48.0 Кістки та суглобового хряща 
Виключено: 

хрящів: 

 вуха (D48.1) 

 гортані (D38.0) 

 носа (D38.5) 

сполучної тканини повіки (D48.1) 

синовіальної оболонки (D48.1) 

 

D48.1 Сполучної та інших м'яких тканин 
Сполучної тканини: 

 вуха 

 повіки 

Виключено: 

хряща: 

 суглобового (D48.0) 

 гортані (D38.0) 

 носа (D38.5) 

сполучної тканини молочної залози (D48.6) 

 

D48.2 Периферичних нервів та вегетативної нервової системи 
Виключено: периферичних нервів очної ямки (D48.7) 

 

D48.3 Заочеревинного простору 

 

D48.4 Очеревини 

 

D48.5 Шкіри 
Анальних:  

 краю 

 шкіри 
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Шкіри періанальної ділянки 

Шкіри молочної залози 

Виключено: 

ануса БДВ (D37.79) 

шкіри статевих органів (D39.7, D40.7) 

червоної кайми губи (D37.0) 

 

D48.6 Молочної залози 
Сполучної тканини молочної залози 

Цистосаркома  листоподібна 

Виключено: шкіри молочної залози (D48.5) 

 

D48.7 Інших уточнених локалізацій 
Ока 

Серця 

Периферичних нервів очної ямки 

Виключено: 

сполучної тканини (D48.1) 

шкіри повіки (D48.5) 

 

D48.9 Новоутворення невизначеного або невідомого характеру, неуточнене 
Пухлинний ріст БДВ 

Новоутворення БДВ 

Пухлинна проліферація БДВ 

Пухлина БДВ 
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КЛАС 3 ХВОРОБИ КРОВІ ТА КРОВОТВОРНИХ ОРГАНІВ, 

ТА ОКРЕМІ ПОРУШЕННЯ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ІМУННОГО 

МЕХАНІЗМУ (D50-D89) 

 

Даний клас містить наступні блоки: 

D50-D53  Аліментарні анемії  

D55-D59  Гемолітичні анемії  

D60-D64  Апластичні та інші анемії  

D65-D69  Порушення згортання крові, пурпура та інші геморагічні стани  

D70-D77  Інші хвороби крові та кровотворних органів  

D80-D89  Деякі порушення з залученням імунного механізму  

У даному класі наступні категорії позначені зірочкою: 

D63* Анемія при хронічних хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

D77* Інші порушення крові та кровотворних органів при хворобах, класифікованих в 

інших рубриках 

 
Виключено: 

аутоімунна хвороба (системна) БДВ (M35.9) 

ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин (E00-E89) 

хвороби, зумовлені вірусом імунодефіциту людини [ВІЛ] (B20-B24) 

новоутворення (C00-D48) 

симптоми, ознаки та відхилення від норми, виявлені при клінічних та лабораторних дослідженнях, не 

класифіковані в інших рубриках (R00-R99) 

 

АЛІМЕНТАРНІ АНЕМІЇ  

(D50-D53) 

 

D50 Залiзодефiцитна анемія  
Включено: 

анемія: 

 асидеротична 

 гіпохромна 

 

D50.0  Залізодефіцитна анемія вторинна внаслідок крововтрати (хронічної) 
 Постгеморагічна анемія (хронічна) 

Виключено: 

 гостра постгеморагічна анемія (D62) 

 вроджена анемія внаслідок втрати крові у плода (P61.3) 

 

D50.1  Сидеропенічна дисфагія 
Синдром Келлі-Патерсона 

Синдром Пламмера-Вінсона 

 

D50.8 Інші залізодефіцитні анемії 
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D50.9  Залізодефіцитна анемія, неуточнена 

 

D51 Вітамін В12-дефiцитна анемія  
 Виключено: недостатність вітаміну В12 (E53.8) 

 

D51.0 Вітамін В12-дефіцитна анемія, зумовлена недостатністю внутрішнього фактора 
Анемія: 

 Аддісона 

 Бірмера 

 перніціозна (вроджена) 

Вроджена недостатність внутрішнього фактора 

 

D51.1 Вітамін В12-дефіцитна анемія, внаслідок селективної мальабсорбції вітаміну В12 з 

протеїнурією 
Синдром Імерслунд (-Гресбека) 

Мегалобластна спадкова анемія 

 

D51.2 Дефіцит транскобаламіну II 

 

D51.3 Інші вітамін В12-дефіцитні аліментарні анемії 
Анемія вегетаріанців 

 

D51.8 Інші вітамін В12-дефіцитні анемії 

 

D51.9 Вітамін В12-дефіцитна анемія, неуточнена 

 

D52 Фолієводефiцитна анемія  

 

D52.0 Фолієводефіцитна аліментарна анемія 
Аліментарна мегалобластна анемія 

 

D52.1 Медикаментозна фолієводефіцитна анемія 
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

D52.8 Інші фолієводефіцитні анемії 

 

D52.9 Фолієводефіцитна анемія, неуточнена 
Анемія, спричинена недостатністю фолієвої кислоти, БДВ 

 

D53 Інші аліментарні анемії  
Включено: мегалобластна анемія, резистентна до вітаміну В12 чи фолатної терапії 

 

D53.0 Білково-дефіцитна анемія 
Анемія внаслідок недостатності амінокислот  

Оротацидурична анемія  

 Виключено: синдром Леша-Ніхена (E79.1) 

 

D53.1 Інші мегалобластні анемії, не класифіковані в інших рубриках 
Мегалобластна анемія БДВ 

Виключено: хвороба Ді Гульєльмо (C94.0-) 

 

D53.2 Анемія спричинена цингою  
Виключено: цинга (E54) 
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D53.8  Інші уточнені аліментарні анемії 
Анемія, пов’язана з дефіцитом: 

 міді 

 молібдену 

 цинку 

Виключено: 

аліментарний дефіцит без згадки про анемію, таку як: 

 дефіцит міді (E61.0) 

 дефіцит молібдену (E61.5) 

 дефіцит цинку (E60) 

 

D53.9  Аліментарна анемія, неуточнена 
Проста хронічна анемія 

Виключено: анемія БДВ (D64.9) 

 

ГЕМОЛІТИЧНІ АНЕМІЇ  

(D55-D59) 

 

D55 Анемія внаслідок ферментних порушень  
Виключено: ферментодефіцитна анемія внаслідок дії лікарського засобу (D59.2) 

 

D55.0 Анемія внаслідок недостатності глюкозо-6-фосфат-дегідрогенази [Г-6-ФД] 
Фавізм 

Г-6-ФД-дефіцитна анемія 

 

D55.1 Анемія внаслідок інших порушень обміну глутатіону 
Анемія: 

 внаслідок дефіциту ферментів, крім Г-6-ФД, пов’язаних з гексозомонофосфатним [ГМФ] 

шунтом 

 гемолітична несфероцитарна (спадкова), тип І 

 

D55.2 Анемія внаслідок порушень гліколітичних ферментів 
Анемія: 

 гемолітична несфероцитарна (спадкова), тип ІІ 

 внаслідок дефіциту гексокінази 

 внаслідок дефіциту піруваткінази [ПК] 

 внаслідок дефіциту тріозофосфатізомерази 

 

D55.3 Анемія внаслідок порушень обміну нуклеотидів 

 

D55.8 Інші анемії внаслідок ферментних порушень 

 

D55.9 Анемія внаслідок ферментного порушення, неуточнена 

 

D56 Таласемiя 

 

D56.0 Альфа-таласемія 
Виключено: водянка плода внаслідок гемолітичної хвороби (P56.-) 

 

D56.1 Бета-таласемія 
Анемія Кулі 

Важка бета-таласемія 

Таласемія: 

 проміжна 

 велика 

 



127 

D56.2 Дельта-бета-таласемія 

 

D56.3 Ознаки таласемії 

 

D56.4 Спадкове персистування фетального гемоглобіну [СПФГ] 

 

D56.8 Інші таласемії 

 

D56.9 Таласемія, неуточнена 
Середземноморська анемія (з іншою гемоглобінопатією) 

Таласемія (мала) (змішана) (з іншою гемоглобінопатією) 

 

D57 Серпоподібноклітинні порушення  
Виключено: інші гемоглобінопатії (D58.-) 

 

D57.0 Серпоподібноклітинна анемія з кризами  
Hb-SS хвороба з кризами 

 

D57.1 Серпоподібноклітинна анемія без кризів 
Серпоподібноклітинні: 

 анемія    

 хвороба   БДВ 

 порушення   

 

D57.2 Подвійні гетерозиготні серпоподібноклітинні порушення 
Хвороба: 

 Hb-SC 

 Hb-SD 

 Hb-SE 

 Серпоподібноклітинна (бета-) таласемія 

 

D57.3 Серпоподібноклітинні ознаки 
Ознаки гемоглобіну S [Hb-S] 

Гетерозиготний гемоглобін S [HbAS] 

 

D57.8 Інші серпоподібноклітинні порушення 

 

D58 Інші спадкові гемолітичні анемії  

 

D58.0 Спадковий сфероцитоз 
Ахолурична (сімейна) жовтяниця 

Вроджена (сфероцитарна) гемолітична жовтяниця 

Синдром Мінковського-Шоффара 

 

D58.1 Спадковий еліптоцитоз 
Еліптоцитоз (вроджений) 

Овалоцитоз (вроджений) (спадковий) 

 

D58.2 Інші гемоглобінопатії 
Аномальний гемоглобін БДВ 

Вроджена анемія з тільцями Гейнца 

Хвороба: 

 Hb-C 

 Hb-D 

 Hb-E 

Гемоглобінопатія БДВ 
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Гемолітична хвороба, зумовлена нестійкістю гемоглобіну 

Виключено: 

сімейна поліцитемія (D75.0) 

хвороба Hb-М (D74.0) 

спадкове персистування фетального гемоглобіну [СПФГ] (D56.4) 

висотна поліцитемія (D75.1) 

метгемоглобінемія (D74.-) 

 

D58.8 Інші уточнені спадкові гемолітичні анемії 
 Стоматоцитоз  

 

D58.9 Спадкова гемолітична анемія, неуточнена 

 

D59 Набута гемолітична анемія  

 

D59.0 Медикаментозна аутоімунна гемолітична анемія 
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

D59.1 Інші аутоімунні гемолітичні анемії 
Аутоімунна гемолітична хвороба (холодовий тип) (тепловий тип) 

Хронічна хвороба, спричинена холодовими гемаглютинінами 

Холодова аглютинінова:  

 хвороба  

 гемоглобінурія 

Гемолітична анемія 

 холодовий тип (вторинна) (симптоматична) 

 тепловий тип (вторинна) (симптоматична) 

Виключено: 

синдром Еванса (D69.3) 

гемолітична хвороба плода та новонародженого (P55.-) 

пароксизмальна холодова гемоглобінурія (D59.6) 

 

D59.2 Медикаментозна неаутоімунна гемолітична анемія 
 Медикаментозна ферментодефіцитна анемія  

Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

D59.3 Гемолітично-уремічний синдром 

 

D59.4 Інші неаутоімунні гемолітичні анемії 
Гемолітична анемія: 

 механічна 

 мікроангіопатична 

 токсична 

Якщо необхідно ідентифікувати причину, використовують додатковий код зовнішньої причини 

(Клас 20). 

 

D59.5 Пароксизмальна нічна гемоглобінурія (Маркіафави-Мікелі) 
Виключено: гемоглобінурія БДВ (R82.3) 

 

D59.6 Гемоглобінурія внаслідок гемолізу, пов'язаного з іншими зовнішніми причинами 
Гемоглобінурія: 

 внаслідок фізичного навантаження 

 маршева (анемія бігунів) 

 пароксизмальна холодова 

Якщо необхідно ідентифікувати причину, використовують додатковий код зовнішньої причини 

(Клас 20). 
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Виключено: гемоглобінурія БДВ (R82.3) 

 

D59.8 Інші набуті гемолітичні анемії 

 

D59.9 Набута гемолітична анемія, неуточнена 
Ідіопатична гемолітична анемія, хронічна  

 

АПЛАСТИЧНІ ТА ІНШІ АНЕМІЇ  

(D60-D64) 

 

D60 Набута чиста еритроцитарна аплазія [еритробластопенiя]  
Включено: еритроцитарну аплазію (набуту) (дорослих) (з тимомою) 

 

D60.0 Хронічна набута чиста еритроцитарна аплазія 

 

D60.1 Транзиторна набута чиста еритроцитарна аплазія 

 

D60.8 Інші набуті чисті еритроцитарні аплазії 

 

D60.9 Набута чиста еритроцитарна аплазія, неуточнена 

 

D61 Інші апластичнi анемії  
Виключено: агранулоцитоз (D70) 

 

D61.0 Конституціональна апластична анемія 
Аплазія (чиста) еритроцитарна: 

 вроджена 

 дитяча 

 первинна 

Синдром Блекфена-Даймонда 

Сімейна гіпопластична анемія 

Анемія Фанконі 

Панцитопенія з вадами розвитку 

 

D61.1 Апластична анемія, спричинена лікарськими засобами 
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

D61.2 Апластична анемія, спричинена іншими зовнішніми агентами 
Якщо необхідно ідентифікувати причину, використовують додатковий код зовнішньої причини 

(Клас 20). 

 

D61.3 Ідіопатична апластична анемія 

 

D61.8 Інші уточнені апластичні анемії 

 

D61.9 Апластична анемія, неуточнена 
▼0304 Гіпопластична анемія БДВ 

 Гіпоплазія кісткового мозку 

 Панмієлофтиз 

 

D62 Гостра постгеморагiчна анемія  
Виключено: вроджена анемія внаслідок втрати крові у плода (P61.3) 

 

D63* Анемія при хронічних хворобах, класифікованих в інших рубриках  
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D64 Інші анемії  
Виключено:  
рефрактерна анемія: 

 БДВ (D46.4) 

 з надлишком бластів: 

 з трансформацією (C92.0) 

 БДВ (D46.2) 

 з кільцеподібними сидеробластами (D46.1) 

 без кільцеподібних сидеробластів (D46.0) 

 

D64.0 Спадкова сидеробластна анемія 
Гіпохромна сидеробластна анемія, пов’язана зі статтю 

 

D64.1 Вторинна сидеробластна анемія внаслідок інших захворювань 
Використовуйте додатковий код для позначення захворювання. 

 

D64.2 Вторинна сидеробластна анемія, спричинена лікарськими засобами або токсинами 
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

D64.3 Інші сидеробластні анемії 
Сидеробластна анемія: 

 БДВ 

 піридоксин-реагуюча, НКІР 

 

D64.4 Вроджена дизеритропоетична анемія 
Дисгемопоетична анемія (вроджена) 

Виключено: 

синдром Блекфена-Даймонда (D61.0) 

хвороба Ді Гульєльмо (C94.0-) 

 

D64.8 Інші уточнені анемії 
Дитячий псевдолейкоз 

Лейкоеритробластна анемія 

 

D64.9 Анемія, неуточнена 

 

ПОРУШЕННЯ ЗГОРТАННЯ КРОВІ, ПУРПУРА ТА ІНШІ ГЕМОРАГІЧНІ СТАНИ  

(D65-D69) 

 

D65 Дисемiноване внутрішньосудинне згортання [синдром дефібринації]  
Афібриногенемія, набута 

Коагулопатія споживання 

Дифузна або дисемінована внутрішньосудинна коагуляція [ДВК] 

Фібринолітична кровотеча, набута 

Пурпура: 

 фібринолітична 

 блискавична 

Виключено: 

синдром, що (ускладнює): 

 аборт, позаматкову або молярну вагітність (O00-O07, O08.1) 

 у новонародженого (P60) 

 

 

D66 Спадковий дефіцит фактора VIII  
Дефіцит фактора VIII (функціональна) 

Гемофілія: 
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 А 

 класична 

 БДВ 

Виключено: дефіцит фактора VIII з ураженням судин (D68.0) 

 

D67 Спадковий дефіцит фактора IX  
Хвороба Крістмаса 

Дефіцит: 

 фактора ІХ (функціональний з дефектом) 

 тромбопластичного компонента плазми [ТКП]  

Гемофілія В 

 

D68 Інші порушення згортання крові  
Виключено: такі, що ускладнюють аборт, позаматкову або молярну вагітність (O00-O07, O08.1) 

 

D68.0 Хвороба Віллебранда 
Ангіогемофілія 

Дефіцит фактора VIII з судинним порушенням 

Судинна гемофілія 

Виключено: 

ламкість капілярів (спадкова) (D69.8) 

дефіцит фактора VIII: 

 БДВ (D66) 

 з функціональним порушенням (D66) 

 

D68.1 Спадкова недостатність фактора XI 
Гемофілія С 

Дефіцит попередника тромбопластину плазми [ПТП] 

 

D68.2 Спадковий дефіцит інших факторів згортання крові 
Вроджена афібриногенемія 

Дефіцит фактора: 

 І [фібриногену] 

 ІІ [протромбіну] 

 V [лабільного] 

 VII [стабільного] 

 X [Стюарта-Прауера] 

 XII [Хагемана] 

 XIII [фібринстабілізуючого] 

Дефіцит: 

 АС-глобуліну 

 проакцелерину 

Дисфібриногенемія (вроджена) 

Гіпопроконвертинемія 

Хвороба Оврена 

 

D68.3 Геморагічне порушення, зумовлене циркулюючими в крові антикоагулянтами 
▼0303 Кровотеча внаслідок тривалого прийому антикоагулянтів 

Гіпергепаринемія  

Підвищення вмісту: 

 анти-VIIIа 

 анти-ІХа 

 анти-Ха 

 анти-ХІа 

 антитромбіну 

Використовуйте додатковий код зовнішнього фактору (Клас 20) для зазначення антикоагулянту, 

що застосовувався 

Виключено: коагулограму, яка не відповідає нормі (R79.83) 

довготривалий прийом антикоагулянтів без геморагічних порушень (Z92.1) 
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D68.4 Набутий дефіцит фактора згортання 
Дефіцит фактора згортання внаслідок: 

 хвороби печінки 

 дефіциту вітаміну К 

Виключено: дефіцит вітаміну К у новонародженого (P53) 

 

D68.5 Первинна тромбофілія 
Резистентність до активованого протеїну С [Лейденівська мутація фактора V] 

Дефіцит: 

 антитромбіну 

 протеїну С 

 протеїну S 

Мутація гена протромбіну 

 

D68.6 Інша тромбофілія 
Наявність вовчакового антикоагулянту 

Синдром: 

 антитіл до кардіоліпіну  

 антифосфоліпідний 

Виключено: 

дисемiноване внутрішньосудинне згортання [ДВЗ] (D65) 

гіпергомоцистеїнемія (E72.1) 

 

D68.8 Інші уточнені порушення згортання крові 

 

D68.9 Порушення згортання крові, неуточнене 

 

D69 Пурпура та інші геморагiчнi стани  
Виключено: 

доброякісна гіпергаммаглобулінемічна пурпура (D89.0) 

кріоглобулінемічна пурпура (D89.1) 

есенціальна (геморагічна) тромбоцитемія (D47.3) 

блискавична пурпура (D65) 

тромботична тромбоцитопенічна пурпура (M31.1) 

 

D69.0 Алергічна пурпура 
Пурпура: 

 анафілактоїдна 

 Шенлейна-Геноха 

 нетромбоцитопенічна: 

 геморагічна 

 ідіопатична 

 судинна 

Алергічний васкуліт 

 

D69.1 Якісні дефекти тромбоцитів 
Синдром Бернара-Сульє [гігантських тромбоцитів] 

Хвороба Гланцманна 

Синдром сірих тромбоцитів 

Тромбастенія (геморагічна) (спадкова) 

Тромбоцитопатія  

Виключено: хвороба Віллебранда (D68.0) 

 

D69.2 Інша нетромбоцитопенічна пурпура 
Пурпура: 

 БДВ 

 стареча 
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 проста 

 

D69.3 Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура 
Синдром Еванса 

 

D69.4 Інша первинна тромбоцитопенія 
Виключено: 

тромбоцитопенія з відсутністю променевої кістки (Q87.26) 

транзиторна неонатальна тромбоцитопенія (P61.0) 

синдром Віскотта-Олдрича (D82.0) 

 

D69.5 Вторинна тромбоцитопенія 
Якщо необхідно ідентифікувати причину, використовують додатковий код зовнішньої причини 

(Клас 20). 

 

D69.6 Тромбоцитопенія, неуточнена 

 

D69.8 Інші уточнені геморагічні стани 
Ламкість капілярів (спадкова) 

Судинна псевдогемофілія 
 

D69.9 Геморагічний стан, неуточнений 

 

ІНШІ ХВОРОБИ КРОВІ ТА КРОВОТВОРНИХ ОРГАНІВ  

(D70-D77) 

 

D70 Агранулоцитоз  
▼0109 Агранулоцитарна ангіна 

Дитячий генетичний агранулоцитоз 

Хвороба Костманна 

Нейтропенія:   
 вроджена 

 циклічна 

 медикаментозна 

 БДВ 

 періодична 

 селезінкова (первинна) 

 токсична 

Нейтропенічна спленомегалія 

Хвороба Вернера-Шульца 

Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

Виключено: транзиторна неонатальна нейтропенія (P61.5) 

 

D71 Функціональні порушення полiморфноядерних нейтрофiлiв 
Дефект рецепторного комплексу клітинної мембрани [CR3] 

Хронічний (дитячий) гранулематоз 

Вроджений дисфагоцитоз 

Прогресуючий септичний гранулематоз 

 

D72 Інші порушення лейкоцитів  
Виключено: 

аномалія (диференціації) лейкоцитів (R72) 

базофілія (D75.89) 

імунні порушення (D80-D89) 

нейтропенія (D70) 

передлейкоз (синдром) (D46.9) 
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D72.0 Генетичні аномалії лейкоцитів 
Аномалія (грануляція) (гранулоцита) або синдром: 

 Альдера 

 Мая-Хеггліна 

 Пельгера-Хьюіта  

Спадкова: 

 лейкоцитарна: 

 гіперсегментація 

 гіпосегментація 

 лейкомеланопатія 

Виключено: синдром Чедіака(-Стейнбрінка)-Хігасі (E70.3) 

 

D72.1 Еозинофілія 
Еозинофілія: 

 алергічна 

 спадкова 

 

D72.8 Інші уточнені порушення лейкоцитів 
Лейкемоїдна реакція: 

 лімфоцитарна 

 моноцитарна 

 мієлоцитарна 

Лейкоцитоз 

Лімфоцитоз (симптоматичний) 

Лімфопенія 

Моноцитоз (симптоматичний) 

Плазмоцитоз  

 

D72.9 Порушення лейкоцитів, неуточнене 

 

D73 Хвороби селезінки  

 

D73.0 Гіпоспленізм 
Аспленія, післяпроцедурна 

Атрофія селезінки 

Виключено: аспленія (вроджена) (Q89.01) 

 

D73.1 Гіперспленізм 
Виключено: 

спленомегалія: 

 вроджена (Q89.09) 

 БДВ (R16.1) 

 

D73.2 Хронічна застійна спленомегалія 

 

D73.3 Абсцес селезінки 

 

D73.4 Кіста селезінки 

 

D73.5 Інфаркт селезінки 
Розрив селезінки, нетравматичний 

Перекрут селезінки 

Виключено: травматичний розрив селезінки (S36.04) 

 

D73.8 Інші хвороби селезінки 
Фіброз селезінки БДВ 

Периспленіт 
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Спленіт БДВ 

 

D73.9 Хвороба селезінки, неуточнена 

 

D74 Метгемоглобiнемiя 

 

D74.0 Вроджена метгемоглобінемія 
Вроджений дефіцит НАДН-залежної метгемоглобін редуктази 

Гемоглобіноз М [Hb-M]  

Метгемоглобінемія, спадкова 

 

D74.8 Інші метгемоглобінемії 
Набута метгемоглобінемія (з сульфгемоглобінемією) 

Токсична метгемоглобінемія 

Якщо необхідно ідентифікувати причину, використовують додатковий код зовнішньої причини 

(Клас 20). 

 

D74.9 Метгемоглобінемія, неуточнена 

 

D75 Інші хвороби крові та кровотворних органів  
Виключено: 

збільшення лімфатичних вузлів (R59.-) 

гіпергаммаглобулінемія БДВ (D89.2) 

лімфаденіт: 

 гострий (L04.-) 

 хронічний (I88.1) 

 брижовий (гострий) (хронічний) (I88.0) 

 БДВ (I88.9) 

 

D75.0 Сімейний еритроцитоз 
Поліцитемія: 

 доброякісна 

 сімейна 

Виключено: спадковий овалоцитоз (D58.1) 

 

D75.1 Вторинна поліцитемія 
Еритроцитоз БДВ 

Поліцитемія: 

 набута 

 пов’язана з: 

 еритропоетином 

 зниженням об’єму плазми 

 висотою 

 стресом 

 емоційна 

 гіпоксемічна 

 нефрогенна 

 БДВ 

 відносна 

Виключено: 

поліцитемія: 

 новонародженого (P61.1) 

 справжня (D45) 

 

D75.8  Інші уточнені хвороби крові та кровотворних органів 

 

D75.81 Вторинний тромбоцитоз 
 Реактивний тромбоцитоз 



136 

 

D75.89 Інші уточнені хвороби крові та кровотворних органів 

 

D75.9 Хвороба крові та кровотворних органів, неуточнена 

 

D76 Інші зазначені хвороби, пов’язані з залученням лiмфоретикулярної тканини 

та ретикулогiстiоцитарної системи  
Виключено: 

хвороба Леттерера-Сіве (C96.0) 

еозинофільна гранульома (C96.6) 

хвороба Хенд-Шюллера-Крісчена (C96.5)  

гістіоцитарна саркома (C96.8) 

гістіоцитоз Х: 

 множинний (C96.5) 

 фокусний (C96.6) 

гістіоцитоз клітин Лангерганса: 

 множинний (C96.5) 

 фокусний (C96.6) 

злоякісний гістіоцитоз (C96.8) 

ретикулоендотеліоз: 

 лейкемічний (C91.4-) 

 неліпідний (C96.0) 

ретикульоз: 

• гістіоцитарний медулярний ретикульоз (C96.8) 

• ліпомеланотичний ретикульоз (I89.8) 

• злоякісний (C86.0) 
D76.1 Гемофагоцитарний лімфогістіоцитоз 

Сімейний гемофагоцитарний ретикульоз 

Гістіоцитози з мононуклеарних фагоцитів 

 

D76.2 Гемофагоцитарний синдром, пов'язаний з інфекцією 
Використовуйте додатковий код для позначення збудника інфекції або хвороби. 

 

D76.3 Інші синдроми гістіоцитозу 
Ретикулогістіоцитома (гігантоклітинна) 

Синусний гістіоцитоз з масивною лімфаденопатією 

Ксантогранульома  

 

D77* Інші порушення крові та кровотворних органів при хворобах, 

класифікованих в інших рубриках  
Фіброз селезінки при шистосомозі [більгарціозі] (B65.-†) 

 

ДЕЯКІ РОЗЛАДИ З ЗАЛУЧЕННЯМ ІМУННОГО МЕХАНІЗМУ  

(D80-D89) 

 
Включено:  
дефекти в системі комплементу 

імунодефіцитні порушення, за винятком хвороби, зумовленої вірусом імунодефіциту людини [ВІЛ] 

саркоїдоз 

Виключено: 

аутоімунна хвороба (системна) БДВ (M35.9) 

функціональні порушення поліморфноядерних нейтрофілів (D71) 

хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини [ВІЛ] (B20-B24) 

 

D80 Імунодефіцит з переважним дефектом антитіл  

 

D80.0 Спадкова гіпогаммаглобулінемія 
Аутосомно-рецесивна агаммаглобулінемія (швейцарський тип) 
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Зчеплена з Х-хромосомою агаммаглобулінемія [Брутона] (з дефіцитом гормону росту) 

 

D80.1 Несімейна гіпогаммаглобулінемія 
Агаммаглобулінемія з наявністю В-лімфоцитів, що несуть імуноглобуліни  

Загальноваріабельна агаммаглобулінемія [ЗВАгамма] 

Гіпогаммаглобулінемія БДВ 

 

D80.2 Вибірковий дефіцит імуноглобуліну A [IgA] 

 

D80.3 Вибірковий дефіцит підкласів імуноглобуліну G [IgG] 

 

D80.4 Вибірковий дефіцит імуноглобуліну М [IgM] 

 

D80.5 Імунодефіцит з підвищеним рівнем імуноглобуліну M [IgM] 

 

D80.6 Дефіцит антитіл з близьким до нормального рівнем імуноглобулінів або з 

гіперімуноглобулінемією 

 

D80.7 Транзиторна гіпогаммаглобулінемія у дітей 

 

D80.8 Інші імунодефіцити з переважним дефектом антитіл 
Дефіцит легких капа-ланцюгів  

 

D80.9 Імунодефіцит з переважним дефектом антитіл, неуточнений 

 

D81 Комбіновані імунодефіцити 
Виключено: аутосомно-рецесивна агаммаглобулінемія (швейцарський тип) (D80.0) 

 

D81.0 Тяжкий комбінований імунодефіцит [ТКІД] з ретикулярним дисгенезом 

 

D81.1 Тяжкий комбінований імунодефіцит [ТКІД] з низькою кількістю Т- та В-клітин 

 

D81.2 Тяжкий комбінований імунодефіцит [ТКІД] з низькою чи нормальною кількістю 

В-клітин 

 

D81.3 Дефіцит аденозиндезамінази [ДАД] 

 

D81.4 Синдром Незелофа 

 

D81.5 Дефіцит пуриннуклеозидфосфорилази [ПНФ] 

 

D81.6 Дефіцит молекул класу І головного комплексу гістосумісності 
Синдром «оголених лімфоцитів» 

 

D81.7 Дефіцит молекул класу II головного комплексу гістосумісності 

 

D81.8 Інші комбіновані імунодефіцити 
Дефіцит біотинзалежної карбоксилази 

 

D81.9 Комбінований імунодефіцит, неуточнений 
Тяжкий комбінований імунодефіцит [ТКІД] з розладами БДВ 

 

 

D82 Iмунодефiцит, пов'язаний з іншими основними порушеннями  
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Виключено: атаксія-телеангіектазія [синдром Луї-Бар] (G11.3)  
 

D82.0 Синдром Віскотта-Олдріча 
Імунодефіцит з тромбоцитопенією та екземою 

 

D82.1 Синдром Ді Джорджі 
Синдром дивертикулу глотки 

Загруднинної залози (тимуса): 

 алімфоплазія 

 аплазія або гіпоплазія з імунодефіцитом 

 

D82.2 Імунодефіцит з карликовістю за рахунок коротких кінцівок 

 

D82.3 Імунодефіцит внаслідок спадкового дефекту, зумовленого вірусом Епштейна-

Барра 
Зчеплена з Х-хромосомою лімфопроліферативна хвороба 

 

D82.4 Синдром гіперімуноглобуліну Е [IgE] 

 

D82.8 Імунодефіцит, пов'язаний з іншими уточненими значними дефектами 

 

D82.9 Імунодефіцит, пов'язаний зі значним дефектом, неуточнений 

 

D83 Загальний варіабельний імунодефіцит 

 

D83.0 Загальний варіабельний імунодефіцит з переважними порушеннями кількості та 

функції В-клітин 

 

D83.1 Загальний варіабельний імунодефіцит з переважними порушеннями 

імунорегуляторних Т-клітин 

 

D83.2 Загальний варіабельний імунодефіцит з аутоантитілами до В- та Т-клітин 

 

D83.8 Інші загальні варіабельні імунодефіцити 

 

D83.9 Загальний варіабельний імунодефіцит, неуточнений 

 

D84 Інші імунодефіцити  

 

D84.0 Дефект лімфоцитфункціонального антигену-1 [ЛФА-1] 

 

D84.1 Дефект у системі комплементу 
Недостатність інгібітору С1 естерази [C1-ІНГ] 

 

D84.8 Інші уточнені імунодефіцити 

 

D84.9 Імунодефіцит, неуточнений 

 

D86 Саркоїдоз 

 

D86.0 Саркоїдоз легені 

 

D86.1 Саркоїдоз лімфатичних вузлів 
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D86.2 Саркоїдоз легені з саркоїдозом лімфатичних вузлів 

 

D86.3 Саркоїдоз шкіри 

 

D86.8 Саркоїдоз інших уточнених та комбінованих локалізацій 
Іридоцикліт при саркоїдозі† (H22.1*) 

Множинні ураження черепних нервів при саркоїдозі† (G53.2*) 

Пов’язані з саркоїдозом: 

 артропатія† (M14.8*) 

 міокардит† (I41.8*) 

 міозит† (M63.3-*) 

Увеопаротидна лихоманка [хвороба Герфордта] 

 

D86.9 Саркоїдоз, неуточнений 

 

D89 Інші розлади з залученням імунного механізму, не класифіковані в інших 

рубриках  
Виключено: 

гіперглобулінемія БДВ (R77.1) 

моноклональна гаммапатія невстановленої етіології (МГНЕ) (D47.2) 

неприживлення та відторгнення трансплантата (T86.-) 

 

D89.0 Поліклональна гіпергаммаглобулінемія 
Доброякісна гіпергаммаглобулінемічна пурпура 

Поліклональна гаммапатія БДВ 
 

D89.1 Кріоглобулінемія 
Кріоглобулінемія: 

 есенціальна 

 ідіопатична 

 змішана 

 первинна 

 вторинна 

Кріоглобулінемічні: 

 пурпура 

 васкуліт 

 

D89.2 Гіпергаммаглобулінемія, неуточнена 

 

D89.3 Синдром відновлення імунітету 
Запальний синдром відновлення імунітету [ЗСВІ] 

Якщо необхідно ідентифікувати причину, використовують додатковий код зовнішньої причини 

(Клас 20). 

 

D89.8 Інші уточнені розлади з залученням імунного механізму, не класифіковані в 

інших рубриках 
Стан з імунною недостатністю: 

 набутий БДВ 

 медикаментозний 

Виключено: хвороби, зумовлені вірусом імунодефіциту людини [ВІЛ] (B20-B24) 

 

D89.9 Розлад з залученням імунного механізму, неуточнений 
Імунна хвороба БДВ 
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КЛАС 4 ЕНДОКРИННІ ХВОРОБИ, РОЗЛАДИ 

ХАРЧУВАННЯ ТА ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН 

(E00-E89) 

 

Даний клас містить наступні блоки: 

E00-E07 Хвороби щитоподібної залози 

E09-E14 Проміжна гіперглікемія та цукровий діабет 

E15-E16 Інші порушення обміну глюкози та внутрішньої секреції підшлункової 

залози 

E20-E35 Порушення інших ендокринних залоз 

E40-E46 Загальна недостатність харчування 

E50-E64 Інші види дефіциту харчування 

E65-E68 Ожиріння та інші види надмірного харчування 

E70-E89 Порушення обміну речовин 

У даному класі наступні категорії позначені зірочкою: 

E35* Порушення ендокринних залоз при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 

 
Примітка: 

Усі новоутворення як функціонально активні, так і неактивні, включені до Класу 2. Відповідні коди у цьому 

класі (наприклад, E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) за необхідності можуть бути використані, як додаткові коди 

для визначення чи функціональної активності новоутворень та ектопічної ендокринної тканини чи 

гіперфункції та гіпофункції ендокринних залоз, пов'язаних з новоутвореннями та іншими станами, 

класифікованими в інших рубриках. 

 

Виключено: 

симптоми, ознаки та відхилення від норми, виявлені при клінічних та лабораторних дослідженнях, не 

класифіковані в інших рубриках (R00-R99) 

транзиторні ендокринні розлади та порушення обміну речовин, характерні для плода та новонародженого 

(P70-P74) 

 

ХВОРОБИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ 

(E00-E07) 

 

E00 Синдром вродженого йодного дефіциту 
Включено: ендемічні стани, пов'язані з дефіцитом йоду в зовнішньому середовищі, як 

безпосередньо, так і внаслідок йодної недостатності у матері. Деякі з цих станів не можуть 

вважатись справжнім гіпотиреозом, але є важливим наслідком неадекватної секреції гормону 

щитоподібної залози у плода, що розвивається. Зобогенні фактори зовнішнього середовища 

можуть бути супровідними. 

Використовуйте додатковий код (F70-F79) для зазначення будь-яких супутніх затримок 

розумового розвитку. 

Виключено: субклінічний гіпотиреоз внаслідок дефіциту йоду (E02) 

 

E00.0 Синдром вродженого йодного дефіциту, неврологічна форма 
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Ендемічний кретинізм, неврологічна форма 

 

E00.1 Синдром вродженого йодного дефіциту, мікседематозна форма 
Ендемічний кретинізм: 

 гіпотиреоїдний 

 мікседематозна форма 

 

E00.2 Синдром вродженого йодного дефіциту, змішана форма 
Ендемічний кретинізм, змішана форма 

 

E00.9 Синдром вродженого йодного дефіциту, неуточнений 
Вроджений гіпотиреоз внаслідок йодного дефіциту БДВ 

Ендемічний кретинізм БДВ 

 

E01 Хвороби щитоподібної залози, пов’язані з йодною недостатністю, та подібні 

стани 
Виключено: 

синдром вродженого йодного дефіциту (E00.-) 

субклінічний гіпотиреоз внаслідок дефіциту йоду (E02) 

 

E01.0 Дифузний (ендемічний) зоб, пов'язаний з дефіцитом йоду 

 

E01.1 Багатовузловий (ендемічний) зоб, пов'язаний з дефіцитом йоду 
Вузловий зоб, пов'язаний з дефіцитом йоду 

 

E01.2 Зоб (ендемічний), пов'язаний з дефіцитом йоду, неуточнений 
Ендемічний зоб БДВ 

 

E01.8 Інші хвороби щитоподібної залози, пов'язані з дефіцитом йоду, та подібні стани 
Набутий гіпотиреоз внаслідок дефіциту йоду БДВ 

 

E02 Субклінічний гіпотиреоз внаслідок дефіциту йоду 

 

E03 Інші форми гіпотиреозу 
Виключено: 

гіпотиреоз внаслідок дефіциту йоду (E00-E02) 

післяпроцедурний гіпотиреоз (E89.0) 

 

E03.0 Вроджений гіпотиреоз із дифузним зобом 
Вроджений (нетоксичний) зоб: 

 БДВ 

 паренхіматозний 

Виключено: транзиторний вроджений зоб з нормальною функцією (P72.0) 

 

E03.1 Вроджений гіпотиреоз без зоба 
Аплазія щитоподібної залози (з мікседемою) 

Вроджені: 

 атрофія щитоподібної залози 

 гіпотиреоз БДВ 

 

E03.2 Гіпотиреоз, викликаний медикаментами та іншими екзогенними речовинами 
Якщо необхідно ідентифікувати причину, використовують додатковий код зовнішньої причини 

(Клас 20). 

 

E03.3 Постінфекційний гіпотиреоз 
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E03.4 Атрофія щитоподібної залози (набута) 
Виключено: вроджена атрофія щитоподібної залози (E03.1) 

 

E03.5 Мікседематозна кома 

 

E03.8 Інший уточнений гіпотиреоз 

 

E03.9 Гіпотиреоз, неуточнений 
Мікседема БДВ 

 

E04 Інші форми нетоксичного зоба 
Виключено: 

вроджений зоб: 

 дифузний  

 БДВ    (E03.0) 

 паренхіматозний  

зоб, пов'язаний з дефіцитом йоду (E00-E02) 

 

E04.0 Нетоксичний дифузний зоб 
Зоб нетоксичний: 

 дифузний (колоїдний) 

 простий 

 

E04.1 Нетоксичний одновузловий зоб 
Колоїдний вузол (кістозний) (тиреоїдний) 

Нетоксичний одновузловий зоб 

Тиреоїдний (кістозний) вузол БДВ 

 

E04.2 Нетоксичний багатовузловий зоб 
Кістозний зоб БДВ 

багатовузловий (кістозний) зоб БДВ 

 

E04.8 Інші уточнені форми нетоксичного зоба 

 

E04.9 Нетоксичний зоб, неуточнений 
Зоб БДВ 

Вузловий (нетоксичний) зоб БДВ 

 

E05 Тиреотоксикоз [гіпертиреоз]  
Тиреоїдна (тиреотоксична) 

 очей † (H58.8 *)  

 серця † (I43.8 *)  хвороба 

Виключено: 

хронічний тиреоїдит з транзиторним тиреотоксикозом (E06.2) 

неонатальний тиреотоксикоз (P72.1) 

 

E05.0 Тиреотоксикоз із дифузним зобом 
Екзофтальмічний або токсичний зоб БДВ 

Хвороба Грейса 

Дифузний токсичний зоб 

 

E05.1 Тиреотоксикоз із токсичним одновузловим зобом 
Тиреотоксикоз із токсичним одновузловим зобом 

 

E05.2 Тиреотоксикоз із токсичним багатовузловим зобом 
 Токсичний вузловий зоб БДВ 
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E05.3 Тиреотоксикоз, пов'язаний з ектопією тиреоїдної тканини 

 

E05.4 Тиреотоксикоз штучний 

 

E05.5 Тиреотоксичний криз або кома 
Використовуйте додатковий код для зазначення типу тиреотоксикозу (E05.0-E05.4, E05.8-E05.9). 

 

E05.8 Інші форми тиреотоксикозу 
Гіперпродукція тиреостимулюючого гормону 

Якщо необхідно ідентифікувати причину, використовують додатковий код зовнішньої причини 

(Клас 20). 

 

E05.9 Тиреотоксикоз, неуточнений 
Гіпертиреоз БДВ 

 

E06 Тиреоїдит 
Виключено: післяпологовий тиреоїдит (O90.5) 

 

E06.0 Гострий тиреоїдит 
Абсцес щитоподібної залози 

Тиреоїдит: 

 піогенний  

 гнійний 

У разі необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-

B97). 

 

E06.1 Підгострий тиреоїдит 
Тиреоїдит: 

 де Кервена 

 гігантоклітинний 

 гранулематозний 

 негнійний  

Виключено: аутоімунний тиреоїдит (E06.3) 

 

E06.2 Хронічний тиреоїдит з транзиторним тиреотоксикозом 
Виключено: аутоімунний тиреоїдит (E06.3) 

 

E06.3 Аутоімунний тиреоїдит 
Тиреоїдит Хашимото 

Хашитоксикоз (транзиторний) 

Лімфоаденоматозний зоб 

Лімфоцитарний тиреоїдит 

Лімфоматозна струма 

 

E06.4 Тиреоїдит, спричинений лікарським засобом 
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, використовують додатковий код зовнішньої 

причини (Клас 20). 

 

E06.5 Інший хронічний тиреоїдит 
Тиреоїдит: 

 хронічний: 

 фіброзний 

 БДВ 

 кам’яний  

 Ріделя  

 

E06.9 Тиреоїдит, неуточнений 
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E07 Інші хвороби щитоподібної залози  

 

E07.0 Гіперсекреція кальцитоніну 
С-клітинна гіперплазія щитоподібної залози 

Гіперсекреція тиреокальцитоніну 

 

E07.1 Дисгормональний зоб 
Сімейний дисгормональний зоб 

Синдром Пендреда 

Виключено: транзиторний вроджений зоб з нормальною функцією (P72.0) 

 

E07.8 Інші уточнені хвороби щитоподібної залози 
Дефект тироксинозв’язуючого глобуліну 

Крововилив   (у) щитоподібної(у)  

Інфаркт   залози(у) 

Еутиреоїдний патологічний синдром 

 

E07.9 Хвороба щитоподібної залози, неуточнена 

 

ПРОМІЖНА ГІПЕРГЛІКЕМІЯ ТА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 

(E09-E14) 
▼0401 

 
Використовуйте додатковий код (Z86.3), якщо вдалося успішно подолати ендокринопатію. 

Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб або хімічний препарат, що спричинив 

захворювання, використовують додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

◙E09 Проміжна гіперглікемія 
Включено: порушення рівня глюкози (вуглеводів) 

аномалії:  

 регуляції 

 толерантності 

діабет, хімічний 

діабет, латентний 

порушення:  

 глікемії натще (ПГН) 

 обміну глюкози (вуглеводів): 

 регуляції (ПРГ) 

 толерантності (ПТГ)  

предіабет  

Використовуйте додатковий код для зазначення будь-якого основного стану або пов'язаного з 

ним генетичного синдрому. 

Виключено: 

цукровий діабет (E10-E14) 

підвищений рівень глюкози в крові (R73) 

 

◙E09.2 Проміжна гіперглікемія з нирковими ускладненнями 
▼1438  

 

◙E09.21 Проміжна гіперглікемія з проявами нефропатії 
Проміжна гіперглікемія з: 

 хронічною хворобою нирок: 

 стадія 1 

 стадія 2 

 клубочковим: 

 потовщенням базальної мембрани 

 мезангіальною експансією  
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 ранньою нефропатією (початковою) (середньою) (повторною) 

 мікроальбумінурією: 

 стійкою 

 персистуючою 

 протеїнурією: 

 стійкою 

 персистуючою 

 тубулоінтерстиціальними змінами 

 

◙E09.29 Проміжна гіперглікемія з іншими уточненими нирковими ускладненнями 

 

◙E09.3 Проміжна гіперглікемія з офтальмологічними ускладненнями 

 

◙E09.31 Проміжна гіперглікемія з фоновою ретинопатією 
Проміжна гіперглікемія з: 

 ретинальним(ими)(ою) (у сітківку ока):  

 крововиливом: 

 точковим 

 у формі язиків полум’я 

 твердими ексудатами 

 мікроаневризмами 

 дилатацією вен сітківки 

 ретинопатією БДВ 

Виключено: з будь-яким станом, перерахованим у рубриці E09.32 

 

◙E09.32 Проміжна гіперглікемія з препроліферативною ретинопатією 
Проміжна гіперглікемія з: 

 інтраретинальними мікросудинними аномаліями [ІРМА] 

 ретинальними: 

 ватними плямами  

 крововиливами: 

 плямистими 

 круглими 

 невеликими 

 ішемією 

 венозним(ою): 

 сегментарним розширенням  

 утворенням петель  

 редуплікацією 

 

◙E09.4 Проміжна гіперглікемія з неврологічними ускладненнями 

 

◙E09.40 Проміжна гіперглікемія з неуточненою нейропатією 

 

◙E09.42 Проміжна гіперглікемія з полінейропатією 
Проміжна гіперглікемія з: 

 периферичною нейропатією: 

 дистальною симетричною 

 БДВ 

 з ушкодженням тонких волокон 

 сенсомоторною 

 

◙E09.5 Проміжна гіперглікемія з периферичною ангіопатією 
 Проміжна гіперглікемія із захворюваннями периферичних артерій  

Виключено: венозні стани – див. Алфавітний покажчик 

 

◙E09.51 Проміжна гіперглікемія з периферичною ангіопатією, без гангрени 
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◙E09.52 Проміжна гіперглікемія з периферичною ангіопатією, з гангреною 

 

◙E09.7 Проміжна гіперглікемія з множинними ускладненнями 
 

◙E09.71 Проміжна гіперглікемія з множинними мікросудинними ускладненнями 
Два або більше стани, описані в рубриках E09.2-, E09.3- або E09.4-. 

 

◙E09.72 Проміжна гіперглікемія з ознаками інсулінової резистентності 
Проміжна гіперглікемія з однією або декількома з наступних ознак: 

 чорніючий акантоз 

 дисліпідемія, яка характеризується підвищеним рівнем тригліцеридів або низьким рівнем 

холестерину ЛПВЩ 

 гіперінсулінізм  

 надмірне відкладення вісцерального жиру в області живота 

 інсулінова резистентність БДВ 

 неалкогольна жирова хвороба (зміна) печінки (НАЖХП) 

 неалкогольний стеатогепатит (НАСГ) 

 ожиріння  

 надмірна вага 

Примітка:  

Підвищений кров’яний тиск є поширеною хворобою, яка має під собою багато причин, а його 

зв'язок з інсуліновою резистентністю може бути підтвердженим лише за умови одночасної 

наявності принаймні однієї з перерахованих вище ознак. 

 

◙E09.8 Проміжна гіперглікемія з неуточненими ускладненнями 

 

◙E09.9 Проміжна гіперглікемія без ускладнень 

 

E10 Цукровий діабет типу 1 
Включено: 

діабет (цукровий): 

 аутоімунний 

 лабільний 

 ідіопатичний 

 інсулінозалежний [ІЗЦД] 

 ювенільний 

 зі схильністю до кетозу 

Виключено: 

цукровий діабет: 

 новонароджених (P70.2) 

 БДВ (E14.-) 

 інших уточнених типів (E13.-) 

 типу 2 (E11.-)   
глюкозурія: 

 БДВ (R81) 

 ниркова (E74.8) 

проміжна гіперглікемія (E09.-) 

післяопераційна гіпоінсулінемія (E89.1) 

 

◙E10.0 Цукровий діабет типу 1 з гіперосмолярністю 

 

◙E10.01 Цукровий діабет типу 1 з гіперосмолярністю без некетонемічної 

гіперглікемічно-гіперосмолярної коми [НКГГК] 
Цукровий діабет типу 1 з: 

 гіпернатріємією  БДВ 

 гіперосмолярністю  
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◙E10.02 Цукровий діабет типу 1 з гіперосмолярністю з комою 

 

◙E10.1 Цукровий діабет типу 1 з ацидозом 
Використовуйте додатковий код для зазначення наявності набряку головного мозку (G93.6). 

 

◙E10.11 Цукровий діабет типу 1 з кетоацидозом, без коми 
Цукровий діабет типу 1 з кетоацидозом БДВ 

 

◙E10.12 Цукровий діабет типу 1 з кетоацидозом, з комою 
Цукровий діабет типу 1 з гіперглікемічною комою БДВ 

 

◙E10.13 Цукровий діабет типу 1 з лактатацидозом, без коми 
Цукровий діабет типу 1 з лактатацидозом БДВ 

 

◙E10.14 Цукровий діабет типу 1 з лактатацидозом, з комою 

 

◙E10.15 Цукровий діабет типу 1 з кетоацидозом, з лактатацидозом, без коми 
Цукровий діабет типу 1 з кетоацидозом, з лактатацидозом БДВ 

 

◙E10.16 Цукровий діабет типу 1 з кетоацидозом, з лактатацидозом, з комою 

 

◙E10.2 Цукровий діабет типу 1 з нирковими ускладненнями 
▼1438 

 

◙E10.21 Цукровий діабет типу 1 з початковою діабетичною нефропатією 
Цукровий діабет типу 1 з: 

 хронічною хворобою нирок: 

 стадія 1 

 стадія 2  

 клубочковим: 

 потовщенням базальної мембрани 

 мезангіальною експансією 

 початковою нефропатією (ранньою) (середньою) (повторною) 

 мікроальбумінурією: 

 стійкою 

 персистуючою 

 тубулоінтерстиціальними змінами 

 

◙E10.22 Цукровий діабет типу 1 з діагностованою діабетичною нефропатією 
Цукровий діабет типу 1 з:  

 прогресуючою хворобою нирок 

 хронічною нирковою:  

 хворобою ≥ 3 стадії 

 недостатністю 

 розладом 

 кінцевою стадією хвороби нирок 

 гломерулосклерозом: 

 дифузним 

 внутрішньокапілярним 

 нодулярним 

 Кіммельстила-Уїлсона (хворобою) (вузликами) 

 макроальбумінурією 

 нефропатією (запущеною) (БДВ) (прогресуючою)  

 нефрозом 

 нефротичним синдромом 

 протеїнурією: 
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 стійкою 

 персистуючою 

 

◙E10.29 Цукровий діабет типу 1 з іншими уточненими нирковими ускладненнями 
Цукровий діабет типу 1 з: 

 гострою(им) нирковою(им):  

 недостатністю 

 розладами 

 медулярним (сосочковим) некрозом 

 

◙E10.3 Цукровий діабет типу 1 з офтальмологічними ускладненнями 

 

◙E10.31 Цукровий діабет типу 1 з фоновою ретинопатією 
Цукровий діабет типу 1 з: 

 ретинальним(ими)(ою):  

 крововиливом: 

 точково-плямистим 

 у формі язиків полум’я 

 твердими ексудатами  

 мікроаневризмами 

 дилатацією вен  

 ретинопатією БДВ 

Виключено: з будь-яким станом, перерахованим у рубриці E10.32 

 

◙E10.32 Цукровий діабет типу 1 з препроліферативною ретинопатією 
Цукровий діабет типу 1 з: 

 інтраретинальними мікросудинними аномаліями [ІРМА] 

 ретинальним(ими)(ою) ((у) (на): 

 ватними плямами  

 крововиливами: 

 плямистими 

 круглими 

 невеликими 

 ішемією 

 венозним(ою):  

 сегментарним розширенням  

 утворенням петель  

 редуплікацією  

 

◙E10.33 Цукровий діабет типу 1 з проліферативною ретинопатією 
Цукровий діабет типу 1 з: 

 крововиливом:  

 преретинальним  

 у скловидне тіло 

 формуванням нових судин (неоваскуляризацією) 

 розтягненням сітківки без відшарування 

 

◙E10.34 Цукровий діабет типу 1 з іншою ретинопатією 
Цукровий діабет типу 1 з: 

 макулярним(ою):  

 набряком (фокальним) (генералізованим) (інтраретинальним) 

 зіркою 

 макулопатією (кільцевидною) (ішемічною) 

 потовщенням сітківки ока 

 

◙E10.35 Цукровий діабет типу 1 з запущеним захворюванням очей 
Цукровий діабет типу 1 з: 

 неоваскулярною глаукомою 
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 рубеозом [почервонінням] райдужки  

 відшаруванням сітківки ока 

 

◙E10.36 Цукровий діабет типу 1 з діабетичною катарактою 
Виключено: цукровий діабет типу 1 з початковою стадією старечої катаракти (E10.39) 

 

◙E10.39 Цукровий діабет типу 1 з іншими уточненими офтальмологічними 

ускладненнями  
Цукровий діабет типу 1 з початковою стадією старечої катаракти 

 

◙E10.4 Цукровий діабет типу 1 з неврологічними ускладненнями 

 

◙E10.40 Цукровий діабет типу 1 з неуточненою нейропатією 

 

◙E10.41 Цукровий діабет типу 1 з діабетичною мононейропатією 
Цукровий діабет типу 1 з: 

 аміотрофією  

 паралічем черепного нерва: 

 ІІІ (окорухового) 

 VI (відвідного) 

 феморальною нейропатією 

 множинним мононевритом 

 офтальмоплегією  

 радикулопатією: 

 грудною 

 тулубною 

 

◙E10.42 Цукровий діабет типу 1 з діабетичною полінейропатією 
Цукровий діабет типу 1 з: 

 діабетичною невропатичною кахексією 

 початковою стадією діабетичної нейропатії 

 інсуліновим невритом 

 периферичною нейропатією: 

 дистальною симетричною 

 БДВ 

 з ушкодженням тонких волокон 

 сенсомоторною 

Виключено: цукровий діабет типу 1 з діабетичною вегетативною полінейропатією (E10.43) 

 

◙E10.43 Цукровий діабет типу 1 з діабетичною вегетативною нейропатією 
Цукровий діабет типу 1 з: 

 надмірним потовиділенням 

 діабетичною вегетативною полінейропатією 

 діабетичною діареєю 

 дисфункцією:  

 аноректальною  

 стравоходу 

 еректильною дисфункцією (імпотенцією) 

 гастропарезом 

 гіпотензією: 

 ортостатичною 

 постуральною 

 гіпотонією, сечового міхура 

 невропатичним набряком 

 

◙E10.49 Цукровий діабет типу 1 з іншими уточненими неврологічними ускладненнями 
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◙E10.5 Цукровий діабет типу 1 з ускладненнями кровообігу 

 

◙E10.51 Цукровий діабет типу 1 з периферичною ангіопатією, без гангрени 
 Цукровий діабет 1 типу із захворюваннями периферичних артерій, без гангрени  

Виключено: венозні стани – див. Алфавітний покажчик 

 

◙E10.52 Цукровий діабет типу 1 з периферичною ангіопатією, з гангреною 
 Цукровий діабет 1 типу із захворюваннями периферичних артерій, з гангреною  

Виключено: венозні стани – див. Алфавітний покажчик 
 

◙E10.53 Цукровий діабет типу 1 з діабетичною кардіоміопатією 
Цукровий діабет типу 1 з діастолічною дисфункцією лівого шлуночка  

 

◙E10.6 Цукровий діабет типу 1 з іншими уточненими ускладненнями 

 

◙E10.61 Цукровий діабет типу 1 з уточненими діабетичними ускладненнями кістково-

м’язової системи та сполучної тканини 
Цукровий діабет типу 1 з: 

 артропатією (нейропатичною) 

 артропатією Шарко 

 діабетичним(ою): 

 синдромом руки (хайроартропатією) (контрактурою Дюпюітрена) (долонним 

фасціальним фіброматозом) 

 остеопатією 

 періартритом плеча 

 невропатичним артритом 

 

◙E10.62 Цукровий діабет типу 1 з уточненими ускладненнями на шкірі та підшкірній 

клітковині 
Цукровий діабет типу 1 з: 

 діабетичними(ою)(им):  

 пухирями [bullosis diabeticorum] 

 дермопатією (плями на гомілці) 

 еритемою 

 рубеозом  

 склероедемою  

 потовщенням шкіри 

 діабетичним ліпоїдним некробіозом [ДЛН] 

 телеангіектазією навколо нігтів 

 

◙E10.63 Цукровий діабет типу 1  з уточненими періодонтальними ускладненнями  
Цукровий діабет типу 1 з: 

 гострим періодонтальним абсцесом 

 періодонтитом 

 

◙E10.64 Цукровий діабет типу 1 з гіпоглікемією 
Цукровий діабет типу 1 з гіпоглікемічною(ими):  

 комою 

 БДВ 

 судомами (конвульсіями) (нападом) 

 

◙E10.65 Цукровий діабет типу 1 з незадовільним контролем 
Цукровий діабет типу 1: 

 для стабілізації 

 погано контрольований 

 нестабільний 
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◙E10.69 Цукровий діабет типу 1 з іншими уточненими ускладненнями 
Цукровий діабет типу 1 з: 

 діабетичним:  

 фіброзним захворюванням молочної залози (мастопатією) (склеротичним 

лімфоцитарним лобулітом) 

 м’язовим інфарктом (асептичним міонекрозом) (ішемічним міонекрозом) (туморною 

формою вогнищевої м’язової дегенерації)  

 гангреною (гострою дермальною) (бактеріальною) (гемолітичною): 

 Фурньє 

 Мелені (прогресуючою бактеріальною синергічною)  

 некротичним фасциїтом 

 виразками (на нижніх кінцівках) 

Виключено: 

виразки стопи з периферичною: 

 ангіопатією (E10.73) 

 нейропатією (E10.73) 

 

◙E10.7 Цукровий діабет типу 1 з множинними ускладненнями  

 

◙E10.71 Цукровий діабет типу 1 з множинними мікросудинними та іншими уточненими 

несудинними ускладненнями 
Два або більше стани, класифіковані в рубриках E10.2-, E10.3-, E10.4-, E10.53 або E10.62 

 

◙E10.73 Цукровий діабет типу 1 з виразками стопи, викликаними багатьма причинами 
Цукровий діабет типу 1 з виразками стопи та периферичною: 

 ангіопатією  

 нейропатією  

 

◙E10.8 Цукровий діабет типу 1 з неуточненими ускладненнями 

 

◙E10.9 Цукровий діабет типу 1 без ускладнень 

 

E11 Цукровий діабет типу 2 
Включено: 

діабет (цукровий) (без ожиріння) (з ожирінням): 

 розвинувся у дорослому віці 

 спричинений порушенням секреції інсуліну 

 інсуліно-резистентний 

 розвинувся у зрілому віці 

 некетотичний 

Використовуйте додатковий код (Z92.22) для зазначення поточного догоспітального або 

триваючого лікування інсуліном. 

Виключено: 

цукровий діабет: 

 зрілого типу (у молодих) (MODY) (E13.-) 

 новонародженого (P70.2) 

 БДВ (E14.-) 

 інших уточнених типів (E13.-) 

 типу 1 (E10.-) 

глюкозурії: 

 БДВ (R81) 

 нирковій (E74.8) 

проміжна гіперглікемія (E09.-) 

післяпроцедурна гіпоінсулінемія (E89.1)   
 

◙E11.0 Цукровий діабет типу 2 з гіперосмолярністю 

 



152 

◙E11.01 Цукровий діабет типу 2 з гіперосмолярністю без некетонемічної 

гіперглікемічно-гіперосмолярної коми [НКГГК] 
Цукровий діабет типу 2 з: 

 гіпернатріємією  БДВ 

 гіперосмолярністю 

 

◙E11.02 Цукровий діабет типу 2 з гіперосмолярністю з комою 

 

 

◙E11.1 Цукровий діабет типу 2 з ацидозом 
Використовуйте додатковий код для зазначення наявності набряку головного мозку (G93.6). 

 

◙E11.11 Цукровий діабет типу 2 з кетоацидозом, без коми 
Цукровий діабет типу 2 з кетоацидозом БДВ 

 

◙E11.12 Цукровий діабет типу 2 з кетоацидозом, з комою 
Цукровий діабет типу 2 з гіперглікемічною комою БДВ 

 

◙E11.13 Цукровий діабет типу 2 з лактацидозом, без коми 
Цукровий діабет типу 2  з лактацидозом БДВ 

 

◙E11.14 Цукровий діабет типу 2 з лактацидозом, з комою 

 

◙E11.15 Цукровий діабет типу 2 з кетоацидозом, з лактацидозом, без коми 
Цукровий діабет типу 2 з кетоацидозом, з лактацидозом БДВ 

 

◙E11.16 Цукровий діабет типу 2 з кетоацидозом, з лактацидозом, з комою 

 

◙E11.2 Цукровий діабет типу 2 з нирковими ускладненнями 
▼1438 

 

◙E11.21 Цукровий діабет типу 2 з початковою діабетичною нефропатією 
Цукровий діабет типу 2 з: 

 хронічною хворобою нирок: 

 стадія 1 

 стадія 2 

 клубочковим(ою): 

 потовщенням базальної мембрани 

 мезангіальною експансією 

 початковою нефропатією (ранньою) (середньою) (повторною) 

 мікроальбумінурією: 

 персистуючою 

 стійкою 

 тубулоінтерстиціальними змінами 

 

◙E11.22 Цукровий діабет типу 2 з діагностованою діабетичною нефропатією 
Цукровий діабет типу 2 з:  

 прогресуючою хворобою нирок 

 хронічною(им) нирковою(им):  

 хворобою ≥ 3 стадії 

 недостатністю 

 розладом 

 кінцевою стадією хвороби нирок 

 гломерулосклерозом: 

 дифузним 

 внутрішньокапілярним 
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 нодулярним 

 Кіммельстила-Уїлсона (хворобою) (вузликами) 

 макроальбумінурією 

 нефропатією (запущеною) (БДВ) (прогресуючою)  

 нефрозом 

 нефротичним синдромом 

 протеїнурією: 

 стійкою 

 персистуючою 

 

◙E11.29 Цукровий діабет типу 2 з іншими уточненими нирковими ускладненнями 
Цукровий діабет типу 2 з: 

 гострою(им) нирковою(им):  

 недостатністю 

 розладом 

 медулярним (сосочковим) некрозом 

 

◙E11.3 Цукровий діабет типу 2 з офтальмологічними ускладненнями 

 

◙E11.31 Цукровий діабет типу 2 з фоновою ретинопатією 
Цукровий діабет типу 2 з: 

 ретинальним(ими)(ою):  

 крововиливом: 

 точково-плямистим 

 у формі язиків полум’я 

 твердими ексудатами  

 мікроаневризмами 

 дилатацією вен  

 ретинопатією БДВ 

Виключено: з будь-яким станом, перерахованим у рубриці E11.32 

 

◙E11.32 Цукровий діабет типу 2 з препроліферативною ретинопатією 
Цукровий діабет типу 2 з: 

 інтраретинальними мікросудинними аномаліями [ІРМА] 

 ретинальним(ими)(ою): 

 ватними плямами  

 крововиливами: 

 плямистими 

 круглими 

 невеликими 

 ішемією 

 венозним(ою):  

 сегментарним розширенням  

 утворенням петель  

 редуплікацією  

 

◙E11.33 Цукровий діабет типу 2 з проліферативною ретинопатією 
Цукровий діабет типу 2 з: 

 крововиливом:  

 преретинальним  

 у скловидне тіло 

 формуванням нових судин (неоваскуляризацією) 

 розтягненням сітківки без відшарування 

 

◙E11.34 Цукровий діабет типу 2 з іншою ретинопатією 
Цукровий діабет типу 2 з: 

 макулярним(ою):  

 набряком (фокальним) (генералізованим) (інтраретинальним) 
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 зіркою 

 макулопатією (кільцевидною) (ішемічною) 

 потовщенням сітківки ока 

 

◙E11.35 Цукровий діабет типу 2 з прогресуючим захворюванням очей 
Цукровий діабет типу 2 з: 

 неоваскулярною глаукомою 

 рубеозом райдужки  

 відшаруванням сітківки ока 

 

◙E11.36 Цукровий діабет типу 2 з діабетичною катарактою 
Виключено: цукровий діабет типу 2 з початковою стадією старечої катаракти (E11.39) 

 

◙E11.39 Цукровий діабет типу 2 з іншими уточненими офтальмологічними 

ускладненнями  
Цукровий діабет типу 2 з початковою стадією старечої катаракти 

 

◙E11.4 Цукровий діабет типу 2 з неврологічними ускладненнями 

 

◙E11.40 Цукровий діабет типу 2 з неуточненою нейропатією 

 

◙E11.41 Цукровий діабет типу 2 з діабетичною мононейропатією 
Цукровий діабет типу 2 з: 

 аміотрофією  

 паралічем черепного нерва: 

 ІІІ (окорухового) 

 VI (відвідного) 

 феморальною нейропатією 

 множинним мононевритом 

 офтальмоплегією  

 радикулопатією: 

 грудною 

 тулубною 

 

◙E11.42 Цукровий діабет типу 2 з діабетичною полінейропатією 
Цукровий діабет типу 2 з: 

 діабетичною невропатичною кахексією 

 початковою стадією діабетичної нейропатії 

 інсуліновим невритом 

 периферичною нейропатією: 

 дистальною симетричною 

 БДВ 

 з ушкодженням «тонких волокон» 

 сенсомоторною 

Виключено: цукровий діабет типу 2 з діабетичною вегетативною полінейропатією (E11.43) 

 

◙E11.43 Цукровий діабет типу 2 з діабетичною вегетативною нейропатією 
Цукровий діабет типу 2 з: 

 спотворенням смаку  

 діабетичною вегетативною полінейропатією 

 діабетичною діареєю 

 дисфункцією:  

 аноректальною  

 стравоходу 

 еректильною дисфункцією (імпотенцією) 

 гастропарезом 

 гіпотензією: 

 ортостатичною 
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 постуральною 

 гіпотонією, сечового міхура 

 невропатичним набряком 

 

◙E11.49 Цукровий діабет типу 2 з іншими уточненими неврологічними ускладненнями 

 

◙E11.5 Цукровий діабет типу 2 з ускладненнями кровообігу 

 

◙E11.51 Цукровий діабет типу 2 з периферичною ангіопатією, без гангрени 
 Цукровий діабет 2 типу із захворюваннями периферичних артерій, без гангрени  

Виключено: венозні стани – див. Алфавітний покажчик 

 

◙E11.52 Цукровий діабет типу 2 з периферичною ангіопатією, з гангреною 
 Цукровий діабет 2 типу із захворюваннями периферичних артерій, з гангреною  

Виключено: венозні стани – див. Алфавітний покажчик 

 

◙E11.53 Цукровий діабет типу 2 з діабетичною кардіоміопатією 
Цукровий діабет типу 2 з діастолічною дисфункцією лівого шлуночка  

 

◙E11.6 Цукровий діабет типу 2 з іншими уточненими ускладненнями  

 

◙E11.61 Цукровий діабет типу 2 з уточненими діабетичними ускладненнями кістково-

м’язової системи та сполучної тканини 
Цукровий діабет типу 2 з: 

 артропатією (невропатичною) 

 артропатією Шарко 

 діабетичним(ою):  

 синдромом руки (хайроартропатією) (контрактурою Дюпюітрена) (долонним 

фасціальним фіброматозом) 

 остеопатією 

 періартритом плеча 

 

◙E11.62 Цукровий діабет типу 2 з уточненими ускладненнями шкіри та підшкірної 

клітковини 
Цукровий діабет типу 2 з: 

 діабетичними(ою)(им):  

 пухирями [bullosis diabeticorum] 

 дермопатією (плями на гомілці) 

 еритемою 

 рубеозом  

 склероедемою  

 потовщенням шкіри 

 діабетичним ліпоїдним некробіозом [ДЛН] 

 телеангіектазією навколо нігтів 

 

◙E11.63 Цукровий діабет типу 2 з уточненими періодонтальними ускладненнями  
Цукровий діабет типу 2 з: 

 гострим періодонтальним абсцесом 

 періодонтитом 

 

◙E11.64 Цукровий діабет типу 2 з гіпоглікемією 
Цукровий діабет типу 2 з гіпоглікемічною(ими):  

 комою 

 БДВ 

 судомами (конвульсіями) (нападом) 

 

◙E11.65 Цукровий діабет типу 2 з незадовільним контролем 
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Цукровий діабет типу 2: 

 для стабілізації 

 погано контрольований 

 нестабільний 

 з вторинною неефективністю лікування 

 

◙E11.69 Цукровий діабет типу 2 з іншими уточненими ускладненнями 
Цукровий діабет типу 2 з: 

 діабетичним:  

 фіброзним захворюванням молочної залози (мастопатією) (склеротичним 

лімфоцитарним лобулітом) 

 м’язовим інфарктом (асептичним міонекрозом) (ішемічним міонекрозом) (туморною 

формою вогнищевої м’язової дегенерації)  

 гангреною (гострою дермальною) (бактеріальною) (гемолітичною): 

 Фурньє 

 Мелені (прогресуючою бактеріальною синергічною)  

 некротичним фасциїтом 

 виразками (на нижніх кінцівках) 

Виключено: 

виразки стопи з периферичною: 

 ангіопатією (E11.73) 

 нейропатією (E11.73) 

 

◙E11.7 Цукровий діабет типу 2 з множинними ускладненнями  

 

◙E11.71 Цукровий діабет типу 2 з множинними мікросудинними та іншими уточненими 

несудинними ускладненнями 
Два або більше стани, класифіковані в рубриках E11.2-, E11.3-, E11.4-, E11.53 або E11.62 

 

◙E11.72 Цукровий діабет типу 2 з ознаками інсулінової резистентності 
Цукровий діабет типу 2 з однією або декількома з наступних ознак: 

 чорніючий акантоз 

 дисліпідемія, що характеризується підвищеним рівнем тригліцеридів або низьким рівнем 

холестерину ЛПВЩ 

 гіперінсулінізм  

 надмірне відкладення вісцерального жиру в області живота 

 інсулінова резистентність БДВ 

 неалкогольна жирова хвороба (зміна) печінки (НАЖХП) 

 неалкогольний стеатогепатит (НАСГ) 

 ожиріння  

 надмірна вага 

Примітка:  

Підвищений кров’яний тиск є поширеною хворобою, яка має під собою багато причин, а його 

зв'язок з інсуліновою резистентністю може бути підтвердженим лише за умови одночасної 

наявності принаймні однієї з перерахованих вище ознак. 

 

◙E11.73 Цукровий діабет типу 2  з виразками стопи, викликаними багатьма причинами 
Цукровий діабет типу 2 з виразками стопи та периферичною: 

 ангіопатією  

 нейропатією  

 

◙E11.8 Цукровий діабет типу 2 з неуточненими ускладненнями 

 

◙E11.9 Цукровий діабет типу 2 без ускладнень 

 

E13 Інший уточнений цукровий діабет  
Включено: 

цукровий діабет (викликаний) (через) (на фоні): 
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 кістозний фіброз  

 лікарськими засобами або хімічними препаратами 

 ендокринопатією 

 генетичними дефектами в: 

 функції бета-клітин 

 дії інсуліну 

 генетичним синдромом 

 імунообумовленим захворюванням 

 інфекцією 

 цукровий діабет дорослого типу у молодих (MODY) 

 екзокринною недостатністю підшлункової залози 

Використовуйте додатковий код (Z92.22) для зазначення поточного догоспітального або 

триваючого лікування інсуліном. 

Використовуйте додатковий код для зазначення будь-яких патологічних станів або генетичного 

синдрому. 

Виключено: 

цукровий діабет: 

 новонароджених (P70.2) 

 БДВ (E14.-) 

 Типу 1 (E10.-) 

 Типу 2 (E11.-) 

глюкозурія: 

 БДВ (R81) 

 ниркова (E74.8) 

проміжна гіперглікемія (E09.-) 

 

◙E13.0 Інший уточнений цукровий діабет з гіперосмолярністю 

 

◙E13.01 Інший уточнений цукровий діабет з гіперосмолярністю без некетонемічної 

гіперглікемічно-гіперосмолярної коми [НКГГК] 
Цукровий діабет НКІР з: 

 гіпернатріємією  БДВ 

 гіперосмолярністю 

 

◙E13.02 Інший уточнений цукровий діабет з гіперосмолярністю, з комою 

 

◙E13.1 Інший уточнений цукровий діабет з ацидозом 
Використовуйте додатковий код для зазначення наявності набряку головного мозку (G93.6). 

 

◙E13.11 Інший уточнений цукровий діабет з кетоацидозом, без коми 
Цукровий діабет НКІР з кетоацидозом БДВ 

 

◙E13.12 Інший уточнений цукровий діабет з кетоацидозом, з комою 
Цукровий діабет НКІР з гіперглікемічною комою БДВ 

 

◙E13.13 Інший уточнений цукровий діабет з лактацидозом, без коми 
Цукровий діабет НКІР з лактацидозом БДВ 

 

◙E13.14 Інший уточнений цукровий діабет з лактацидозом, з комою 

 

◙E13.15 Інший уточнений цукровий діабет з кетоацидозом, з лактацидозом, без коми 
Цукровий діабет НКІР з кетоацидозом, з лактацидозом БДВ 

 

◙E13.16 Інший уточнений цукровий діабет з кетоацидозом, з лактацидозом, з комою 

 

◙E13.2 Інший уточнений цукровий діабет з нирковими ускладненнями 
▼1438 
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◙E13.21 Інший уточнений цукровий діабет з початковою діабетичною нефропатією  
Цукровий діабет НКІР з: 

 хронічною хворобою нирок: 

 стадія 1 

 стадія 2 

 клубочковим(ою): 

 потовщенням базальної мембрани 

 мезангіальною експансією 

 початковою нефропатією (ранньою) (середньою) (повторною) 

 мікроальбумінурією: 

 стійкою 

 персистуючою 

 тубулоінтерстиціальними змінами 

 

◙E13.22 Інший уточнений цукровий діабет з діагностованою діабетичною нефропатією 
Цукровий діабет НКІР з: 

 прогресуючою хворобою нирок 

 хронічною(им) нирковою(им):  

 хворобою ≥ 3 стадії 

 недостатністю 

 розладом 

 кінцевою стадією хвороби нирок 

 гломерулосклерозом: 

 дифузним 

 внутрішньокапілярним 

 нодулярним 

 Кіммельстила-Уїлсона (хворобою) (вузликами) 

 макроальбумінурією 

 нефропатією (запущеною) (БДВ) (прогресуючою)  

 нефрозом 

 нефротичним синдромом 

 протеїнурією: 

 стійкою 

 персистуючою 

 

◙E13.29 Інший уточнений цукровий діабет з іншим уточненим нирковим ускладненням 
Цукровий діабет НКІР з: 

 гострою(им) нирковою(им):  

 недостатністю 

 розладом 

 медулярним (сосочковим) некрозом 

 

◙E13.3 Інший уточнений цукровий діабет з офтальмологічними ускладненнями 

 

◙E13.31 Інший уточнений цукровий діабет з фоновою ретинопатією 
Цукровий діабет НКІР з: 

 ретинальним(ими)(ою):  

 крововиливом: 

 точково-плямистим 

 у формі язиків полум’я 

 твердими ексудатами 

 мікроаневризмами 

 дилатацією вен  

 ретинопатією БДВ 

Виключено: з будь-яким станом, перерахованим у рубриці E13.32 

 

◙E13.32 Інший уточнений цукровий діабет з препроліферативною ретинопатією 
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Цукровий діабет НКІР з: 

 інтраретинальними мікросудинними аномаліями [ІРМА] 

 ретинальним(ими)(ою): 

 ватними плямами  

 крововиливами: 

 плямистими 

 круглими 

 невеликими 

 ішемією 

 венозним(ою):  

 сегментарним розширенням  

 утворенням петель  

 редуплікацією  

 

◙E13.33 Інший уточнений цукровий діабет з проліферативною ретинопатією 
Цукровий діабет НКІР з: 

 крововиливом:  

 преретинальним  

 у скловидне тіло 

 формуванням нових судин (неоваскуляризацією) 

 розтягненням сітківки без відшарування 

 

◙E13.34 Інший уточнений цукровий діабет з іншою ретинопатією 
Цукровий діабет НКІР з: 

 макулярним(ою):  

 набряком (фокальним) (генералізованим) (інтраретинальним) 

 зіркою 

 макулопатією (кільцевидною) (ішемічною) 

 потовщенням сітківки ока 

 

◙E13.35 Інший уточнений цукровий діабет з прогресуючим захворюванням очей 
Цукровий діабет НКІР з: 

 неоваскулярною глаукомою 

 рубеозом райдужки  

 відшаруванням сітківки ока 

 

◙E13.36 Інший уточнений цукровий діабет з діабетичною катарактою 
Виключено: цукровий діабет НКІР з початковою стадією старечої катаракти (E13.39) 

 

◙E13.39 Інший уточнений цукровий діабет з іншими уточненими офтальмологічними 

ускладненнями  
Цукровий діабет НКІР з початковою стадією старечої катаракти 

 

◙E13.4 Інший уточнений цукровий діабет з неврологічними ускладненнями 

 

◙E13.40 Інший уточнений цукровий діабет з неуточненою нейропатією 

 

◙E13.41 Інший уточнений цукровий діабет з діабетичною мононейропатією 
Цукровий діабет НКІР з: 

 аміотрофією  

 паралічем черепного нерва: 

 ІІІ (окорухового) 

 VI (відвідного) 

 феморальною нейропатією 

 множинним мононевритом 

 офтальмоплегією  

 радикулопатією: 
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 грудною 

 тулубною 

 

◙E13.42 Інший уточнений цукровий діабет з діабетичною полінейропатією 
Цукровий діабет НКІР з: 

 діабетичною невропатичною кахексією 

 початковою стадією діабетичної нейропатії 

 інсуліновим невритом 

 периферичною нейропатією: 

 дистальною симетричною 

 БДВ 

 з ушкодженням «тонких волокон» 

 сенсомоторною 

Виключено: цукровий діабет НКІР з діабетичною вегетативною полінейропатією (E13.43) 

 

◙E13.43 Інший уточнений цукровий діабет з діабетичною вегетативною нейропатією 
Цукровий діабет НКІР з: 

 спотворенням смаку 

 діабетичною вегетативною полінейропатією 

 діабетичною діареєю 

 дисфункцією:  

 аноректальною  

 стравоходу 

 еректильною дисфункцією (імпотенцією) 

 гастропарезом 

 гіпотензією: 

 ортостатичною 

 постуральною 

 гіпотонією, сечового міхура 

 невропатичним набряком 

 

◙E13.49 Інший уточнений цукровий діабет з іншими уточненими неврологічними 

ускладненнями 

 

◙E13.5 Інший уточнений цукровий діабет з ускладненнями кровообігу 

 

◙E13.51 Інший уточнений цукровий діабет з периферичною ангіопатією, без гангрени 
 Інший уточнений цукровий діабет, із захворюваннями периферичних артерій, без гангрени 

Виключено: венозні стани – див. Алфавітний покажчик 

 

◙E13.52 Інший уточнений цукровий діабет з периферичною ангіопатією, з гангреною 
 Інший уточнений цукровий діабет, із захворюваннями периферичних артерій, з гангреною 

Виключено: венозні стани – див. Алфавітний покажчик 
 

◙E13.53 Інший уточнений цукровий діабет з діабетичною кардіоміопатією 
Цукровий діабет НКІР з діастолічною дисфункцією лівого шлуночка 

 

◙E13.6 Інший уточнений цукровий діабет з іншими уточненими ускладненнями  

 

◙E13.61 Інший уточнений цукровий діабет з уточненими діабетичними ускладненнями 

кістково-м’язової системи та сполучної тканини 
Цукровий діабет НКІР з: 

 артропатією (нейропатичною) 

 артропатією Шарко 

 діабетичним(ою): 

 синдромом руки (хайроартопатією) (контрактурою Дюпюітрена) (долонним 

фасціальним фіброматозом) 
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 остеопатією 

 періартритом плеча 

 невропатичним артритом 

 

◙E13.62 Інший уточнений цукровий діабет з уточненими ускладненнями шкіри та 

підшкірної клітковини 
Цукровий діабет НКІР з: 

 діабетичними(ою)(им):  

 пухирями [bullosis diabeticorum] 

 дермопатією (плями на гомілці) 

 еритемою 

 рубеозом  

 склередемою  

 потовщенням шкіри 

 діабетичним ліпоїдним некробіозом [ДЛН] 

 телеангіектазією навколо нігтів 

 

◙E13.63 Інший уточнений цукровий діабет з уточненими періодонтальними 

ускладненнями  
Цукровий діабет НКІР з: 

 гострим періодонтальним абсцесом 

 періодонтитом 

 

◙E13.64 Інший уточнений цукровий діабет з гіпоглікемією 
Цукровий діабет НКІР з гіпоглікемічною(ими):  

 комою 

 БДВ 

 судомами (конвульсіями) (нападом) 

 

◙E13.65 Інший уточнений цукровий діабет з незадовільним контролем 
Інший уточнений цукровий діабет: 

 для стабілізації 

 погано контрольований 

 нестабільний 

 з вторинною неефективністю лікування 

 

◙E13.69 Інший уточнений цукровий діабет з іншими уточненими ускладненнями 
Цукровий діабет НКІР з: 

 діабетичним:  

 фіброзним захворюванням молочної залози (мастопатією) (склеротичним 

лімфоцитарним лобулітом) 

 м’язовим інфарктом (асептичним міонекрозом) (ішемічним міонекрозом) (атрофією 

м’язів у певній ділянці)  

 гангреною (гострою дермальною) (бактеріальною) (гемолітичною): 

 Фурньє 

 Мелені (прогресуючою бактеріальною синергічною)  

 некротичним фасциїтом 

 виразками (на нижніх кінцівках) 

Виключено: 

виразки стопи з периферичною: 

 ангіопатією (E13.73) 

 невропатією (E13.73) 

 

◙E13.7 Інший уточнений цукровий діабет з множинними ускладненнями  

 

◙E13.71 Інший уточнений цукровий діабет з множинними мікросудинними та іншими 

уточненими несудинними ускладненнями 
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Два або більше стани, класифіковані в рубриках E13.2-, E13.3-, E13.4-, E13.53 або E13.62 
 

◙E13.72 Інший уточнений цукровий діабет з ознаками інсулінової резистентності 
Інший уточнений цукровий діабет з однією або декількома з наступних ознак: 

 чорніючий акантоз 

 дисліпідемія, що характеризується підвищеним рівнем тригліцеридів або низьким рівнем 

холестерину ЛПВЩ 

 гіперінсулінізм  

 надмірне відкладення вісцерального жиру в області живота 

 інсулінова резистентність БДВ 

 неалкогольна жирова хвороба (зміна) печінки (НАЖХП) 

 неалкогольний стеатогепатит (НАСГ) 

 ожиріння  

 надмірна вага 

Примітка:  

Підвищений кров’яний тиск є поширеною хворобою, яка має під собою багато причин, а його 

зв'язок з інсуліновою резистентністю може бути підтвердженим лише за умови одночасної 

наявності принаймні однієї з перерахованих вище ознак. 

 

◙E13.73 Інший уточнений цукровий діабет з виразками стопи, викликаними багатьма 

причинами 
Цукровий діабет НКІР з виразками стопи та периферичною: 

 ангіопатією  

 невропатією  

 

◙E13.8 Інший уточнений цукровий діабет з неуточненими ускладненнями 

 

◙E13.9 Інший уточнений цукровий діабет без ускладнень 

 

E14 Неуточнений цукровий діабет 
Цукровий діабет БДВ 

Використовуйте додатковий код (Z92.22) для зазначення поточного догоспітального або 

триваючого лікування інсуліном. 

Виключено: 

цукровий діабет: 

 новонароджених (P70.2) 

 інсулінонезалежний (E11.-) 

 Типу 1 (E10.-) 

 Типу 2 (E11.-) 

глюкозурія: 

 БДB (R81) 

 ниркова (E74.8) 

проміжна гіпергліцемія (E09.-) 

післяпроцедурна гіпоінсулінемія (E89.1) 

 

◙E14.0 Неуточнений цукровий діабет з гіперосмолярністю 

 

◙E14.01 Неуточнений цукровий діабет з гіперосмолярністю без некетонемічної 

гіперглікемічно-гіперосмолярної коми [НКГГК] 
Цукровий діабет БДВ з: 

 гіпернатріємією  БДВ 

 гіперосмолярністю 

 

◙E14.02 Неуточнений цукровий діабет з гіперосмолярністю з комою 

 

◙E14.1 Неуточнений цукровий діабет з ацидозом 
Використовуйте додатковий код для зазначення наявності набряку головного мозку (G93.6). 
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◙E14.11 Неуточнений цукровий діабет з кетоацидозом, без коми 
Цукровий діабет БДВ з кетоацидозом БДВ 

 

◙E14.12 Неуточнений цукровий діабет з кетоацидозом, з комою 
Цукровий діабет БДВ з гіперглікемічною комою БДВ 

 

◙E14.13 Неуточнений цукровий діабет з лактацидозом, без коми 
Цукровий діабет БДВ з лактацидозом БДВ 

 

◙E14.14 Неуточнений цукровий діабет з лактацидозом, з комою 

 

◙E14.15 Неуточнений цукровий діабет з кетоацидозом, з лактацидозом, без коми 
Цукровий діабет БДВ з кетоацидозом, з лактацидозом БДВ 

 

◙E14.16 Неуточнений цукровий діабет з кетоацидозом, з лактацидозом, з комою 

 

◙E14.2 Неуточнений цукровий діабет з нирковими ускладненнями 
▼1438 

 

◙E14.21 Неуточнений цукровий діабет з початковою діабетичною нефропатією  
Цукровий діабет БДВ з: 

 хронічною хворобою нирок: 

 стадія 1 

 стадія 2 

 клубочковим(ою): 

 потовщенням базальної мембрани 

 мезангіальною експансією 

 початковою нефропатією (ранньою) (середньою) (повторною) 

 мікроальбумінурією: 

 стійкою 

 персистуючою  

 тубулоінтерстиціальними змінами 

 

◙E14.22 Неуточнений цукровий діабет з діагностованою діабетичною нефропатією 
Цукровий діабет БДВ з: 

 прогресуючою хворобою нирок 

 хронічною(им) нирковою(им): 

 хворобою ≥ 3 стадії 

 недостатністю 

 розладом 

 кінцевою стадією хвороби нирок 

 гломерулосклерозом: 

 дифузним 

 внутрішньокапілярним 

 нодулярним 

 Кіммельстила-Уїлсона (хворобою) (вузликами) 

 макроальбумінурією 

 нефропатією (запущеною) (БДВ) (прогресуючою)  

 нефрозом 

 нефротичним синдромом 

 протеїнурією: 

 стійкою 

 персистуючою  

 

◙E14.29 Неуточнений цукровий діабет з іншими уточненими нирковими ускладненнями 
Цукровий діабет БДВ з: 
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 гострою(им) нирковою(им): 

 недостатністю 

 розладом 

 медулярним (сосочковим) некрозом 

 

◙E14.3 Неуточнений цукровий діабет з офтальмологічними ускладненнями 

 

◙E14.31 Неуточнений цукровий діабет з фоновою ретинопатією 
Цукровий діабет БДВ з: 

 ретинальним(ими)(ою): 

 крововиливом: 

 точково-плямистим 

 у формі язиків полум’я 

 твердими ексудатами 

 мікроаневризмами 

 дилатацією вен  

 ретинопатією БДВ 

Виключено: з будь-яким станом, перерахованим у рубриці E14.32 

 

◙E14.32 Неуточнений цукровий діабет з препроліферативною ретинопатією 
Цукровий діабет БДВ з: 

 інтраретинальними мікросудинними аномаліями [ІРМА] 

 ретинальним(ими)(ою): 

 ватними плямами  

 крововиливами: 

 плямистими 

 круглими 

 невеликими 

 ішемією 

 венозним(ою):  

 сегментарним розширенням  

 утворенням петель  

 редуплікацією  

 

◙E14.33 Неуточнений цукровий діабет з проліферативною ретинопатією 
Цукровий діабет БДВ з: 

 крововиливом:  

 преретинальним  

 у скловидне тіло 

 формуванням нових судин (неоваскуляризацією) 

 розтягненням сітківки без відшарування 

 

◙E14.34 Неуточнений цукровий діабет з іншою ретинопатією 
Цукровий діабет БДВ з: 

 макулярним(ою): 

 набряком (фокальним) (генералізованим) (інтраретинальним) 

 зіркою 

 макулопатією (кільцевидною) (ішемічною) 

 потовщенням сітківки ока 

 

◙E14.35 Неуточнений цукровий діабет з прогресуючим захворюванням очей 
Цукровий діабет БДВ з: 

 неоваскулярною глаукомою 

 рубеозом райдужки  

 відшаруванням сітківки ока 

 

◙E14.36 Неуточнений цукровий діабет з діабетичною катарактою 
Виключено: цукровий діабет БДВ з початковою стадією старечої катаракти (E14.39) 
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◙E14.39 Неуточнений цукровий діабет з іншими уточненими офтальмологічними 

ускладненнями  
Цукровий діабет БДВ з початковою стадією старечої катаракти 

 

◙E14.4 Неуточнений цукровий діабет з неврологічними ускладненнями 

 

◙E14.40 Неуточнений цукровий діабет з неуточненою нейропатією 

 

◙E14.41 Неуточнений цукровий діабет з діабетичною мононейропатією 
Цукровий діабет БДВ з: 

 аміотрофією  

 паралічем черепного нерва: 

 ІІІ (окорухового) 

 VI (відвідного) 

 феморальною нейропатією 

 множинним мононевритом 

 офтальмоплегією  

 радикулопатією: 

 грудною 

 тулубною 

 

◙E14.42 Неуточнений цукровий діабет з діабетичною полінейропатією 
Цукровий діабет БДВ з: 

 діабетичною невропатичною кахексією 

 початковою стадією діабетичної нейропатії 

 інсуліновим невритом 

 периферичною нейропатією: 

 дистальною симетричною 

 БДВ 

 з ушкодженням «тонких волокон» 

 сенсомоторною 

Виключено: цукровий діабет БДВ з діабетичною вегетативною полінейропатією (E14.43) 

 

◙E14.43 Неуточнений цукровий діабет з діабетичною вегетативною нейропатією 
Цукровий діабет БДВ з: 

 спотворенням смаку 

 діабетичною вегетативною полінейропатією 

 діабетичною діареєю 

 дисфункцією:  

 аноректальною  

 стравоходу 

 еректильною дисфункцією (імпотенцією) 

 гастропарезом 

 гіпотензією: 

 ортостатичною 

 постуральною 

 гіпотонією, сечового міхура 

 невропатичним набряком 

 

◙E14.49 Неуточнений цукровий діабет з іншими уточненими неврологічними 

ускладненнями 

 

◙E14.5 Неуточнений цукровий діабет з ускладненнями кровообігу 

  

◙E14.51 Неуточнений цукровий діабет з периферичною ангіопатією, без гангрени 



166 

 Неуточнений цукровий діабет із захворюваннями периферичних артерій, без гангрени 

Виключено: венозні стани – див. Алфавітний покажчик 

◙E14.52 Неуточнений цукровий діабет з периферичною ангіопатією, з гангреною 
 Неуточнений цукровий діабет із захворюваннями периферичних артерій, з гангреною 

Виключено: венозні стани – див. Алфавітний покажчик 
 

◙E14.53 Неуточнений цукровий діабет з діабетичною кардіоміопатією 
Цукровий діабет БДВ з діастолічною дисфункцією лівого шлуночка  

 

◙E14.6 Неуточнений цукровий діабет з іншими уточненими ускладненнями  

 

◙E14.61 Неуточнений цукровий діабет з уточненими діабетичними ускладненнями 

кістково-м’язової системи та сполучної тканини 
Цукровий діабет БДВ з: 

 артропатія (невропатична) 

 артропатією Шарко 

 діабетичної(ою)(им):  

 синдромом руки (хайроартропатією) (контрактурою Дюпюітрена) (долонним 

фасціальним фіброматозом) 

 остеопатією 

 періартритом плеча 

 невропатичний артрит 

 

◙E14.62 Неуточнений цукровий діабет з уточненими ускладненнями шкіри та 

підшкірної клітковини 
Цукровий діабет БДВ з: 

 діабетичними(ою)(им):  

 пухирями [bullosis diabeticorum] 

 дермопатією (плями на гомілці) 

 еритемою 

 рубеозом  

 склередемою  

 потовщенням шкіри 

 діабетичним ліпоїдним некробіозом [ДЛН] 

 телеангіектазією навколо нігтів 

 

◙E14.63 Неуточнений цукровий діабет з уточненими періодонтальними ускладненнями  
Цукровий діабет БДВ з: 

 гострим періодонтальним абсцесом 

 періодонтитом 

 

◙E14.64 Неуточнений цукровий діабет з гіпоглікемією 
Цукровий діабет БДВ з:  

 гіпоглікемічною(ими): 

 комою 

 БДВ 

 судомами (конвульсіями) (нападом) 

 

◙E14.65 Неуточнений цукровий діабет з незадовільним контролем 
Неуточнений цукровий діабет: 

 для стабілізації 

 погано контрольований 

 нестабільний 

 з вторинною неефективністю лікування 

 

◙E14.69 Неуточнений цукровий діабет з іншими уточненими ускладненнями 
Цукровий діабет БДВ з: 
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 діабетичним:  

 фіброзним захворюванням молочної залози (мастопатією) (склеротичним 

лімфоцитарним лобулітом) 

 м’язовим інфарктом (асептичним міонекрозом) (ішемічним міонекрозом) (атрофією 

м’язів у певній ділянці)  

 гангреною (гострою дермальною) (бактеріальною) (гемолітичною): 

 Фурньє 

 Мелені (прогресуючою бактеріальною синергічною)  

 некротичним фасциїтом 

 виразками (на нижніх кінцівках) 

Виключено: 

виразки стопи з периферичною: 

 ангіопатією (E14.73) 

 нейропатією (E14.73) 

 

◙E14.7 Неуточнений цукровий діабет з множинними ускладненнями 

 

◙E14.71 Неуточнений цукровий діабет з множинними мікросудинними та іншими 

уточненими несудинними ускладненнями 
Два або більше стани, класифіковані в рубриках E14.2-, E14.3-, E14.4-, E14.53 або E14.62 

 

◙E14.72 Неуточнений цукровий діабет з ознаками інсулінової резистентності 
Неуточнений цукровий діабет з однією або декількома з наступних ознак: 

 чорніючий акантоз 

 дисліпідемія, що характеризується підвищеним рівнем тригліцеридів або низьким рівнем 

холестерину ЛПВЩ 

 гіперінсулінізм  

 надмірне відкладення вісцерального жиру в області живота 

 інсулінова резистентність БДВ 

 неалкогольна жирова хвороба (зміна) печінки (НАЖХП) 

 неалкогольний стеатогепатит (НАСГ) 

 ожиріння  

 надмірна вага 

Примітка:  

Підвищений кров’яний тиск є поширеною хворобою, яка має під собою багато причин, а його 

зв'язок з інсуліновою резистентністю може бути підтвердженим лише за умови одночасної 

наявності принаймні однієї з перерахованих вище ознак. 

 

◙E14.73 Неуточнений цукровий діабет з виразками стопи, викликаними багатьма 

причинами 
Цукровий діабет БДВ з виразками стопи та периферичною: 

 ангіопатією  

 нейропатією  

 

◙E14.8 Неуточнений цукровий діабет з неуточненими ускладненнями 

 

◙E14.9 Неуточнений цукровий діабет без ускладнень 

 

ІНШІ ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ ГЛЮКОЗИ ТА ВНУТРІШНЬОЇ СЕКРЕЦІЇ 

ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ 

(Е15-Е16) 

 

E15 Недiабетична гiпоглiкемiчна кома 
Інсулінова кома, спричинена дією лікарського засобу, не пов’язана з діабетом 

Гіперінсулінізм з гіпоглікемічною комою 

Гіпоглікемічна кома БДВ 

Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 
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E16 Інші порушення внутрішньої секреції підшлункової залози  

 

E16.0 Медикаментозна гіпоглікемія без коми 
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

E16.1 Інші форми гіпоглікемії 
Функціональна негіперінсулінемічна гіпоглікемія 

Гіперінсулінізм: 

 функціональний 

 БДВ 

Гіперплазія панкреатичних острівцевих бета-клітин БДВ 

Енцефалопатія після гіпоглікемічної коми 

 

E16.2 Гіпоглікемія, неуточнена 

 

E16.3 Підвищена секреція глюкагону 
Гіперплазія ендокринних клітин підшлункової залози з гвперсекрецією глюкагону 

 

E16.4 Аномальна секреція гастрину 
Гіпергастринемія 

Синдром Золлінгера-Еллісона 

 

E16.8 Інші уточнені розлади внутрішньої секреції підшлункової залози 
Підвищена секреція ендокринною частиною підшлункової залози: 

 рилізінг-гормону гормону росту 

 панкреатичного поліпептиду 

 соматостатину 

 вазоактивного інтестинального поліпептиду 

 

E16.9 Розлади внутрішньої секреції підшлункової залози, неуточнене 
Гіперплазія острівцевих клітин БДВ 

Гіперплазія ендокринних клітин підшлункової залози БДВ 

 

РОЗЛАДИ ІНШИХ ЕНДОКРИННИХ ЗАЛОЗ 

(E20-E35) 

 
Виключено: 

галакторея (N64.3) 

гінекомастія (N62) 

 

E20 Гiпопаратиреоз 
Виключено: 

синдром Ді Джорджі (D82.1) 

післяпроцедурний гіпопаратиреоз (E89.2) 

тетанія БДВ (R29.0) 

транзиторний неонатальний гіпопаратиреоз (P71.4) 

 

E20.0 Ідіопатичний гіпопаратиреоз 

 

E20.1 Псевдогіпопаратиреоз 

 

E20.8 Інші форми гіпопаратиреозу 

 

E20.9 Гіпопаратиреоз, неуточнений 
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Паратиреоїдна тетанія 

 

E21 Гiперпаратиреоз та інші розлади паращитоподібної залози 
Виключено: 

остеомаляція: 

 у дорослих (M83.-) 

 дитяча та ювенільна (E55.0) 

 

E21.0 Первинний гіперпаратиреоз 
Гіперплазія паращитоподібної залози 

Фіброзна генералізована остеодистрофія [хвороба кісток Реклінгхаузена] 

 

E21.1 Вторинний гіперпаратиреоз, не класифікований в інших рубриках 
Виключено: вторинний гіперпаратиреоз ниркового ґенезу (N25.8) 

 

E21.2 Інші форми гіперпаратиреозу 
Третинний гіперпаратиреоз 

Виключено: сімейна гіпокальціурична гіперкальціємія (E83.5) 

 

E21.3 Гіперпаратиреоз, неуточнений 

 

E21.4 Інші уточнені розлади паращитоподібної залози 

 

E21.5 Розлади паращитоподібної залози, неуточнені 
 

 

E22 Гiперфункцiя гіпофіза 
Виключено: 

синдром Кушинга (E24.-) 

синдром Нельсона (E24.1) 

гіперсекреція: 

 АКТГ, не пов'язана з хворобою Кушинга (E27.0) 

 гіпофізарного АКТГ (E24.0) 

 тиреостимулюючого гормону (E05.8) 

 

E22.0 Акромегалія та гіпофізарний гігантизм 
Артропатія, асоційована з акромегалією† (М14.5*) 

Гіперсекреція гормону росту 

Виключено: 

конституціональний(а): 

 гігантизм (E34.4) 

 високорослість (E34.4) 

підвищена секреція рилізінг гормону-гормону росту ендокринною частиною підшлункової залози 

(E16.8) 
 

E22.1 Гіперпролактинемія 
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

E22.2 Синдром неадекватної секреції антидіуретичного гормону 

 

E22.8 Інша гіперфункція гіпофіза 
Передчасне статеве дозрівання центрального походження 

 

E22.9 Гіперфункція гіпофіза, неуточнена 
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E23 Гiпофункцiя та інші розлади гіпофіза 
Включено: перелічені стани, зумовлені розладами гіпофіза чи гіпоталамуса 

Виключено: післяпроцедурний гіпопітуїтаризм (E89.3) 

 

E23.0 Гіпопітуїтаризм 
Фертильний євнухоїдний синдром  

Гіпогонадотропний гіпогонадизм 

Ідіопатична недостатність гормону росту  

Ізольований дефіцит: 

 гонадотропіну 

 гормону росту 

 гормону гіпофіза 

Синдром Кальмана 

Карликовість Лорейна-Леві 

Некроз гіпофіза (післяпологовий) 

Пангіпопітуїтаризм 

Гіпофізарна: 

 кахексія 

 функціональна недостатність БДВ 

 карликовість 

Синдром Шихана 

Хвороба Сіммондса 

 Використання додаткового коду (O99.2) для ідентифікації синдрому мозочкової атаксії з 

гіпогонадизмом (синдром Шихана) в післяродовий період, за необхідності 

 

E23.1 Гіпопітуїтаризм, пов'язаний з дією лікарського засобу 
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

E23.2 Діабет нецукровий 
Виключено: нефрогенний нецукровий діабет (N25.1) 

 

E23.3 Дисфункція гіпоталамуса, не класифікована в інших рубриках 
Виключено: 

синдром Прадера-Віллі (Q87.14) 

синдром Рассела-Сільвера (Q87.15) 

 

E23.6 Інші розлади гіпофіза 
Абсцес гіпофіза 

Адипозогенітальна дистрофія 

 

E23.7 Розлад гіпофіза, неуточнений 

 

E24 Синдром Кушинга 

 

E24.0 Хвороба Кушинга гіпофізного походження 
Гіперсекреція АКТГ гіпофізом 

Гіперадренокортицизм гіпофізарного походження 

 

E24.1 Синдром Нельсона 

 

E24.2 Синдром Кушинга, пов'язаний з дією лікарського засобу 
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

E24.3 Ектопічний АКТГ-синдром 
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E24.4 Кушингоїдний синдром, зумовлений алкоголем 
▼0503 

 

E24.8 Інші стани, що характеризуються кушингоїдним синдромом 

 

E24.9 Синдром Кушинга, неуточнений 

 

E25 Адреногенiтальнi порушення  
Включено: 

адреногенітальні синдроми, вірилізація чи фемінізація, набуті чи зумовлені гіперплазією 

наднирників, внаслідок вроджених ферментних дефектів у синтезі гормонів 

жіночий(а): 

 наднирковозалозний псевдогермафродитизм 

 гетеросексуальна передчасна хибна статева зрілість 

чоловіча(е): 

 ізосексуальна передчасна хибна статева зрілість 

 макрогенітосомія рання 

 передчасне статеве дозрівання з гіперплазією наднирників 

вірилізація (жіноча) 

 

E25.0 Вроджені адреногенітальні розлади, пов'язані з дефіцитом ферментів  
Дефіцит 21-гідроксилази 

Вроджена гіперплазія наднирників 

Вроджена гіперплазія наднирників, що зумовлює втрату солі 

 

E25.8 Інші адреногенітальні розлади 
Ідіопатичний адреногенітальний розлад  

Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

E25.9 Адреногенітальне розлад, неуточнений 
Адреногенітальний синдром БДВ 

 

E26 Гiперальдостеронiзм 

 

E26.0 Первинний гіперальдостеронізм 
Синдром Конна 

Первинний альдостеронізм внаслідок гіперплазії (двобічної) наднирників  

 

E26.1 Вторинний гіперальдостеронізм 

 

E26.8 Інші форми гіперальдостеронізму 
Синдром Бартера 

 

E26.9 Гіперальдостеронізм, неуточнений 

 

E27 Інші розлади надниркової залози  

 

E27.0 Інші види гіперсекреції кіркової речовини надниркових залоз 
Гіперсекреція АКТГ, не пов’язана з хворобою Кушинга 

Передчасне статеве дозрівання  

Виключено: синдром Кушинга (E24.-) 

 

E27.1 Первинна недостатність кіркової речовини надниркових залоз 
Хвороба Аддісона 

Аутоімунне запалення наднирника 

Виключено: 
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амілоїдоз (E85.-) 

хвороба Аддісона туберкульозної етіології (A18.7) 

синдром Уотерхауса-Фрідеріксена (A39.1† E35.1*) 

 

E27.2 Аддісоновий криз 
Адреналовий криз 

Адренокортикальний криз 

 

E27.3 Недостатність кіркової речовини надниркових залоз, внаслідок дії лікарського 

засобу 
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

E27.4 Інша та неуточнена недостатність кіркової речовини надниркових залоз 
Надниркової залози: 

 кровотеча 

 інфаркт 

Недостатність кіркової речовини надниркових залоз БДВ 

Гіпоальдостеронізм  

Виключено: 

адренолейкодистрофія [Аддісона-Шільдера] (E71.3) 

синдром Уотерхауса-Фрідеріксена (A39.1† E35.1*) 

 

E27.5 Гіперфункція мозкової речовини надниркових залоз 
Гіперплазія мозкової речовини надниркових залоз 

Гіперсекреція катехоламінів 

 

E27.8 Інші уточнені розлади надниркових залоз 
Розлад кортизол-зв’язуючого глобуліну 

 

E27.9 Розлад надниркової залози, неуточнений 

 

E28 Дисфункцiя яєчників  
Виключено: 

ізольований дефіцит гонадотропіну (E23.0) 

постпроцедурна недостатність яєчника (E89.4) 

 

E28.0 Гіперестрогенізм 
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

E28.1 Гіперандрогенізм 
Гіперсекреція яєчникових андрогенів  

Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

E28.2 Синдром полікістозних яєчників 
▼1434 Синдром склерокістозних яєчників 

 Синдром Штейна-Левенталя 

 

E28.3 Первинна недостатність яєчників 
Зниження рівня естрогенів 

Передчасна менопауза БДВ 

Синдром резистентних яєчників 

Виключено: 

менопауза та клімактеричний стан у жінок (N95.1) 

чиста дисгенезія гонад (Q99.1) 

синдром Тернера (Q96.-) 
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E28.8 Інші види дисфункції яєчників 
Гіперфункція яєчників БДВ 

 

E28.9 Дисфункція яєчників, неуточнена 

 

E29 Дисфункцiя яєчок  
Виключено: 

синдром андрогенної резистентності (E34.5) 

азооспермія або олігоспермія БДВ (N46) 

ізольований дефіцит гонадотропіну (E23.0) 

синдром Клайнфельтера (Q98.0-Q98.2, Q98.4) 

післяпроцедурна гіпофункція яєчок (E89.5) 

тестикулярна фемінізація (синдром) (E34.5) 

 

E29.0 Гіперфункція яєчок 
Гіперсекреція тестикулярних гормонів 

 

E29.1 Гіпофункція яєчок 
Дефіцит 5-альфа-редуктази (з чоловічим псевдо-гермафродитизмом) 

Порушення біосинтезу тестикулярного андрогена БДВ 

Тестикулярний гіпогонадизм БДВ 

У разі необхідності ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, 

використовують додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

E29.8 Інші види дисфункції яєчок 

 

E29.9 Дисфункція яєчок, неуточнена 

 

E30 Порушення статевого дозрівання, не класифіковані в інших рубриках  

 

E30.0 Затримка статевого дозрівання 
Конституціональна затримка статевого дозрівання 

Затримка статевого розвитку 

 

E30.1 Передчасне статеве дозрівання 
Передчасна менструація 

Виключено: 

синдром Олбрайта (-Мак-К’юна) (-Штернберга) (Q78.1) 

передчасне статеве дозрівання центрального походження (E22.8) 

вроджена гіперплазія наднирників (E25.0) 

жіноча гетеросексуальна передчасна псевдостатева зрілість (E25.-) 

чоловіча ізосексуальна передчасна псевдостатева зрілість (E25.-) 

 

E30.8 Інші порушення статевого дозрівання 
Передчасне телархе 

 

E30.9 Порушення статевого дозрівання, неуточнене 

 

E31 Полiгландулярна дисфункція 
Виключено: 

атаксія-телеангіектазія [синдром Луї-Бар] (G11.3) 

міотонічна дистрофія [Штейнерта] (G71.1) 

псевдогіпопаратиреоз (E20.1) 

 

E31.0 Аутоімунна полігландулярна недостатність 
Синдром Шмідта 
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E31.1 Полігландулярна гіперфункція 
Виключено: множинний ендокринний аденоматоз (D44.8) 

 

E31.8 Інша полігландулярна дисфункція 

 

E31.9 Полігландулярна дисфункція, неуточнена 

 

E32 Хвороби загруднинної залози  
Виключено: 

аплазія або гіпоплазія з імунодефіцитом (D82.1) 

тяжка міастенія (G70.0) 

 

E32.0 Стійка гіперплазія загруднинної залози  
Гіпертрофія загруднинної залози  

 

E32.1 Абсцес загруднинної залози  

 

E32.8 Інші хвороби загруднинної залози  

 

E32.9 Хвороба загруднинної залози, неуточнена 

 

E34 Інші ендокринні розлади  
Виключено: псевдогіпопаратиреоз (E20.1) 

 

E34.0 Карциноїдний синдром 
Примітка: 

У разі необхідності ідентифікувати функціональну активність, пов'язану з карциноїдною 

пухлиною, може бути використаний додатковий код. 

 

E34.1 Інші стани гіперсекреції інтестинальних гормонів 

 

E34.2 Ектопічна гормональна секреція, не класифікована в інших рубриках 

 

E34.3 Карликовість, не класифікована в інших рубриках 
Карликовість: 

 конституціональна 

 тип Ларона 

 БДВ 

 психосоціальна 

Виключено: 

прогерія (Е34.8) 

синдром Рассела-Сільвера (Q87.15) 

карликовість: 

 ахондропластична (Q77.4) 

 гіпохондропластична (Q77.4) 

 при синдромі вроджених вад (Q87.1-) 

 при специфічних дисморфічних синдромах - код до синдрому (див. Алфавітний покажчик) 

 аліментарна (E45) 

 гіпофізарна (E23.0) 

 ниркова (N25.0) 

імунодефіцит з карликовістю за рахунок коротких кінцівок (D82.2) 

 

E34.4 Конституціональна високорослість 
Конституціональний гігантизм 
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E34.5 Синдром андрогенної резистентності 
Чоловічий псевдо-гермафродитизм з андрогенною резистентністю  

Розлади периферичної гормональної рецепції 

Синдром Рейфенштейна 

Тестикулярна фемінізація (синдром) 

 

E34.8 Інші уточнені ендокринні розлади 
Дисфункція шишкоподібної залози 

Прогерія 

 

E34.9 Ендокринний розлад, неуточнений 
Порушення:  

 ендокринні БДВ 

 гормональні БДВ 

 

E35* Розлади ендокринних залоз у випадку хвороб, класифікованих в інших 

рубриках  

 

E35.0* Розлади щитоподібної залози у випадку хвороб, класифікованих в інших рубриках 
Туберкульоз щитоподібної залози (A18.8†) 

 

E35.1* Розлади надниркових залоз у випадку хвороб, класифікованих в інших рубриках 
Синдром Уотерхауса-Фрідеріксена (менінгококовий) (A39.1†) 

 

E35.8* Розлади інших ендокринних залоз у випадку хвороб, класифікованих в інших 

рубриках 

 

ЗАГАЛЬНА НЕДОСТАТНІСТЬ ХАРЧУВАННЯ 

(E40-E46) 

 
Примітка: Ступінь недостатності харчування, зазвичай, оцінюють за показниками маси тіла, вираженими 

в стандартних відхиленнях від середньої величини для еталонної популяції. 

У дітей, якщо є показники одного або декількох попередніх зважувань, відсутність збільшення 

маси тіла або свідчення зменшення маси тіла, зазвичай, свідчать про недостатність харчування. 

Якщо є показники лише одного зважування, діагноз основується на припущеннях та не може 

бути остаточним без інших клінічних або лабораторних досліджень. За виключних обставин, 

коли відсутні будь-які відомості про масу тіла, за основу беруться клінічні дані. 

У дорослих, недостатність харчування включає втрату ваги на 5% з підтвердженням 

недостатнього харчування, що призводить до втрати підшкірного жиру та/або м’язової атрофії. 

Якщо маса тіла індивіда нижча від середнього показника для еталонної популяції, то тяжку 

недостатність харчування з високим ступенем вірогідності можна припустити тоді, коли 

значення, що спостерігається, на 3 або більше стандартних відхилень нижче від середнього 

значення для еталонної групи; недостатність харчування середнього ступеня – якщо 

спостережувана величина на 2 чи більше, але менше ніж на 3 стандартних відхилення нижче 

від середньої величини; легкий ступінь недостатності харчування – якщо показник маси тіла, 

що спостерігається, на 1 або більше, але менше ніж на 2 стандартних відхилення нижчий від 

середнього значення для еталонної групи. 

 

Виключено: 

порушення всмоктування у кишках (K90.-) 

аліментарні анемії (D50-D53) 

наслідки білково-енергетичної недостатності (E64.0) 

голодування (T73.0) 

 

E40 Квашiоркор 
Важка недостатність харчування з аліментарними набряками та диспігментацією шкіри та волосся 

Виключено: маразматичний квашіоркор (E42) 
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E41 Аліментарний маразм  
Важка недостатність харчування з маразмом 

Виключено: маразматичний квашіоркор (E42) 

 

E42 Маразматичний квашiоркор 
Важка бiлково-енергетична недостатність [як у E43]: 

 проміжна форма 

 з ознаками квашіоркору та маразму 

 

E43 Неуточнена важка бiлково-енергетична недостатність  
У дітей, значна втрата маси тіла або відсутність збільшення маси тіла, що призводить до того, що 

визначена маса тіла є нижчою від середнього показника для еталонної групи як мінімум на 3 

стандартних відхилення (або спостерігається подібна втрата маси тіла, визначена іншими 

статистичними методами). За наявності даних лише одноразового визначення маси тіла тяжке 

виснаження з високим ступенем вірогідності можна припустити, коли визначена маса тіла на 3 або 

більше стандартних відхилень нижча від середнього показника для еталонної групи населення. 

У дорослих, індекс маси тіла < 18.5 кг/м2 або випадкова втрата маси тіла (≥ 10%) з 

підтвердженням недостатнього харчування, що призводить до втрати підшкірного жиру та/або 

м’язової атрофії. 

Голодний набряк 

 

E44 Бiлково-енергетична харчова недостатність помірного та слабкого ступеня  

 

E44.0 Помірна білково-енергетична недостатність 
У дітей, втрата маси тіла або відсутність збільшення маси тіла, що призводить до того, що 

визначена маса тіла є нижчою від середнього показника для еталонної групи населення на 2 чи 

більше, але менше ніж на 3 стандартних відхилення (або спостерігається подібна втрата маси тіла, 

визначена іншими статистичними методами). За наявності даних лише одноразового визначення 

маси тіла помірну білково-енергетичну недостатність з високим ступенем вірогідності можна 

припустити, коли визначена маса тіла на 2 чи більше, але менше ніж на 3 стандартних відхилення 

нижча від середнього показника для еталонної групи населення. 

У дорослих, індекс маси тіла < 18.5 кг/м2 або випадкова втрата маси тіла (5-9%) з підтвердженням 

недостатнього харчування, що призводить до помірної втрати підшкірного жиру та/або помірної 

м’язової атрофії. 

 

E44.1 Легка білково-енергетична недостатність 
У дітей, втрата маси тіла або відсутність збільшення маси тіла, що призводить до того, що 

визначена маса тіла є нижчою від середнього показника для еталонної групи населення на 1 чи 

більше, але менше ніж на 2 стандартних відхилення (або спостерігається подібна втрата маси тіла, 

визначена іншими статистичними методами). За наявності даних лише одноразового визначення 

маси тіла легку білково-енергетичну недостатність з високим ступенем вірогідності можна 

припустити, коли визначена маса тіла на 1 чи більше, але менше ніж на 2 стандартних відхилення 

нижча від середнього показника для еталонної групи населення. 

У дорослих, індекс маси тіла < 18.5 кг/м2 або випадкова втрата ваги (5-9%) з підтвердженням 

недостатнього харчування, що призводить до легкої втрати підшкірного жиру та/або помірної 

м’язової атрофії. 

 

E45 Затримка розвитку внаслідок бiлково-енергетичної харчової недостатності  
Аліментарна: 

 карликовість 

 затримка росту 

Затримка фізичного розвитку викликана недостатністю харчування 

 

E46 Неуточнена бiлково-енергетична харчова недостатність  
Недостатність харчування БДВ 

Білково-енергетичний дисбаланс БДВ 

 

ІНШІ ВИДИ НЕДОСТАТНОСТІ ХАРЧУВАННЯ  

(E50-E64) 
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Виключено: аліментарні анемії (D50-D53) 

 

E50 Дефіцит вітаміну А  
Виключено: наслідки дефіциту вітаміну А (E64.1) 

 

E50.0 Дефіцит вітаміну А з ксерозом кон'юнктиви 

 

E50.1 Дефіцит вітаміну А з бляшками Біто і ксерозом кон'юнктиви 
Бляшки Біто у дитини раннього віку 

 

E50.2 Дефіцит вітаміну А з ксерозом рогівки 

 

E50.3 Дефіцит вітаміну А з виразкою та ксерозом рогівки 

 

E50.4 Дефіцит вітаміну А з кератомаляцією 

 

E50.5 Дефіцит вітаміну А з курячою сліпотою 

 

E50.6 Дефіцит вітаміну А з ксерофтальмічними рубцями рогівки 

 

E50.7 Інші очні прояви дефіциту вітаміну А 
Ксерофтальмія БДВ 

 

E50.8 Інші прояви дефіциту вітаміну А 
Фолікулярний кератоз  внаслідок дефіциту 

Ксеродермія    вітаміну А† (L86*) 

 

E50.9 Дефіцит вітаміну А, неуточнений 
 Гіповітаміноз А БДВ 

 

E51 Дефіцит тiамiну 
Виключено: наслідки дефіциту тіаміну (E64.8) 

 

E51.1 Бері-бері 
Бері-бері: 

 суха форма 

 волога форма † (I98.8*) 

 

E51.2 Енцефалопатія Верніке 

 

E51.8 Інші прояви дефіциту тіаміну 

 

E51.9 Дефіцит тіаміну, неуточнений 

 

E52 Дефіцит нікотинової кислоти [пелагра]  
 

▼0503    Дефіцит: 

 ніацину (-триптофану) 

 нікотинової кислоти 

Пелагра (алкогольна) 

Виключено: наслідки дефіциту нікотинової кислоти (E64.8) 

 

E53 Дефіцит інших вітамінів групи В 
Виключено: 
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наслідки дефіциту вітаміну В (E64.8) 

вітамін В12-дефіцитна анемія (D51.-) 

 

E53.0 Дефіцит рибофлавіну 
Арибофлавіноз 

 

E53.1 Дефіцит піридоксину 
Дефіцит вітаміну В6 

Виключено: піридоксин-реагуюча сидеробластна анемія (D64.3) 

 

E53.8 Дефіцит інших уточнених вітамінів групи В 
Дефіцит: 

 біотину  

 ціанокобаламіну  

 фолату 

 фолієвої кислоти 

 пантотенової кислоти 

 вітаміну В12 

 

E53.9 Дефіцит вітамінів групи В, неуточнений 

 

E54 Дефіцит аскорбінової кислоти 
Дефіцит вітаміну С 

Цинга  

Виключено: 

цинготна анемія (D53.2) 

наслідки дефіциту вітаміну С (E64.2) 

 

E55 Дефіцит вітаміну D 
Виключено: 

остеомаляція у дорослих (M83.-) 

остеопороз (M80-M81) 

наслідки рахіту (E64.3) 

 

E55.0 Рахіт активний 
Остеомаляція: 

 дитяча 

 ювенільна 

Виключено: 

рахіт: 

 кишковий (K90.0) 

 Крона (K50.-) 

 неактивний (E64.3) 

 нирковий (N25.0) 

 вітамін-D-резистентний (E83.3) 

 

E55.9 Дефіцит вітаміну D, неуточнений 
Авітаміноз D 

 

E56 Дефіцит інших вітамінів 
Виключено: наслідки дефіциту інших вітамінів (E64.8) 

 

E56.0 Дефіцит вітаміну E 

 

E56.1 Дефіцит вітаміну К 
Виключено: 

дефіцит фактора згортання, спричинений дефіцитом вітаміну К (D68.4) 

дефіцит вітаміну К у новонародженого (P53) 
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E56.8 Дефіцит інших вітамінів 

 

E56.9 Дефіцит вітаміну, неуточнений 

 

E58 Аліментарний дефіцит кальцію 
Виключено: 

розлади обміну кальцію (E83.5) 

наслідки дефіциту кальцію (E64.8) 

 

E59 Аліментарний дефіцит селену 
Хвороба Кешана  

Виключено: наслідки дефіциту селену (E64.8) 

 

E60 Аліментарний дефіцит цинку 

 

E61 Дефіцит інших поживних елементів 
У разі необхідності ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, 

використовують додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

Виключено: 

розлади мінерального обміну (E83.-) 

розлади функції щитоподібної залози внаслідок дефіциту йоду (E00-E02) 

наслідки недостатності харчування та дефіциту інших поживних речовин (E64.-) 

 

E61.0 Дефіцит міді 

 

E61.1 Дефіцит заліза 
Виключено: залізодефіцитна анемія (D50.-) 

 

E61.2 Дефіцит магнію 

 

E61.3 Дефіцит марганцю 

 

E61.4 Дефіцит хрому 

 

E61.5 Дефіцит молібдену 

 

E61.6 Дефіцит ванадію 

 

E61.7 Дефіцит багатьох поживних елементів 

 

E61.8 Дефіцит інших уточнених поживних елементів 

 

E61.9 Дефіцит поживних елементів, неуточнений 

 

E63 Інші види недостатності харчування  
Виключено: 

зневоднення (E86) 

затримка фізичного розвитку: 

• дорослого (R64) 

• БДВ (дитини) (R62.8) 

проблеми вигодовування новонародженого (P92.-) 

наслідки недостатності харчування та дефіциту інших поживних речовин (E64.-) 

 

E63.0 Дефіцит незамінних жирних кислот [НЖК] 
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E63.1 Незбалансоване надходження поживних елементів 

 

E63.8 Інші уточнені види недостатності харчування 

 

E63.9 Недостатність харчування, неуточнена 
Кардіоміопатія внаслідок недостатності харчування БДВ† (I43.2*) 

 

E64 Наслідки недостатності харчування та дефіциту інших поживних речовин 
▼0008, 0050 

 

E64.0 Наслідки білково-енергетичної недостатності 
Виключено: затримка розвитку внаслідок білково-енергетичної недостатності (E45) 

 

E64.1 Наслідки дефіциту вітаміну А 

 

E64.2 Наслідки дефіциту вітаміну С 

 

E64.3 Наслідки рахіту 
Використовуйте додатковий код (M40.1-, M41.5-) для позначення деформації хребта. 

 

E64.8 Наслідки недостатності інших поживних речовин  

 

E64.9 Наслідки недостатності неуточнених поживних речовин 

 

ОЖИРІННЯ ТА ІНШІ ВИДИ НАДМІРНОГО ХАРЧУВАННЯ  

(E65-E68) 

 

E65 Локалізоване відкладення жиру  
Звисання живота 

Жирова подушка 

 

E66 Ожиріння та надлишкова вага 

 Примітка: ІМТ не є точним показником ожиріння в дитячому / підлітковому віці (особи молодше 

18 років). 

Виключено: 

адипозогенітальна дистрофія (E23.6) 

ліпоматоз: 

 болючий [хвороба Деркума] (E88.2) 

 БДВ (E88.2) 

синдром Прадера-Віллі (Q87.14) 

 

Наступні п'яті символи підрозділів призначені для використання з підкатегоріями E66.1, E66.2 і 

E66.9: 

П'яті символи 1, 2 і 3 стосуються пацієнтів у віці 18 років і старше. 

Пацієнтам молодше 18 років призначають п'ятий символ 0. 

 

0 індекс маси тіла [ІМТ], не класифікований в інших рубриках 

1 індекс маси тіла [ІМТ] ≥ 30 кг/м2 до ≤ 34,99 кг/м2 

Ожиріння I класу 

2 індекс маси тіла [ІМТ] ≥ 35 кг/м2 до ≤ 39,99 кг/м2 

Ожиріння IІ класу 

3 індекс маси тіла [ІМТ] ≥ 40 кг/м2 

Клінічно важке ожиріння 

Екстремальне ожиріння 
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Ожиріння IІІ класу 

 

E66.1 Ожиріння, зумовлене прийомом лікарських засобів 

 
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

E66.2 Ожиріння з альвеолярною гіповентиляцією 

Синдром гіповентиляції внаслідок ожиріння 

Піквікський синдром 

 

✪E66.3 Надлишкова вага 

Індекс маси тіла [ІМТ] ≥ 25 кг/м2 до ≤ 29,99 кг/м2 

Преожиріння  

 

E66.9 Ожиріння, без додаткового визначення 

▼0401        

 

E67 Інші види надмірного харчування  
Виключено: 

надмірне харчування БДВ (R63.2) 

наслідки надмірного харчування (E68) 

 

E67.0 Гіпервітаміноз А 

 

E67.1 Гіперкаротинемія 

 

E67.2 Синдром мегадоз вітаміну В6 

 

E67.3 Гіпервітаміноз D 

 

E67.8 Інші уточнені форми надмірного харчування 

 

E68 Наслідки надмірного харчування  

▼0008, 0050 

 

ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН 

(E70-E89) 

 
Виключено: 

дефіцит 5-альфа-редуктази (E29.1) 

синдром андрогенної резистентності (E34.5) 

вроджена гіперплазія наднирників (E25.0) 

синдром Елерса-Данлоса (Q79.6) 

гемолітична анемія внаслідок ферментних розладів (D55.-) 

синдром Марфана (Q87.4) 

 

E70 Порушення обміну ароматичних амінокислот 

 

E70.0 Класична фенілкетонурія 

 

E70.1 Інші форми гіперфенілаланінемії 
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E70.2 Порушення обміну тирозину 
Алкаптонурія 

Гіпертирозинемія 

Охроноз 

Тирозинемія 

Тирозиноз  

 

E70.3 Альбінізм 
Альбінізм: 

 очний 

 шкірно-очний 

Синдром: 

 Чедіака(-Стейнбрінка)-Хігасі 

 Кросса 

 Германські-Пудлака 

 

E70.8 Інші порушення обміну ароматичних амінокислот 
Порушення: 

 обміну гістидину 

 обміну триптофану 

 

E70.9 Порушення обміну ароматичних амінокислот, неуточнене 

 

E71 Порушення обміну амінокислот з розгалуженим ланцюгом та обміну жирних 

кислот  

 

E71.0 Хвороба «кленового сиропу» 

 

E71.1 Інші порушення обміну амінокислот з розгалуженим ланцюгом 
Гіперлейцин-ізолейцинемія 

Гіпервалінемія 

Ізовалеріанова ацидемія 

Метилмалонова ацидемія 

Пропіонова ацидемія 

 

E71.2 Порушення обміну амінокислот з розгалуженим ланцюгом, неуточнене 

 

E71.3 Порушення обміну жирних кислот 
Адренолейкодистрофія [Аддісона-Шільдера] 

Дефіцит м’язової карнітинпальмітилтрансферази 

Дефіцит дуже довголанцюгової ацил-Коа дегідрогенази (ДДАКД) 

Виключено: хвороба Шільдера (G37.0) 

 

E72 Інші порушення обміну амінокислот  
Виключено: 

відхилення від норми без прояву хвороби (R70-R89) 

Порушення: 

 обміну ароматичних амінокислот (E70.-) 

 обміну амінокислот з розгалуженим ланцюгом (E71.0-E71.2) 

 обміну жирних кислот (E71.3) 

 обміну пуринів та піримідинів (E79.-) 

подагра (M10.-) 

 

E72.0 Порушення транспорту амінокислот 
Хвороба накопичення цистину† (N29.8*) 

Цистиноз 

Цистинурія 

Синдром Фанконі (-де Тоні)(-Дебре) 
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Хвороба Хартнапа 

Синдром Лоу 

Виключено: порушення обміну триптофану (E70.8) 

 

E72.1 Порушення обміну сірковмісних амінокислот 
Цистатіонінурія 

Гомоцистинурія 

Метіонінемія 

Дефіцит сульфіт-оксидази 

Виключено: дефіцит транскобаламіну II (D51.2) 

 

E72.2 Порушення обміну циклу сечовини 
Аргінінемія 

Аргініносукцинатацидурія 

Цитрулінемія 

Гіперамоніємія  

Виключено: порушення обміну орнітину (E72.4) 

 

E72.3 Порушення обміну лізину та гідроксилізину 
Глутарова ацидурія 

Гідроксилізинемія 

Гіперлізинемія  

Виключено:  

хвороба Рефсума (G60.1) 

синдром Цельвегера (Q87.83) 

 

E72.4 Порушення обміну орнітину 
Орнітинемія (тип І, ІІ) 

 

E72.5 Порушення обміну гліцину 
Гіпергідроксипролінемія 

Гіперпролінемія (тип І, ІІ) 

Некетонова гіпергліцинемія 

Саркозинемія  

 

E72.8 Інші уточнені порушення обміну амінокислот 
Порушення:  

 обміну бета-амінокислоти 

 циклу гамма-глютамілу  

 

E72.9 Порушення обміну амінокислот, неуточнене 

 

E73 Непереносимість лактози  

 

E73.0 Вроджений дефіцит лактази 

 

E73.1 Вторинний дефіцит лактази 

 

E73.8 Інші види непереносимості лактози 

 

E73.9 Непереносимість лактози, неуточнена 

 

E74 Інші порушення обміну вуглеводів  
Виключено: 

цукровий діабет (E10-E14) 

гіпоглікемія БДВ (E16.2) 

гіперсекреція глюкагону (E16.3) 

мукополісахаридоз (E76.0-E76.3) 
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E74.0 Хвороби накопичення глікогену 
Серцевий глікогеноз 

Хвороба: 

 Андерсена 

 Корі 

 Форбса 

 Герса 

 Мак-Ардла 

 Помпе 

 Таруї 

 Таурі 

 фон Гірке 

Дефіцит печінкової фосфорилази  

 

E74.1 Порушення обміну фруктози 
Есенціальна фруктозурія 

Дефіцит фруктозо-1,6-дифосфатази 

Спадкова непереносимість фруктози 

 

E74.2 Порушення обміну галактози 
Дефіцит галактокінази 

Галактоземія  

 

E74.3 Інші порушення всмоктування вуглеводів у кишечнику 
Порушення всмоктування глюкози та галактози 

Дефіцит сахарози 

Виключено: непереносимість лактози (E73.-) 

 

E74.4 Порушення обміну пірувату та глюконеогенезу 
Дефіцит: 

 фосфоенолпіруват-карбоксикінази 

 пірувату: 

 карбоксилази 

 дегідрогенази 

Виключено: з анемією (D55.-) 

 

E74.8 Інші уточнені порушення обміну вуглеводів 
Есенціальна пентозурія 

Оксалоз 

Оксалурія 

Ниркова глюкозурія 

 

E74.9 Порушення обміну вуглеводів, неуточнене 

 

E75 Порушення обміну сфiнголiпiдiв та інші розлади в накопиченні лiпiдiв 
Виключено: 

муколіпідоз, типи I-III (E77.0-E77.1) 

хвороба Рефсума (G60.1) 

 

E75.0 Гангліозидоз-GМ2 
Хвороба: 

 Сендгоффа 

 Тея-Сакса 

GМ2-гангліозидоз: 

 у дорослих 

 ювенільний 

 БДВ 
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E75.1 Інший гангліозидоз 
Гангліозидоз: 

 GM1 

 GM3 

 БДВ 

Муколіпідоз IV 

 

E75.2 Інший сфінголіпідоз 
Хвороба: 

 (Андерсена-)Фабрі 

 Гоше 

 Крабе 

 Німана-Піка 

Синдром Фарбера 

Метахроматична лейкодистрофія 

Дефіцит сульфатази 

Виключено: адренолейкодистрофія [Аддісона-Шільдера] (E71.3) 

 

E75.3 Сфінголіпідоз, неуточнений 

 

E75.4 Нейронний цероїдний ліпофусциноз 
Хвороба: 

 Баттена 

 Більшовського-Янського 

 Куфса 

 Шпільмейєра-Фогта 

 

E75.5 Інші порушення накопичення ліпідів 
Церебро-тендинозний холестероз [синдром ван-Богарта-Шерера-Епштейна] 

Хвороба Вольмана 

 

E75.6 Порушення накопичення ліпідів, неуточнене 

 

E76 Порушення обміну глiкозамiноглiканiв 

 

E76.0 Мукополісахаридоз, тип І 
Синдром: 

 Гурлер 

 Гурлер-Шейє 

 Шейє 

 

E76.1 Мукополісахаридоз, тип II 
Синдром Гунтера 

 

E76.2 Інші мукополісахаридози 
Дефіцит бета-глюкоронідази 

Мукополісахаридоз, типи ІІІ, IV, VI, VII 

Синдром: 

 Марото-Ламі (легкий) (тяжкий) 

 Моркіо (-подібний) (класичний) 

 Санфіліппо (тип В) (тип С) (тип D) 

 

E76.3 Мукополісахаридоз, неуточнений 

 

E76.8 Інші порушення обміну глікозаміногліканів 
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E76.9 Порушення обміну глікозаміногліканів, неуточнене 

 

E77 Порушення обміну глiкопротеїнiв 

 

E77.0 Дефекти післятрансляційної модифікації лізосомальних ферментів 
Муколіпідоз ІІ [І-клітинна хвороба] 

Муколіпідоз ІІІ [псевдополідистрофія Гурлер] 

 

E77.1 Дефекти розщеплення глікопротеїнів 
Аспартилглюкозамінурія 

Фукозидоз 

Маннозидоз 

Сіалідоз [муколіпідоз І] 

 

E77.8 Інші порушення обміну глікопротеїнів 

 

E77.9 Порушення обміну глікопротеїнів, неуточнене 

 

E78 Порушення обміну ліпопротеїнів та інші лiпiдемiї 

▼0401 Виключено: сфінголіпідоз (E75.0-E75.3) 

 

E78.0 Чиста гіперхолестеринемія 
Сімейна гіперхолестеринемія 

Гіперліпопротеїнемія Фредріксона, тип ІІа 

Гіпербеталіпопротеїнемія  

Гіперліпідемія, група А 

Гіперліпопротеїнемія з ліпопротеїнами низької щільності [ЛПНЩ] 

 

E78.1 Чиста гіпергліцеридемія 
Ендогенна гіпергліцеридемія 

Гіперліпопротеїнемія Фредріксона, тип IV 

Гіперліпідемія, група В 

Гіперпребеталіпопротеїнемія  

Гіперліпопротеїнемія з ліпопротеїнами наднизької щільності [ЛПННЩ] 

 

E78.2 Змішана гіперліпідемія 
Обширна або мінлива беталіпопротеїнемія 

Гіперліпопротеїнемія Фредріксона, тип ІІb або ІІІ 

Гіпербеталіпопротеїнемія з гіперпребеталіпопротеїнемією 

Гіперхолестеринемія з ендогенною гіпергліцеридемією 

Гіперліпідемія, група С 

Туберозна еруптивна ксантома 

Туберозна ксантома 

Виключено: церебро-тендинозний холестероз (ван-Богарта-Шерера-Епштейна) (E75.5) 

 

E78.3 Гіперхіломікронемія 
Гіперліпопротеїнемія Фредріксона, тип І або V 

Гіперліпідемія, група D 

Змішана гіпергліцеридемія 

 

E78.4 Інші гіперліпідемії 
Сімейна комбінована гіперліпідемія 

 

E78.5 Гіперліпідемія, неуточнена 

 

E78.6 Дефіцит ліпопротеїнів 
Абеталіпопротеїнемія 
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Дефіцит ліпопротеїнів високої щільності 

Гіпоальфаліпопротеїнемія 

Гіпобеталіпопротеїнемія (сімейна) 

Дефіцит лецитин-холестерол-ацилтрансферази 

Танжерська хвороба 

 

E78.8 Інші порушення обміну ліпопротеїнів 

 

E78.9 Порушення обміну ліпопротеїнів, неуточнене 

 

E79 Порушення обміну пуринів та пiримiдинiв 
Виключено: 

камінь нирки (N20.0) 

комбіновані імунні порушення (D81.-) 

подагра (M10.-) 

оротацидурична анемія (D53.0) 

пігментна ксеродермія (Q82.1) 

 

E79.0 Гіперурикемія без ознак запального артриту та подагри  
Безсимптомна гіперурикемія 

 

E79.1 Синдром Леша-Ніхена 

 

E79.8 Інші порушення обміну пуринів та піримідинів 
Спадкова ксантинурія 

 

E79.9 Порушення обміну пуринів та піримідинів, неуточнене 

 

E80 Порушення обміну порфiрину та бiлiрубiну 
Включено: дефекти каталази та пероксидази 

 

E80.0 Спадкова еритропоетична порфірія 
Вроджена еритропоетична порфірія 

Еритропоетична протопорфірія 

 

E80.1 Порфірія шкіри пізня 

 

E80.2 Інші порфірії 
Спадкова копропорфірія 

Порфірія: 

 гостра переміжна (печінкова) 

 БДВ 

Якщо необхідно ідентифікувати причину, використовують додатковий код зовнішньої причини 

(Клас 20). 

 

E80.3 Дефекти каталази та пероксидази 
Акаталазія [хвороба Такахари] 

 

E80.4 Синдром Жільбера 

 

E80.5 Синдром Кріглера-Найяра 

 

E80.6 Інші порушення обміну білірубіну 
Синдром Дубіна-Джонсона 

Синдром Ротора 
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E80.7 Порушення обміну білірубіну, неуточнене 

 

E83 Порушення мінерального обміну 
Виключено: 

аліментарний дефіцит мінералів (E58-E61) 

розлади паращитоподібної залози (E20-E21) 

дефіцит вітаміну D (Е55.-) 

 

E83.0 Порушення обміну міді 
Хвороба Менкеса (кучерявого волосся) («сталеве» волосся) 

Хвороба Вільсона 

 

E83.1 Порушення обміну заліза 
Гемохроматоз  

Виключено: 

анемія: 

 залізодефіцитна (D50.-) 

 сидеробластна (D64.0-D64.3) 

 

E83.2 Порушення обміну цинку 
 Ентеропатичний акродерматит 

 

E83.3 Порушення обміну фосфору та фосфатази 
Дефіцит кислої фосфатази 

Сімейна гіпофосфатемія 

Гіпофосфатазія 

Вітамін-D-резистентний(а): 

 остеомаляція 

 рахіт 

Виключено: 

остеомаляція у дорослих (M83.-) 

остеопороз (M80-M81) 

 

E83.4 Порушення обміну магнію 
Гіпермагніємія 

Гіпомагніємія  

 

E83.5 Порушення обміну кальцію 
Сімейна гіпокальциурична гіперкальціємія 

Ідіопатична гіперкальциурія 

Виключено: 

хондрокальциноз (M11.1-M11.2) 

гіперпаратиреоз (E21.0-E21.3) 

 

E83.8 Інші порушення мінерального обміну 

 

E83.9 Порушення мінерального обміну, неуточнене 

 

E84 Кістозний фіброз 

▼0402  

 Меконієвий ілеус при кістозному фіброзі † (P75*) 

 Включено: муковісцидоз 

 

E85 Амілоїдоз 
Виключено: 

хворобу Альцгеймера (G30.-) 

первинний амілоїдоз (D47.7) 
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E85.0 Сімейно-спадковий амілоїдоз без невропатії 
Сімейна середземноморська лихоманка 

Спадкова амілоїдна нефропатія 

 

E85.1 Невропатичний сімейно-спадковий амілоїдоз  
Амілоїдна поліневропатія (португальська) 

 

E85.2 Сімейно-спадковий амілоїдоз, неуточнений 

 

E85.3 Вторинний системний амілоїдоз 
Амілоїдоз, пов'язаний з гемодіалізом 

 

E85.4 Вогнищевий амілоїдоз 
Локалізований амілоїдоз 

 

E85.8 Інші форми амілоїдозу 

 

E85.9 Амілоїдоз, неуточнений 

 

E86 Виснаження об'єму рідин організму  
▼1120 Зневоднення 

Зменшення об’єму плазми або міжклітинної рідини 

Гіповолемія  

Виключено: 

дегідрація у новонародженого (P74.1) 

гіповолемічний шок: 

 БДВ (R57.1) 

 післяопераційний (T81.1) 

 травматичний (T79.4) 

 

E87 Інші розлади рідинного, електролітного та кислотно-лужного балансу 

 

E87.0 Гіперосмолярність та гіпернатріємія 
Натрію(єм) [Na]: 

 надлишок  

 перевантаження  

Виключено: з цукровим діабетом (E1-.0-) 

 

E87.1 Гіпоосмолярність та гіпонатріємія 
Дефіцит натрію [Na] 

Виключено: синдром порушення секреції антидіуретичного гормону (E22.2) 

 

E87.2 Ацидоз 
Ацидоз: 

 молочнокислий 

 метаболічний 

 БДВ 

 респіраторний 

Виключено: діабетичний ацидоз (E1-.1-)  

 

E87.3 Алкалоз 
Алкалоз: 

 метаболічний 

 БДВ 

 респіраторний 

 

E87.4 Змішані розлади кислотно-лужного балансу  
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E87.5 Гіперкаліємія 
Надлишок калію [К] 

Перевантаження калієм [К] 

 

E87.6 Гіпокаліємія 
Дефіцит калію [К] 

 

E87.7 Гіперволемія 
Виключено: набряк (R60.-) 

 

E87.8 Інші розлади електролітного та рідинного балансу, не класифіковані в інших 

рубриках 
Електролітний дисбаланс БДВ 

Гіперхлоремія 

Гіпохлоремія 

 

E88 Інші метаболічні розлади  
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

Виключено: гістіоцитоз X (хронічний) (C96.6) 

 

E88.0 Порушення обміну плазматичних білків, не класифіковані в інших рубриках 
Дефіцит альфа-1-антитрипсину 

Бісальбумінемія  

Виключено: 

порушення обміну ліпопротеїнів (E78.-) 

моноклональна гаммапатія невстановленої етіології (МГНЕ) (D47.2) 

поліклональна гіпергаммаглобулінемія (D89.0) 

макроглобулінемія Вальденстрема (C88.0-) 

 

E88.1 Ліподистрофія, не класифікована в інших рубриках 
Ліподистрофія БДВ 

Виключено: хвороба Уіппла (K90.8) 

 

E88.2 Ліпоматоз, не класифікований в інших рубриках 
Ліпоматоз: 

 болючий [хвороба Деркума] 

 БДВ 

 

E88.3 Синдром лізису пухлини 
 Лізис пухлини: 

 після протипухлинної терапії 

 БДВ 

 спонтанний 

 

E88.8 Інші уточнені порушення обміну речовин 
Дефекти дихального ланцюга мітохондрій: 

 делеція мітохондріальної ДНК 

 дефіцит NADH-коензиму Q-редуктази 

 БДВ 

 дефіцит відновленої форми коензиму Q-цитохром редуктази  

 дефіцит сукцинат-коензим Q-редуктази 

Хвороба Гоффа-Кастерта 

Аденоліпоматоз Лауна-Бенсо 

Мітохондріальний (-а): 

 цитопатія БДВ 

 дефект БДВ 
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 хвороба БДВ 

 розлад БДВ 

 синдром БДВ 

Триметиламінурія  

 

Спочатку зазначайте код симптомів, якщо відомі. 

 

E88.9 Порушення обміну речовин, неуточнене 

 

E89 Інтраопераційні та післяпроцедурні ендокринні та обмінні порушення, не 

класифіковані в інших рубриках  
▼1904 

 

E89.0 Післяпроцедурний гіпотиреоз 
Гіпотиреоз після опромінення 

 

E89.1 Післяпроцедурна гіпоінсулінемія 
▼0401 Гіперглікемія після панкреатектомії 

 

E89.2 Післяпроцедурний гіпопаратиреоз 
Паратиреопривна тетанія 

 

E89.3 Післяпроцедурний гіпопітуїтаризм 
Гіпопітуїтаризм після опромінення 

 

E89.4 Післяпроцедурна недостатність функції яєчників 

 

E89.5 Післяпроцедурна гіпофункція яєчок 

 

E89.6 Післяпроцедурна гіпофункція кіркової (мозкової) речовини надниркових залоз 

 

✪E89.7 Випадковий прокол і розріз органів або структур ендокринної системи 

під час медичної процедури 

 

✪E89.71 Випадковий прокол і розріз щитовидної залози під час медичної процедури 

✪E89.72 Випадковий прокол і розріз паращитовидної залози під час медичної процедури 

✪E89.73 Випадковий прокол і розріз наднирників під час медичної процедури 

✪E89.74 Випадковий прокол і розріз гіпофіза під час медичної процедури 

✪E89.79 Випадковий прокол і розріз органів або структур ендокринної системи під час 

медичної процедури, не класифіковані в інших рубриках 

E89.8 Інші інтраопераційні та післяпроцедурні ендокринні розлади та порушення 

 обміну речовин 

E89.9 Інтраопераційні та післяпроцедурні ендокринні розлади та порушення  

обміну речовин, неуточнені 
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КЛАС 5 РОЗЛАДИ ПСИХІКИ ТА ПОВЕДІНКИ (F00-

F99) 

Даний клас містить наступні блоки: 

F00-F09 Органічні, включаючи симптоматичні, психічні розлади  

F10-F19 Розлади психіки та поведінки, внаслідок вживання психоактивних речовин 

F20-F29 Шизофренія, шизотипові стани та маревні розлади 

F30-F39 Розлади настрою [афективні розлади] 

F40-F48 Невротичні, пов’язані зі стресом та соматоформні розлади 

F50-F59 Поведінкові синдроми, пов’язані з фізіологічними порушеннями та фізичними 

факторами 

F60-F69 Розлади особистості та поведінки у дорослому віці 

F70-F79 Розумова відсталість 

F80-F89 Розлади психічного розвитку 

F90-F98 Розлади поведінки та емоцій, які зазвичай починаються в дитячому та 

підлітковому віці 

F99 Розлад психіки, неуточнений 

 

У даному класі наступні категорії позначені зірочкою: 

F00* Деменція при хворобі Альцгеймера (G30.-†) 

 

F02* Деменція при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 
Включено: 

розлади психічного розвитку 

Виключено: 

симптоми, ознаки та відхилення від норми, виявлені при клінічних та лабораторних дослідженнях, не 

класифіковані в інших рубриках (R00-R99) 

 

ОРГАНІЧНІ, ВКЛЮЧАЮЧИ СИМПТОМАТИЧНІ, ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ  

(F00-F09) 

 
Даний блок включає ряд психічних розладів, які поділені на групи відповідно до спільної етіології, 

причиною таких розладів є хвороби головного мозку, травма головного мозку інсульт, які призводять до 

дисфункції головного мозку. Дисфункція може бути первинною, як у випадку хвороби, травми або інсульту, 

які безпосередньо та вибірково впливають на головний мозок та вторинною, як у разі системних 

захворювань та розладів, які впливають на головний мозок тільки як на один з багатьох органів та систем 

організму, залучених до процесу. 

 

Деменція (F00-F03) це синдром, викликаний захворюванням головного мозку, яке, зазвичай, має хронічну 

або прогресуючу форму та спричиняє порушення численних вищих кіркових функцій, у тому числі пам’яті, 

мислення, орієнтації, усвідомленого сприйняття, здатності до рахування, здатності до навчання, мовлення та 

судження. Відсутнє потьмарення свідомості. Часто це супроводжується порушенням когнітивних функцій, 

іноді цьому передує погіршення емоційного контролю, соціальної поведінки або мотивації. Такий синдром є 
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характерним для хвороби Альцгеймера, цереброваскулярних захворювань та інших станів, які мають 

первинний або вторинний вплив на головний мозок. 

Використовуйте додатковий код для позначення хвороби, яка спричиняє такі стани.  

 

F00* Деменція при хворобі Альцгеймера (G30.-†) 
▼0528 Хвороба Альцгеймера це первинне дегенеративне церебральне захворювання невідомої етіології з 

характерними нейропатологічними та нейрохімічними ознаками. На початковій стадії хвороба 

протікає без явних симптомів та розвивається повільно, але неухильно протягом декількох років. 

 

F00.0* Деменція при хворобі Альцгеймера з раннім початком (G30.0 †) 
Деменція при хворобі Альцгеймера, яка починається у віці до 65 років, з достатньо стрімким 

погіршенням стану та з помітними множинними порушеннями функції кори головного мозку. 

Хвороба Альцгеймера, тип 2 

Пресенільна деменція, тип Альцгеймера 

Первинна дегенеративна деменція, тип Альцгеймера, пресенільний початок 

 

F00.1* Деменція при хворобі Альцгеймера з пізнім початком (G30.l†) 
Деменція при хворобі Альцгеймера, яка починається у віці після 65 років, як правило, після 70 та 

пізніше, з повільним прогресуванням та розладом пам’яті, як основною ознакою. 

Хвороба Альцгеймера, тип 1 

Первинна дегенеративна деменція, тип Альцгеймера, сенільний початок 

Сенільна деменція, тип Альцгеймера 

 

F00.2* Деменція при хворобі Альцгеймера, атипова або змішаний тип (G30.8†) 
Атипова деменція, тип Альцгеймера 

 

F00.9* Деменція при хворобі Альцгеймера, неуточнена (G30.9 †) 

 

F01 Судинна деменція 
Судинна деменція є результатом інфаркту головного мозку, спричиненого судинним 

захворюванням, у тому числі гіпертензивним церебро-судинним захворюванням. Зазвичай, 

інфаркти є незначними, але кумулятивними за своєю дією. Початок, зазвичай у старшому віці. 

Включено: артеріосклеротична деменція 

 

F01.0 Судинна деменція з гострим початком 
Розвивається, як правило, швидко після послідовних інсультів, спричинених церебро-васкулярним 

тромбозом, емболією або крововиливом. Іноді причиною може стати один великий інфаркт. 

 

F01.1 Мультиінфарктна деменція 
Розвивається поступово після повторних ішемічних епізодів, які призводять до накопичення 

інфарктів у паренхімі головного мозку. 

Переважно кіркова деменція 

 

F01.2 Підкіркова судинна деменція 
Включає випадки з гіпертензією в анамнезі та осередками глибокої ішемічної деструкції білої 

речовини півкуль головного мозку. Кора головного мозку, зазвичай, залишається неушкодженою і 

тому клінічна картина не схожа на таку, що буває в разі деменції при хворобі Альцгеймера. 

 

F01.3 Змішана кіркова та підкіркова судинна деменція 

 

F01.8 Інша судинна деменція 

 

F01.9 Судинна деменція, неуточнена 

 

F02* Деменція при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Випадки деменції, яка викликана або ймовірно викликана будь-якими іншими причинами, що не 

мають відношення до хвороби Альцгеймера або цереброваскулярного захворювання. Початок 

може бути у будь-якому віці, хоча рідко трапляється у людей старшого віку. 
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F02.0* Деменція при хворобі Піка (G31.0 †) 
Прогресуюча деменція, що починається у середньому віці, характеризується ранніми, повільно 

прогресуючими змінами характеру та соціальною деградацією, зниженням інтелекту, пам’яті, та 

мовленнєвих функцій, у поєднанні з апатією, ейфорією та іноді екстрапірамідними симптомами. 

 

F02.1* Деменція при хворобі Крейтцфельдта-Якоба (A81.0 †) 
Прогресуюча деменція з широкою неврологічною симптоматикою внаслідок специфічних 

нейропатологічних змін, які, як правило, викликані трансмісивними агентами. Зазвичай, 

починається у середньому або більш старшому віці, але може з’явитися й у будь-якому віці у 

дорослих. Характер перебігу підгострий, призводить до смерті впродовж одного або двох років. 

 

F02.2* Деменція при хворобі Гентінгтона (G10 †) 
Деменція, яка є частиною поширеної дегенерації головного мозку. Розлад передається через один 

аутосомний домінантний ген. Симптоми проявляються на третьому або четвертому десятку життя. 

Прогресує повільно, призводить до смерті як правило протягом 10-15 років. 

Деменція при хореї Гентінгтона 

 

F02.3* Деменція при хворобі Паркінсона (G20 †) 
Деменція, що розвивається при встановленій хворобі Паркінсона. Не було виявлено конкретних 

клінічних проявів та особливостей перебігу.  

Деменція при: 

 тремтливому паралічу 

 паркінсонізмі  

 

F02.4* Деменція при хворобі, зумовленій вірусом імунодефіциту людини [ВІЛ] (B22 †) 
Деменція, що розвивається при хворобі, зумовленій вірусом імунодефіциту людини, у разі 

відсутності одночасного іншого захворювання або стану, які могли б пояснити клінічні прояви. 
 

F02.8* Деменція при інших уточнених хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Деменція (при): 

 церебральному ліпідозі (E75.-†) 

 епілепсії (G40.-†) 

 гепатолентикулярній дегенерації (E83.0†) 

 гіперкальціємії (E83.5†) 

 набутому гіпотиреозі (E01.-†, E03.-†) 

 інтоксикації (T36-T65†) 

 хворобі з тільцями Леві (G31.3†) 

 множинному склерозі (G35†) 

 нейросифілісі (A52.1†) 

 дефіциті нікотинової кислоти (пелагрі) (E52†) 

 вузликовому поліартеріїті (M30.0†) 

 системному червоному вовчаку (M32.-†) 

 трипаносомозі (B56.-†, B57.-†) 

 уремії (N18.5†) 

 дефіциті вітаміну В12 (E53.8†) 

 

F03 Неуточнена деменція  
Пресенільна (ий): 

 деменція БДВ 

 психоз БДВ 

Первинна дегенеративна деменція БДВ 

Сенільна (ий): 

 деменція: 

 депресивного або параноїдного типу 

 БДВ 

 психоз БДВ 

Виключено: 

сенільна деменція з делірієм або гострим станом сплутаної свідомості (F05.1) 
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сенільність БДВ (R54) 

 

F04 Органічний амнестичний синдром, не спричинений алкоголем та іншими 

психоактивними речовинами  
Синдром помітного погіршення короткочасної та довготривалої пам’яті з одночасним 

збереженням оперативної пам’яті та обмеженою здатністю запам’ятовувати новий матеріал і 

дезорієнтацією у часі. Можуть бути ознаки конфабуляцій, але сприйняття та інші когнітивні 

функції, у тому числі інтелект, не порушуються. Прогноз залежить від перебігу основної хвороби. 

Виключено: 

амнезія: 

 антероградна (R41.1) 

 дисоціативна (F44.0) 

 БДВ (R41.3) 

 ретроградна (R41.2) 

синдром Корсакова: 

 спричинений алкоголем або неуточнений (F10.6) 

 спричинений іншими психоактивними речовинами (F11-F19 із загальним четвертим знаком .6) 

 

◙F04.0 Посттравматична амнезія 

 

◙F04.00 Посттравматична амнезія, неуточнена 

 

◙F04.01 Посттравматична амнезія, тривалістю < 24 години 

 

◙F04.02 Посттравматична амнезія, тривалістю ≥ 24 годин та < 14 днів 

 

◙F04.03 Посттравматична амнезія, тривалістю ≥ 14 днів 

 

◙F04.9 Амнестичний синдром, неуточнений 
Психоз або синдром Корсакова, неалкогольний 

 

F05 Делiрiй, не спричинений алкоголем та іншими психоактивними речовинами 
За етіологією неспецифічний органічний церебральний синдром характеризується одночасним 

порушенням свідомості та уваги, усвідомлення, мислення, пам’яті, психомоторної поведінки, 

емоцій, режиму сну та активності. Тривалість може бути різною, а ступінь тяжкості варіюється від 

середнього до дуже тяжкого. 

Включено: 

гострий(а) або підгострий(а): 

 мозковий синдром 

 стан сплутаності свідомості (неалкогольний) 

 інфекційний психоз 

 органічна реакція 

 психо-органічний синдром 

Виключено:  

біла гарячка, спричинена алкоголем або неуточнена (F10.4) 

 

F05.0 Делірій, не спричинений деменцією 

 

F05.1 Делірій, спричинений деменцією 
Стан, що відповідає описаним вище критеріям, але розвивається на фоні деменції (F00-F03). 

 

F05.8 Інший делірій 
Делірій змішаного походження 

 

F05.9 Делірій, неуточнений 
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F06 Інші психічні розлади внаслідок ушкодження чи дисфункції головного мозку 

або внаслідок соматичної хвороби  
Включено: 

різні стани причинно пов’язані з розладами мозкової діяльності внаслідок первинного 

церебрального захворювання, системного захворювання, що має вторинний вплив на головний 

мозок, зовнішніх токсичних речовин або гормонів, ендокринних розладів або інших соматичних 

хвороб. 

Виключено: 

пов'язані з: 

 делірієм (F05.-) 

 деменцією, класифікованою в рубриках F00-F03 

наслідком вживання алкоголю та інших психоактивних речовин (F10-F19) 

 

F06.0 Галюциноз органічного генезу 
Розлад у вигляді стійких або повторних галюцинацій, як правило, візуальних або слухових, які 

з’являються у стані непотьмареної свідомості, та суб’єкти можуть їх ідентифікувати як 

галюцинацію або ні. Може виникнути маревне тлумачення галюцінацій, але марення не є 

домінуючим у клінічній картині; може зберігатися адекватна самооцінка. 

Органічний галюцинаторний стан (неалкогольний)  

Виключено: 

алкогольні галюцинози (F10.5) 

шизофренія (F20.-) 

 

F06.1 Кататонічний розлад органічного ґенезу 
Розлад у формі зниження (ступор) або підвищення (збудження) психомоторної діяльності, 

супроводжуваний кататонічним синдромом. Крайні ступені психомоторних порушень можуть 

чергуватися. 

Виключено: 

кататонічна шизофренія (F20.2) 

ступор: 

 дисоціативний (F44.2) 

 БДВ (R40.1) 

 

F06.2 Маревний [шизофреноподібний] розлад органічного ґенезу 
Розлад, при якому у клінічній картині переважають стійкі або рецидивні марення. Марення може 

супроводжуватися галюцинаціями. Можуть бути присутні деякі ознаки, характерні для 

шизофренії, як, наприклад, вичурні галюцинації або розлади мислення. 

Параноїдні або параноїдно-галюцинаторні стани 

Шизофреноподібний психоз при епілепсії 

Виключено: 

розлади: 

 гострі та транзиторні психотичні (F23.-) 

 стійкі маревні (F22.-) 

 психотичні, зумовлені наркотичними речовинами (F11-F19) з загальним четвертим знаком .5) 

шизофренія (F20.-) 

 

F06.3 Органічні розлади настрою [афективні] 
Розлади, що характеризуються зміною настрою або афектами, зазвичай, супроводжуються зміною 

загального рівня активності; депресивні, гіпоманіакальні, маніакальні або біполярні розлади (див. 

F30-F38), але які виникають внаслідок органічного розладу головного мозку. 

Виключено: 

розлади настрою, неорганічні або неуточнені (F30-F39) 

 

◙F06.30 Розлади настрою [афективні] органічного генезу, неуточнені 

 

◙F06.31 Маніакальний розлад органічного генезу 

 

◙F06.32 Біполярний розлад органічного генезу 
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◙F06.33 Депресивний розлад органічного генезу 

 

◙F06.34 Змішаний афективний розлад органічного генезу 

 

◙F06.39 Інші розлади настрою [афективні]  

 

F06.4 Тривожний розлад органічного ґенезу  
Розлад, який характеризується основними ознаками генералізованого тривожного розладу (F41.1), 

панічного розладу (F41.0) або їх поєднання, але виникає внаслідок органічного розладу. 

Виключено: 

тривожні розлади, неорганічного ґенезу або неуточнені (F41.-) 

 

F06.5 Дисоціативний розлад органічного ґенезу 
Розлад, який характеризується частковою або повною втратою нормального зв’язку між спогадами 

про минуле, усвідомленням особистості та безпосередніми відчуттями, а також контролем рухів 

тіла (див. F44.-), але який виникає внаслідок органічного розладу. 

Виключено: 

дисоціативні [конверсійні] розлади неорганічного ґенезу або неуточнені (F44.-) 

 

F06.6 Емоційно-лабільні [астенічні] розлади органічного ґенезу 
Розлад, який характеризується емоційною нестриманістю або лабільністю, втомлюваністю, та 

багатьма неприємними фізичними відчуттями (наприклад, запамороченням) та болями, але який 

виникає внаслідок органічного розладу. 

Виключено: 

соматоформні розлади, неорганічного ґенезу або неуточнені (F45.-)  

 

F06.7 Легкий когнітивний розлад 
▼0532 Розлад, який характеризується погіршенням пам’яті, труднощами у навчанні, та нездатністю 

концентруватися на одному завданні тривалий час. Часто спостерігається відчуття розумової 

стомленості під час вирішення розумових задач, та сприйняття нового матеріалу є суб’єктивно 

складним, навіть якщо об’єктивно є успішним. Жоден з цих симптомів не є досить серйозним для 

встановлення діагнозу деменції (F00-F03) або делірію (F05.-). Такий діагноз може бути 

поставлений лише у зв’язку з уточненим фізичним розладом, та не повинен встановлюватися за 

умови наявності будь-яких психічно соматичних або поведінкових розладів, класифікованих у 

рубриках F10-F99. Розлад може передувати, супроводжувати або мати місце після багатьох 

інфекційних та соматичних порушень, як церебральних так і системних, але не обов’язково є 

безпосереднє підтвердження впливу на церебральну систему. Його можна відрізнити від 

постенцефалітичного синдрому (F07.1) та постконтузійного синдрому (F07.2) завдяки іншій 

етіології, більш обмеженому ряду зазвичай пом’якшених симптомів та більш короткій тривалості. 

 

F06.8 Інші уточнені розлади психіки внаслідок ушкодження та дисфункції головного 

мозку або соматичної хвороби 
Епілептичний психоз БДВ 

 

F06.9 Неуточнений розлад психіки, пов'язаний з ушкодженням та дисфункцією 

головного мозку або соматичною хворобою 
Органічний: 

 мозковий синдром БДВ 

 психічний розлад БДВ 

 

F07 Розлади особистості та поведінки внаслідок хвороби, ушкодження та 

дисфункції головного мозку 
Зміни особистості та поведінки можуть бути залишковими або супутніми розладом внаслідок 

хвороби, ушкодження та дисфункції головного мозку. 

 

F07.0 Розлад особистості органічного генезу  
Розлад, який характеризується істотною зміною звичної схеми поведінки, яка була притаманна 

суб’єкту раніше, у тому числі зміною вираження емоцій, потреб та імпульсів. Порушення 



198 

когнітивної функції та функції мислення, також клінічна картина може доповнюватися зміненою 

сексуальністю. 

Органічна: 

 псевдо-психопатична особистість 

 псевдо-відстала особистість 

Синдром: 

 дерегуляторний 

 лобної долі 

 особистості при лімбічній епілепсії 

 лоботомії 

 постлейкотомічний 

Виключено: 

стійкі зміни особистості після: 

 пережиття катастрофи (F62.0) 

 психічної хвороби (F62.1) 

постконтузійний синдром (F07.2) 

постенцефалітичний синдром (F07.1) 

специфічний розлад особистості (F60.-) 

 

F07.1 Постенцефалітичний синдром 
Залишкова неспецифічна та нестійка зміна поведінки після перенесеного вірусного або 

бактеріального енцефаліту. Цей розлад є зворотнім і це відрізняє його від розладу особистості, 

пов'язаного з органічним ушкодженням головного мозку. 

Виключено: 

розлад особистості органічного генезу (F07.0) 

 

F07.2 Постконтузійний синдром 
Синдром, що виникає внаслідок травми голови (як правило, достатньо серйозної з втратою 

свідомості) та включає ряд розрізнених симптомів, таких як головний біль, запаморочення, 

втомлюваність, дратівливість, труднощі з концентрацією та виконанням завдань на розумову 

діяльність, погіршення пам’яті, порушення сну, зниження толерантності до стресу, емоційного 

збудження або алкоголю.  

Посттравматичний мозковий синдром, непсихотичний 

Постконтузійний синдром (енцефалопатія) 

Виключено: 

струс головного мозку (S06.0-) 

 

F07.8 Інші органічні розлади особистості та поведінки внаслідок захворювання, травми 

та дисфункції головного мозку 
Органічний афективний розлад, пов'язаний з ушкодженням правої півкулі головного мозку 

 

F07.9 Неуточнений органічний розлад особистості та поведінки внаслідок 

захворювання, травми та дисфункції головного мозку 
Органічний психосиндром 

 

F09 Неуточнений органічний чи симптоматичний психічний розлад  
Психоз: 

 органічний БДВ 

 симптоматичний БДВ 

Виключено: психоз БДВ (F29) 

 

 

 

РОЗЛАДИ ПСИХІКИ ТА ПОВЕДІНКИ, ВНАСЛІДОК ВЖИВАННЯ 

ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН  

(F10-F19) 
▼0503 
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Цей блок містить широкий спектр розладів, які відрізняються за тяжкістю та клінічною формою, але усі 

вони пов’язані з вживанням одного або декількох психоактивних речовин, які були призначені лікарем чи 

ні. Третій символ коду визначає відповідну речовину, а четвертий символ вказує на клінічний стан. Коди 

повинні використовуватися, відповідно, для кожної зазначеної речовини. Але слід зазначити, що не усі 

знаки четвертого символу застосовуються до всіх речовин. 

Максимально велика кількість джерел інформації має використовуватися для ідентифікації психоактивної 

речовини. Серед них можуть бути власні повідомлення, аналіз крові та інших рідин, характерні фізичні та 

психологічні симптоми, клінічні ознаки та поведінка, та інші докази, такі як лікарський препарат, який 

знаходиться у пацієнта, або повідомлення третіх осіб, які володіють інформацією. Багато споживачів 

лікарських препаратів вживають декілька типів психоактивних речовин. У разі можливості, основний 

діагноз має класифікуватися відповідно до речовини або класу речовин, що спричинили або найбільше 

сприяли виникненню існуючого клінічного синдрому. Необхідно кодувати інші діагнози, якщо вживалися 

інші психоактивні речовини у достатній для отруєння дозі (загальний четвертий знак .0) або у достатній дозі 

для завдання шкоди (загальний четвертий знак .1), для залежності (загальний четвертий знак .2) або інших 

розладів (загальний четвертий знак .3-.9). 

Діагноз  розладів внаслідок вживання декількох препаратів (F19.-) ставиться лише тоді, коли картина 

прийому психоактивних речовин є хаотичною та нерозбірливою, або якщо вплив різних психоактивних 

речовин сильно змішаний. 

Виключено: зловживання речовинами, які не викликають залежність (F55) 

 
Четверті знаки, викладені нижче, призначені для використання з рубриками F10-F19: 

 

.0 гостра інтоксикація 
Стан, який настає після прийому психоактивної речовини, та призводить до порушення рівня свідомості, 

когнітивної функції, сприйняття, настрою або поведінки, чи інших психофізіологічних функцій та реакцій. 

Ці порушення безпосередньо пов’язані з гострим фармакологічним впливом речовини та зникають через 

певний час, з повним відновленням, крім випадків, коли мало місце пошкодження тканин або виникли інші 

ускладнення. Серед ускладнень можуть бути травмування, потрапляння блювотних мас в органи дихання, 

делірій, кома, судоми, та інші медичні ускладнення. Характер цих ускладнень залежить від 

фармакологічного класу речовини та способу застосування. 

Гостре алкогольне отруєння (при алкоголізмі) 

«Погана подорож» (погіршення фізичного та психічного стану внаслідок прийому наркотиків) 

Алкогольне сп’яніння БДВ 

Патологічна інтоксикація 

Транс та одержимість внаслідок інтоксикації психоактивними речовинами 

Виключено: інтоксикація у значенні отруєння (T36-T50) 

 

.1 згубне вживання  
Модель вживання психоактивних речовин, яка завдає шкоди здоров’ю. Шкода може бути фізичною (як у 

випадку з гепатитом через самостійне введення ін’єкційних психоактивних речовин) або психічною 

(наприклад, випадки депресивних розладів внаслідок надмірного вживання алкоголю).  

Розлади викликані вживанням психоактивних речовин БДВ 

 

.2 синдром залежності 
Сукупність поведінкових, когнітивних та фізіологічних ознак, що розвиваються після повторного вживання 

речовини, як правило, включають сильне бажання вжити наркотик, складність контролю над його 

вживанням; продовження його вживання, незважаючи на шкідливі наслідки, надання переваги вживанню 

наркотику, замість іншої діяльності та обов’язків, більш висока толерантність, та іноді абстинентний 

синдром призводить до фізіологічних змін. 

Синдром залежності може бути присутнім у певних психоактивних речовин (наприклад, тютюну, алкоголю 

або діазепаму), у певного класу речовин (наприклад, опіоїдних препаратів) або до більш широкого спектру 

фармакологічно різних психоактивних речовин. 

Хронічний алкоголізм 

Дипсоманія 

Наркотична залежність 

 

.3 синдром відміни 
Група симптомів різного групування та тяжкості, що мають місце внаслідок повного або відносного 

припинення вживання психоактивної речовини після її тривалого вживання. Початок та тривалість стану 

відміни є обмеженими в часі та залежать від типу психоактивної речовини та дози, яка була вжита 
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безпосередньо перед припиненням або зменшенням вживання. Абстинентний стан може супроводжуватися 

судомами. 

 

.4 синдром відміни з делірієм 
Стан, коли синдром відміни, описаний під четвертим знаком .3, ускладнюється делірієм, описаним у F05.-. 

Також можуть виникати судоми. Якщо органічні фактори розглядаються як важливі в етіології, необхідно 

класифікувати стан як F05.8. 

Алкогольний делірій (індукований алкоголем) 

 

.5 психотичний розлад 
Група психотичних ознак, які проявляються під час або після вживання психоактивної речовини, але які не 

пояснюються лише гострою інтоксикацією, та не є частиною клінічної картини. Розлад синдрому відміни 

характеризується галюцинаціями (як правило, слуховими, але часто й такими, що діють водночас більше ніж 

на одну групу органів чуттів), перцептивними спотвореннями, маренням (часто параноїдального характеру 

або у вигляді манії переслідування), психомоторними розладами (збудження або ступор), та зміненим 

впливом, який може коливатися від панічного страху до екстазу. Органи відчуттів, як правило, належно 

функціонують, але може бути присутнє певне потьмарення свідомості, але без сильної дезорієнтації в 

просторі. 

Алкогольні: 

 галюциноз 

 марення ревнощів 

 параноя 

 психоз БДВ 

Виключено: спровоковані алкоголем та іншими психоактивними речовинами психотичні розлади, які 

виникають з самого початку (F10-F19 з загальним четвертим знаком .7) 

 

.6 амнестичний синдром 
Синдром, пов'язаний з хронічним вираженим порушенням короткочасної та довготривалої пам’яті. 

Оперативна пам'ять, як правило, зберігається, та короткочасна пам'ять зазнає більш серйозного впливу ніж 

довготривала пам'ять. Є очевидним порушення відчуття часу та послідовності подій, оскільки 

спостерігаються труднощі з сприйняттям нового матеріалу. Конфабуляція може бути присутня, але вона 

обов’язково присутня. Інші когнітивні функції, зазвичай, відносно добре збережені та амнестичні 

порушення не співвідносяться з іншими розладами. 

Амнестичний розлад, спровокований алкоголем або наркотичними речовинами 

Психоз або синдром Корсакова, спровокований алкоголем або іншою психоактивною чи неуточненою 

речовиною 

Використовуйте додаткові коди (E51.2† G32.8*), якщо пов’язані з хворобою або синдромом Верніке. 

Виключено:  

неалкогольний психоз або синдром Корсакова (F04.9) 

посттравматична амнезія (F04.0-) 

 

.7 резидуальні та віддалені психотичні розлади  
Розлад, під час якого зміни свідомості, настрою, особистості або поведінки, викликані алкоголем або 

психоактивними речовинами, тривають протягом періоду безпосередньої дії таких психоактивних речовин. 

Початок розладу має бути безпосередньо пов'язаний з вживанням такої психоактивної речовини. Випадки, 

коли початок стану мав місце пізніше безпосереднього прийому такої речовини, має кодуватися з таким 

знаком лише за умови, що чітко відомо та є достовірне підтвердження того, що такий стан є резидуальним 

наслідком дії відповідної психоактивної речовини. Синдром післядії можна відрізнити від психотичного 

стану частково завдяки його епізодичному характеру, часто дуже короткої тривалості, а також завдяки 

повторенню попереднього стану, пов’язаного з прийомом алкоголю або інших психоактивних речовин. 

Алкогольна деменція БДВ 

Хронічний алкогольний церебральний синдром 

Деменція та інші стійкі когнітивні порушення легкого ступеня 

Синдром післядії 

Відсрочений психотичний розлад, спричинений психоактивними речовинами 

Розлад сприйняття, зумовлений галюциногенами 

Резидуальний: 

 афективний розлад 

 розлад особистості та поведінки 

Виключено: 

зумовлені алкоголем або психоактивними речовинами: 
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 синдром Корсакова (F10-F19 з загальним четвертим знаком .6) 

 психотичний стан (F10-F19 з загальним четвертим знаком .5) 

 

.8 інші розлади психіки та поведінки 

 

.9 неуточнені розлади психіки та поведінки 

 

F10 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю 
Див. підрубрики на сторінках 198-200 

 

F11 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опiоїдiв 
Див. підрубрики на сторінках 198-200 

 

F12 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдiв 
Див. підрубрики на сторінках 198-200 

 

F13 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних чи снодійних 

засобів 
Див. підрубрики з четвертим знаком на сторінках 198-200 

Наступні п’яті знаки використовуються з підрубриками F13.0-F13.9 для зазначення типу 

седативного чи снодійного засобу: 

 

◙0 неуточнений седативний або снодійний засіб 

 

◙1 гаммагідроксибутират 
ГГБ 

 

◙9 інший уточнений седативний або снодійний засіб 

 

F14 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну 
Див. підрубрики на сторінках 198-200 

 

F15 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, 

включаючи кофеїн 
Див. підрубрики з четвертим знаком на сторінках 198-200 

Наступні п’яті знаки використовуються з підрубриками F15.0-F15.9 для зазначення типу 

стимуляторів: 

 

◙0 неуточнені стимулятори 

 

◙1 метиламфетамін 
Метамфетамін 

Метиловий амфетамін 

 

◙2 метилендіокси метамфетамін 
Екстазі 

МДМА 

 

◙9 інші уточнені стимулятори 
Амфетамін 

Кофеїн  

 

F16 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів 
Див. четверті символи підрубрик на сторінках 198-200 

Наступні п’яті знаки підрубрик використовуються з субкатегоріями F16.0-F16.9 для зазначення 

типу стимуляторів: 
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◙0 неуточнені галюциногени 

 

◙1 кетамін 

 

◙9 інші уточнені галюциногени 

 

F17 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання тютюну  
Див. підрубрики на сторінках 198-200 

 

F18 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників  
Див. підрубрики на сторінках 198-200 

 

F19 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання декількох препаратів та 

інших психоактивних речовин  
Див. підрубрики на сторінках 198-200 

Ця рубрика використовується, якщо відомо про вживання двох або більше психоактивних 

речовин, але неможливо встановити, яка саме речовина спричинила розлади. Також ця рубрика 

використовується, коли точна ідентичність деяких або навіть усіх психоактивних речовин 

невідома, оскільки дуже часто самі пацієнти не знають точно, що саме вони вживали. 

Включено: зловживання лікарськими засобами БДВ 

 

ШИЗОФРЕНІЯ, ШИЗОТИПОВІ СТАНИ ТА МАРЕВНІ РОЗЛАДИ 

(F20-F29) 

 
Даний блок об’єднує шизофренію, як найсерйозніший розлад із цієї групи захворювань, шизотиповий 

розлад, стійкі маревні розлади та більш широку групу гострих та транзиторних психотичних розладів. 

Незважаючи на суперечливий характер шизоафективних розладів, вони були віднесені до цієї групи. 

 

F20 Шизофренія  
Шизофренічні розлади в основному характеризуються фундаментальними та характерними 

спотвореннями мислення та сприйняття дійсності, неадекватними емоціями та загальмованими 

реакціями. Як правило, людина знаходиться у свідомості та її інтелектуальні здібності не 

страждають, але з часом можуть з’явитися певні порушення пізнавальних здібностей. Серед 

найважливіших психопатологічних симптомів: відголосок думок; проникнення в думки або 

видалення думок; передача думок на відстані; сприйняття та маревний вплив; піддатливість 

впливу або пасивність; галюцинаторні «голоси», що коментують дії, або «суперечки», що ведуться 

з пацієнтом від третьої особи; порушення процесів мислення та негативна симптоматика. 

Шизофреноподібні розлади можуть бути безперервними або прогресивно епізодичними чи 

нестабільними, або може бути один або декілька випадків з повною або частковою ремісією. Якщо 

є значні депресивні або маніакальні симптоми, то діагноз шизофренії можна ставити лише за 

умови, що точно відомо, що шизофреноподібні симптоми виникли раніше емоційних розладів. 

Також неможна діагностувати шизофренію, якщо є очевидне органічне захворювання головного 

мозку або під час перебування людини під дією наркотичних речовин або під час абстиненції. 

Подібні розлади, які спостерігаються під час епілепсії або іншого захворювання головного мозку, 

повинні класифікуватися як F06.2, а ті, що були спричинені дією психоактивних речовин, F10-F19 

з загальним четвертим знаком .5. 

Виключено: 

шизофренія: 

 гостра (недиференційована) (F23.2-) 

 циклічна (F25.2) 

шизофреноподібна реакція (F23.2-) 

шизотиповий розлад (F21) 

 

F20.0 Параноїдна шизофренія 
При параноїдній шизофренії переважають відносно стабільні, часто параноїдні маревні стани, як 

правило, супроводжується галюцинаціями, частково слуховими, та порушеннями сприйняття. 

Емоційні розлади, порушення волі та мовлення, а також кататонічні симптоми майже відсутні або 

відносно непомітні. 
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Парафренна шизофренія 

Виключено: 

інволюційний параноїдний стан (F22.8) 

параноя (F22.0) 

 

F20.1 Гебефренічна шизофренія 
Форма шизофренії, при якій переважають афективні розлади, марення та галюцинації, 

короткочасні та фрагментовані, безвідповідальна та непередбачувана поведінка, й характерні 

стереотипні та повторювані моторні рухи. Настрій нестабільний та неадекватний, думки хаотичні, 

мовлення незв’язне. Присутня схильність до соціальної ізоляції. Як правило, прогноз невтішний 

через швидкий розвиток «негативної» симптоматики, а саме зменшення афекту та втрату волі. 

Гебефренію, зазвичай, слід діагностувати лише у підлітків та осіб молодого віку. 

Дезорганізована шизофренія 

Гебефренія 

 

F20.2 Кататонічна шизофренія 
При кататонічній шизофренії переважають виражені психомоторні порушення, які проявляються 

різкою зміною крайнощів, як, наприклад, гіперкінез та ступор, або автоматична покора та 

негативізм. Вимушені постави та позиції можуть зберігатися тривалий час. Спалахи нестримного 

збудження можуть бути чіткою ознакою стану. Кататонічні прояви можуть поєднуватися зі 

сноподібним (онейроїдним) станом з яскравими сценічними галюцинаціями. 

Кататонічний ступор 

Шизофреноподібна: 

 каталепсія 

 кататонія 

 воскова гнучкість 

 

F20.3 Недиференційована шизофренія 
Психотичні порушення, що відповідають загальним діагностичним критеріям шизофренії, але які 

не співпадають з будь-яким з підтипів, описаних у підрубриках F20.0-F20.2, або які демонструють 

ознаки більше ніж одного підтипу без чіткої переваги певного набору характерних особливостей у 

клінічній картині. 

Атипова шизофренія 

Виключено: 

гострий шизофреноподібний психотичний розлад (F23.2-) 

хронічна недиференційована шизофренія (F20.5) 

постшизофренічна депресія (F20.4) 

 

F20.4 Постшизофренічна депресія 
Депресивний епізод, який може бути тривалим, що виникає після шизофренії. Деякі інші 

шизофренічні симптоми, «позитивні» чи «негативні», все ще залишаються, але вони більше не є 

домінуючими у клінічній картині. Ці депресивні стани пов’язані з підвищеним ризиком 

самогубства. Якщо у пацієнта відсутні шизофренічні симптоми, ставиться діагноз депресивного 

епізоду (F32.-). Якщо шизофренічні симптоми все ще є чітко вираженими та помітними, ставиться 

діагноз того самого відповідного підтипу шизофренії (F20.0-F20.3). 

 

F20.5 Залишкова шизофренія 
Хронічна стадія розвитку шизофренії, якій притаманний перехід від ранньої стадії до пізньої, що 

характеризується тривалими, але не обов’язково незворотними «негативними» симптомами, 

наприклад, психомоторним гальмуванням, зниженою активністю, притупленням емоційної 

реакції, пасивністю та безініціативністю, короткими висловлюваннями та бідністю мовлення, 

поганою невербальною комунікацією, що проявляється мімікою, поглядом, голосовою 

модуляцією та жестами, недбалим ставленням до власного зовнішнього вигляду та слабкими 

соціальними зв’язками. 

Хронічна недиференційована шизофренія 

Стан спокою (шизофренічний) 

Шизофреноподібний резидуальний стан 

 

F20.6 Проста шизофренія 
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Розлад з прихованим, але прогресуючим розвитком дивної поведінки, нездатності відповідати 

вимогам суспільства та спадом загальної продуктивності. Характерні негативні риси залишкової 

шизофренії (наприклад, притуплення емоційної реакції та втрата волі) розвиваються без будь-яких 

явних психотичних синдромів, які б передували їм. 

 

F20.8 Інші види шизофренії 
Сенестопатична шизофренія 

Шизофреноформний: 

 розлад БДВ 

 психоз БДВ 

Виключено: короткочасні шизофреноформні розлади (F23.2-) 

 

F20.9 Шизофренія, неуточнена 

 

F21 Шизотиповий розлад 
Розлад, який характеризується ексцентричною поведінкою, аномаліями мислення та афектами, які 

нагадують ознаки шизофренії, але на будь-якій стадії захворювання відсутні чіткі та характерні 

для шизофренії порушення. Симптоми можуть включати байдужість та невідповідність емоційних 

реакцій; повну байдужість до радощів життя (ангедонія); дивну або ексцентричну поведінку; 

тенденцію до соціального відчуження; параноїдні або дивні ідеї, які не є фактично мареннями; 

надмірну румінацію; порушення процесів мислення та порушення сприйняття; ситуативні 

перехідні квазі-психотичні епізоди з надмірними ілюзіями, слуховими та іншими галюцинаціями, 

та маревними ідеями, які виникають, як правило, без зовнішньої провокації. Відсутня чітка межа 

між початком та подальшим розвитком процесів, а перебіг хвороби схожий на розлад особистості.   

Латентна шизофренічна реакція 

Шизофренія: 

 погранична 

 латентна 

 препсихотична 

 продромальна 

 псевдоневротична 

 псевдопсихопатична 

Шизотиповий розлад особистості  

Виключено: 

синдром Аспергера (F84.5) 

шизоїдний розлад особистості (F60.1) 

 

F22 Хронічні маревні розлади  
Включають різні розлади, для яких тривалий маревний стан є єдиним або найбільш очевидним 

клінічним симптомом, та які не можуть бути класифіковані як органічні, шизофренічні або 

афективні. Маревні розлади, які тривали менше декількох місяців, слід класифікувати, принаймні 

тимчасово, під F23.-. 

 

F22.0 Маревний розлад 
Розлад, що характеризується розвитком єдиної картини марення або серії взаємопов’язаних картин 

марення, які, як правило, є стійкими та іноді протягом усього життя. Зміст марення або серії 

картин марення сильно різниться. Цілковито несумісними з цим діагнозом є чіткі та стійкі слухові 

галюцинації (голоси), шизофренічні симптоми, такі як маревний вплив та помітне притуплення 

емоційної реакції, а також явні ознаки захворювання головного мозку. Однак, наявність 

випадкових або минущих слухових галюцинацій, особливо у пацієнтів похилого віку, не виключає 

можливість встановлення такого діагнозу, за умови, що вони не є типово шизофренічними та є 

лише маленькою частиною загальної клінічної картини. 

Параноя 

Параноїдний: 

 психоз 

 стан 

Парафренія (пізня) 

Сенситивне марення 

Виключено: 

параноїдні: 
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 розлад особистості (F60.0) 

 психози, психогенні реакції (F23.3-) 

 реакція (F23.3-) 

 шизофренія (F20.0) 

 

F22.8 Інші хронічні маревні розлади 
Розлади, при яких марення супроводжується стійкими слуховими галюцинаціями або 

шизофренічними симптомами, які не є достатніми для встановлення діагнозу шизофренії (F20.-). 

Маревна дисморфофобія 

Інволюційний параноїдний стан 

Параноя з симптомом сутяжництва 

 

F22.9 Хронічний маревний розлад, неуточнений 

 

F23 Гострі та транзиторні психотичнi розлади  
Неоднорідна група розладів, які характеризуються гострим початком психотичних симптомів, 

таких як марення, галюцинації та порушення сприйняття та різкою зміною звичної поведінки. 

Гострий початок означає надзвичайно швидкий розвиток чітко атипової клінічної картини 

протягом максимум двох тижнів або й швидше. У таких розладів відсутні докази органічного 

ураження. Часто присутні розгубленість та збентеження, але дезорієнтація в часі, просторі та 

особистості не є стійкою або достатньо серйозною, щоб поставити діагноз делірію, спричиненого 

органічними ураженнями головного мозку (F05.-). Повне одужання, зазвичай, настає протягом 

декількох місяців, а часто й протягом кількох тижнів чи навіть днів. Якщо порушення набувають 

стійкого характеру, необхідно буде внести зміни до класифікації. Розлад може бути пов'язаний з 

гострим стресом, як, наприклад, стресовою подією, що мала місце за один-два тижні до початку 

розладу. 

 
Наступні п’яті знаки використовуються з підрубриками F23.0-F23.9: 

 

◙0 без зазначення асоційованого гострого стресу 

 

◙1 з зазначенням асоційованого гострого стресу 

 

F23.0 Гострий поліморфний психотичний розлад без симптомів шизофренії 
Див. підрубрики на цій сторінці 

Гострий психотичний розлад, при якому галюцинації, марення або порушення сприйняття є 

очевидними, але досить різними, що змінюються щодня або навіть щогодини. Також частою 

характеристикою є емоційна нестабільність з сильними минущими відчуттями щастя або екстазу, 

чи тривоги та роздратування. Поліморфізм та нестабільність є характерними протягом усієї 

клінічної картини, а психотичні ознаки не є достатніми для встановлення діагнозу шизофренії 

(F20.-). Такі розлади часто мають різкий початок, швидко розвиваються протягом кількох днів, та 

вони часто демонструють швидке згасання симптомів без їх повернення. Якщо симптоми мають 

сталий характер, необхідно змінити класифікацію на хронічні маревні розлади (F22.-). 

Напад марення без симптомів шизофренії або неуточнений 

Циклоїдний психоз без симптомів шизофренії або неуточнений 

 

F23.1 Гострий поліморфний психотичний розлад з симптомами шизофренії 
Див. підрубрики на цій сторінці 

Гострий психотичний розлад, в якому присутня поліморфна та нестабільна клінічна картина, як 

описано у F23.0-; однак, незважаючи на таку нестабільність, деякі симптоми, характерні для 

шизофренії, також спостерігаються переважну більшість часу. Якщо шизофреноподібні симптоми 

стійкі за характером, необхідно змінити діагноз на шизофренію (F20.-). 

Маревні спалахи з симптомами шизофренії 

Циклоїдний психоз з симптомами шизофренії 

 

 

F23.2 Гострий шизофреноподібний психотичний розлад 
Див. підрубрики на сторінці 204 
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Гострий психотичний розлад, при якому психотичні симптоми є відносно стійкими та 

виправдовують діагноз шизофренії, але тривають менше місяця; поліморфні нестабільні ознаки, 

які описані у F23.0-, відсутні. Якщо шизофреноподібні симптоми стійкі, необхідно змінити діагноз 

на шизофренію (F20.-). 

Гостра (недиференційована) шизофренія 

Короткочасний шизофреноформний: 

 розлад 

 психоз 

Онейрофренія 

Шизофреноподібна реакція 

Виключено: 

органічний маревний [шизофреноподібний] розлад (F06.2) 

шизофреноформний розлад БДВ (F20.8) 

 

F23.3 Інші гострі, переважно маревні, психотичні розлади 
Див. підрубрики на сторінці 204 

Гострі психотичні розлади, для яких основною клінічною ознакою є відносно стабільні маревні 

стани або галюцинації, але вони не є достатніми для діагностування шизофренії (F20.-). Якщо 

маревний стан має стійкий характер, необхідно змінити діагноз на хронічний маревний розлад 

(F22.-). 

Параноїдна реакція 

Психогенний параноїдний психоз 

 

F23.8 Інші гострі та транзиторні психотичні розлади 
Див. підрубрики на сторінці 204 

Будь-які інші уточнені гострі психотичні розлади, котрі не мають органічної причини та які не 

відповідають характерним рисам підрубрик F23.0- —F23.3-. 

 

F23.9 Гострі та транзиторні психотичні розлади, неуточнені 
Див. підрубрики на сторінці 204 

Короткочасний реактивний психоз БДВ 

Реактивний психоз 

 

F24 Індукований маревний розлад  
Маревний розлад, який виявляється одразу у двох або більше людей, які мають тісний емоційний 

зв'язок. Лише одна людина страждає справжнім психотичним розладом; маревний стан 

поширюється й на інших та, як правило, зникає після ізоляції хворого. 

Божевілля удвох  

Індукований: 

 параноїдний розлад 

 психотичний розлад 

 

F25 Шизоафективнi розлади  
Епізодичні порушення, в яких очевидні як афективні так і шизофреноподібні симптоми, але які є 

недостатніми для встановлення діагнозу шизофренії або депресивного чи маніакального епізоду. 

Інші стани, коли афективні симптоми переважають як передшизофреноподібні фактори, або 

співіснують чи чергуються зі стійкими маревними станами або іншими симптомами, мають 

класифікуватися у рубрику F20-F29. Емоційно невідповідні психотичні симптоми при афективних 

розладах не є достатнім доказом для встановлення діагнозу шизоафективного розладу. 

 

F25.0 Шизоафективний розлад, маніакальний тип 
Розлад, для якого характерні як шизофреноподібні так і маніакальні симптоми, таким чином, що їх 

прояви не можуть бути достатньою підставою для встановлення діагнозу шизофренії або 

маніакального стану. Ця рубрика використовується як для одного епізоду, так і для рекуррентного 

розладу, при якому більшість епізодів є шизоафективними, маніакального типу. 

Шизоафективний психоз, маніакальний тип 

Шизофреноформний психоз, маніакальний тип 

 

F25.1 Шизоафективний розлад, депресивний тип 
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Розлад, для якого характерні як шизофреноподібні так і депресивні симптоми, таким чином, що їх 

прояви не можуть бути достатньою підставою для встановлення діагнозу шизофренії або 

депресивного стану. Ця рубрика використовується як для одного епізоду, так і для рекуррентного 

розладу, при якому більшість епізодів є шизоафективними, депресивного типу. 

Шизоафективний психоз, депресивний тип 

Шизофреноформний психоз, депресивний тип 

 

F25.2 Шизоафективний розлад, змішаний тип 
Циклічна шизофренія 

Змішаний шизофреноподібний та афективний психоз 

 

F25.8 Інші шизоафективні розлади 

 

F25.9 Шизоафективний розлад, неуточнений 
 Шизоафективний психоз БДВ 

 

F28 Інші неорганічні психотичнi розлади  
Маревні та галюцинаторні розлади, які не виправдовують діагноз шизофренії (F20.-), хронічних 

маревних розладів (F22.-), гострих та транзиторних психотичних розладів (F23.-), психотичних 

типів маніакального епізоду (F30.2), або тяжкого депресивного стану з психотичними симптомами 

(F32.3) 

Хронічний галюцинаторний психоз 

 

F29 Неуточнений неорганічний психоз  
Психоз БДВ 

Виключено: 

психічний розлад БДВ (F99) 

органічний або симптоматичний психоз БДВ (F09) 

 

РОЗЛАДИ НАСТРОЮ [АФЕКТИВНІ РОЗЛАДИ] 

(F30-F39) 

 
Цей блок містить розлади, для яких основним симптомом є емоційні зміни або зміна настрою від депресії (з 

асоційованою тривогою або без) до нестримної радості. Як правило, зміна настрою супроводжується 

загальною зміною рівня активності; більшість інших симптомів є вторинними до, або легко пояснюються на 

фоні загальної клінічної картини та пов’язані зі зміною настрою та рівня активності. Більшість з цих 

розладів є повторними та початок кожного окремого епізоду може бути пов'язаний зі стресовою подією або 

ситуацією. 

 

F30 Маніакальний епізод 
Усі підрубрики цієї рубрики мають використовуватися виключно стосовно поодинокого епізоду. 

Гіпоманіакальні або маніакальні епізоди у осіб, у яких раніше вже був один або декілька 

афективних епізодів (депресивний, гіпоманіакальний, маніакальний або змішаний) повинні 

кодуватися як біполярний афективний розлад (F31.-). 

Включено: біполярний розлад, поодинокий маніакальний епізод 

 

F30.0 Гіпоманія 
Розлад, що характеризується сталим легким підйомом настрою, високою енергійністю та 

активністю, а також помітним гарним самопочуттям, а також відчуттям фізичної та розумової 

ефективності. Часто присутні підвищена товариськість, балакучість, надмірна фамільярність, 

підвищена сексуальна енергія та знижена потреба у сні та відпочинку, але вони не настільки 

сильні, щоб вплинути на здатність працювати або спричинити соціальне несприйняття. 

Дратівливість, марнославство та груба поведінка можуть замінити звичну ейфоричну 

товариськість. Розлад настрою та поведінки не супроводжується галюцинаціями або маренням. 

 

F30.1 Манія без психотичних симптомів 
Настрій піднятий та неузгоджений з обставинами, може варіюватися від безтурботної веселості до 

майже неконтрольованого збудження. Гарний настрій супроводжується підвищеною енергійністю, 

яка спричиняє гіперактивність, надмірну балакучість («мовний натиск») та знижену потребу у сні. 
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Пацієнт не може довго концентрувати увагу та часто відволікається. Самооцінка часто 

роздувається через грандіозні ідеї та надмірну самовпевненість. Втрата стандартних соціальних 

факторів стримування може призвести до того, що поведінка стає безрозсудною, необдумано 

сміливою або невідповідною до обставин, та не характерною для пацієнта. 

 

F30.2 Манія з психотичними симптомами 
На додачу до клінічної картини, описаної у рубриці F30.1, присутні марення (зазвичай, грандіозне) 

та галюцинації (як правило, «голоси», що говорять безпосереднього до пацієнта), або збудження, 

надмірна моторна активність та політ фантазій настільки нереальний, що пацієнт знаходиться за 

межами розуміння й є нездатним нормально спілкуватися. 

Манія з: 

 емоційно-конгруентними психотичними симптомами 

 емоційно-неконгруентними психотичними симптомами 

Маніакальний ступор 

 

F30.8 Інші маніакальні епізоди 

 

F30.9 Маніакальний епізод, неуточнений 
 Манія БДВ 

 

F31 Біполярний афективний розлад 
Розлад, який характеризується двома або більше епізодами, за яких настрій та рівень активності 

пацієнта сильно порушені, такі порушення у деяких випадках представлені підйомом настрою та 

підвищеною енергійністю та активністю (гіпоманія або манія), а в інших випадках погіршеним 

настроєм та зниженою енергійністю та активністю (депресія). Лише повторювані епізоди гіпоманії 

або манії класифікуються як біполярні. 

Включено: 

маніакальна депресія 

маніакально-депресивні: 

 захворювання 

 психоз 

 реакція 

Виключено: 

біполярний розлад, поодинокий маніакальний епізод (F30.-) 

циклотимія (F34.0) 

 

F31.0 Біполярний афективний розлад, поточний гіпоманіакальний епізод 
Пацієнт у даний момент перебуває у гіпоманіакальному стані та мав принаймні один інший 

афективний стан (гіпоманіакальний, маніакальний, депресивний або змішаний) у минулому. 

 

F31.1 Біполярний афективний розлад, поточний епізод маніі без психотичних симптомів 
Пацієнт у даний момент перебуває в маніакальному стані, без психотичних симптомів (як в F30.1), 

та мав принаймні один інший афективний стан (гіпоманіакальний, маніакальний, депресивний або 

змішаний) у минулому. 
 

F31.2 Біполярний афективний розлад, поточний епізод маніі з психотичними 

симптомами 
Пацієнт у даний момент перебуває в маніакальному стані, з психотичними симптомами (як в 

F30.2), та мав принаймні один інший афективний стан (гіпоманіакальний, маніакальний, 

депресивний або змішаний) у минулому. 
 

F31.3 Біполярний афективний розлад, поточний епізод легкої або помірної депресії  
Пацієнт у даний момент перебуває у стані депресії, як у депресивному епізоді легкого або 

помірного ступеня (F32.0 або F32.1), та мав принаймні один засвідчений гіпоманіакальний, 

маніакальний або змішаний афективний стан у минулому. 

 

F31.4 Біполярний афективний розлад, поточний епізод тяжкої депресії без психотичних 

симптомів  
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Пацієнт у даний момент перебуває у стані депресії, як у депресивному епізоді тяжкого ступеня без 

психотичних симптомів (F32.2), та мав принаймні один засвідчений гіпоманіакальний, 

маніакальний або змішаний афективний стан у минулому. 

 

F31.5 Біполярний афективний розлад, поточний епізод тяжкої депресії з психотичними 

симптомами 
Пацієнт у даний момент перебуває у стані депресії, як у депресивному епізоді тяжкого ступеня з 

психотичними симптомами (F32.3), та мав принаймні один засвідчений гіпоманіакальний, 

маніакальний або змішаний афективний стан у минулому. 

 

F31.6 Біполярний афективний розлад, поточний епізод змішаного типу 
Пацієнт мав принаймні один засвідчений гіпоманіакальний, маніакальний, депресивний або 

змішаний афективний стан у минулому, та зараз демонструє змішані або різко протилежні 

маніакальні та депресивні симптоми. 

Виключено: поодинокі змішані афективні епізоди (F38.0) 

 

F31.7 Біполярний афективний розлад, стан ремісії 
Пацієнт мав принаймні один засвідчений гіпоманіакальний, маніакальний або змішаний 

афективний стан у минулому, та принаймні ще один інший афективний епізод (гіпоманіакальний, 

маніакальний, депресивний або змішаний), але на даний момент не страждає від будь-якого 

істотного розладу настрою та не спостерігалося цього протягом останніх декількох місяців. 

Періоди ремісії під час профілактичного лікування також мають кодуватися у цій рубриці. 
 

F31.8 Інші біполярні афективні розлади 
Біполярний розлад, ІІ тип  

Рекуррентні маніакальні епізоди БДВ 

 

F31.9 Біполярний афективний розлад, неуточнений 
 Маніакальна депресія, БДВ 

 

F32 Депресивний епізод  
▼0505 Перебуваючи у типових легких, помірних та тяжких депресивних станах пацієнт страждає від 

погіршення настрою, зменшення енергійності та зниження рівня активності. Здатність радіти, 

цікавитися та концентруватися обмежена, та характерна втомлюваність навіть після мінімальних 

зусиль. Зазвичай, спостерігається порушення сну та погіршення апетиту. Самоповага та 

впевненість у собі майже завжди низькі, та навіть у легкій формі часто присутні відчуття провини 

або думки про свою нікчемність. Поганий настрій рідко змінюється та не залежить від обставин, 

він може супроводжуватися так званими «соматичними» симптомами, такими як втрата інтересу 

та здатності одержувати насолоду, ранкове пробудження на декілька годин раніше звичного часу, 

погіршення депресії зранку, помітна психомоторна загальмованість, хвилювання, втрата апетиту, 

зниження маси тіла, та втрата лібідо. В залежності від кількості та важкості симптомів, 

депресивний епізод може бути визначений як легкий, помірний або тяжкий. 

Включено: 

поодинокі епізоди: 

 депресивної реакції 

 психогенної депресії 

 реактивної депресії 

Виключено: 

порушення адаптації (F43.2) 

рекурентний депресивний розлад (F33.-) 

депресивний епізод, пов'язаний з розладами поведінки, класифікованими в рубриках F91.- (F92.0) 

 
Наступні п’яті знаки використовуються з підрубриками F32.0-F32.9: 

 

◙0 не уточнені як такі, що виникають у післяпологовому періоді 

 

◙1 такі, що виникають у післяпологовому періоді 

 

F32.0 Легкий депресивний епізод 
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Див. підрубрики на цій сторінці 

Зазвичай, присутні один або два з перерахованих вище симптомів. Пацієнт, як правило, страждає 

від цього, але зберігає здатність виконувати більшу частину своїх завдань. 

 

F32.1 Помірний депресивний епізод 
Див. підрубрики на цій сторінці 

Зазвичай, присутні чотири або більше з перерахованих вище симптомів, та пацієнту надзвичайно 

важко надалі виконувати більшість зі своїх стандартних завдань. 

 

F32.2 Тяжкий депресивний епізод без психотичних симптомів 
Див. підрубрики на цій сторінці 

Стан депресії, під час якого відмічається та непокоять декілька з перерахованих вище симптомів, а 

також спостерігається втрата самоповаги, думки про свою нікчемність та відчуття провини. 

Характерними є думки про самогубство, що супроводжуються відповідними діями, а також 

присутній ряд «соматичних» симптомів.  

 

Ажитована депресія   поодинокий епізод 

Велика депресія   без психотичних симптомів 

Вітальна депресія  

 

F32.3 Тяжкий депресивний епізод з психотичними симптомами 
Див. підрубрики на цій сторінці 

Стан депресії, описаний у рубриці F32.2, але з галюцинаціями, маренням, психомоторною 

загальмованістю чи ступором, які є настільки важкими, що виконання звичайних соціальних 

завдань є неможливим. Існує загроза життю через можливе самогубство, зневоднення або 

голодування. Галюцинації та марення можуть бути пов’язані з настроєм чи ні.  

Поодинокий епізод: 

 великої депресії з психотичними симптомами 

 психогенного депресивного психозу 

 психотичної депресії 

 реактивного депресивного психозу 

 

F32.8 Інші депресивні епізоди 
Див. підрубрики на цій сторінці 

Атипова депресія 

Поодинокі епізоди «замаскованої» депресії БДВ 

 

F32.9 Депресивний епізод, неуточнений 
Див. підрубрики на цій сторінці 

Депресія БДВ 

Депресивний розлад БДВ 

 

F33 Рекурентний депресивний розлад  
Розлад, який характеризується повторними епізодами депресії, як описано для депресивного 

епізоду (F32.-), але без наявності в анамнезі самостійних епізодів покращення настрою та 

підвищення енергійності (манії). Однак, можуть спостерігатися короткі епізоди легкого 

покращення настрою та підвищеної активності (гіпоманії) одразу ж після депресивного епізоду, 

іноді викликані лікуванням антидепресантами. Більш серйозні форми рекурентних депресивних 

розладів (F33.2 та F33.3) мають багато спільного з раніше описаними концепціями, такими як 

маніакально-депресивний психоз, меланхолія, вітальна депресія та ендогенна депресія. Перший 

епізод може спостерігатися у будь-якому віці, починаючи з дитинства та до похилого віку. 

Початок захворювання може бути гострим або прихованим, та тривалість може варіюватися від 

декількох тижнів до багатьох місяців. Завжди існує ризик того, що у пацієнта з рекурентним 

депресивним розладом буде маніакальний епізод, незважаючи на велику кількість пережитих 

депресивних епізодів. Якщо трапляється такий епізод, необхідно змінити діагноз на біполярний 

афективний розлад (F31.-). 

Включено: 

рецидивні епізоди: 

 депресивної реакції 

 психогенної депресії 
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 реактивної депресії  

сезонний депресивний розлад 

Виключено: 

рекурентні короткочасні депресивні епізоди (F38.1) 

 

F33.0 Рекурентний депресивний розлад, легкий поточний епізод 
Розлад, який характеризується повторними епізодами депресії з легким перебігом, як описано в 

F32.0, та без манії в анамнезі. 

 

F33.1 Рекурентний депресивний розлад, помірний поточний епізод 
Розлад, який характеризується повторними епізодами депресії з помірним перебігом, як описано в 

F32.1, та без манії в анамнезі. 

 

F33.2 Рекурентний депресивний розлад, тяжкий поточний епізод без психотичних 

симптомів 
Розлад, який характеризується повторними епізодами депресії з тяжким перебігом без 

психотичних симптомів, як описано в F32.2, та без манії в анамнезі. 

Ендогенна депресія без психотичних симптомів 

Глибока депресія, рекурентна без психотичних симптомів 

Маніакально-депресивний психоз, депресивний тип без психотичних симптомів 

Вітальна депресія, рекурентна без психотичних симптомів 

 

F33.3 Рекурентний депресивний розлад, тяжкий поточний епізод з психотичними 

симптомами 
Розлад, який характеризується повторними епізодами депресії з тяжким перебігом з психотичними 

симптомами, як описано в F32.3, та без манії в анамнезі. 

Ендогенна депресія з психотичними симптомами 

Маніакально-депресивний психоз, депресивний тип з психотичними симптомами 

Рекурентні важкі епізоди: 

 великої депресії з психотичними симптомами 

 психогенного депресивного психозу 

 психотичної депресії 

 реактивного депресивного психозу 

 

F33.4 Рекурентний депресивний розлад, період ремісії 
Пацієнт мав два або більше депресивних епізоди, описані в рубриках F33.0-F33.3, у минулому, але 

вже декілька місяців не мав депресивних симптомів. 

 

F33.8 Інші рекурентні депресивні розлади 

 

F33.9 Рекурентний депресивний розлад, неуточнений 
 Монополярна (періодична) депресія БДВ 

 

F34 Стійкі розлади настрою [афективні] 
Стійкі та, зазвичай, флюктуючі розлади настрою, під час яких більшість окремих епізодів є 

недостатньо важкими, щоб бути описаними як гіпоманіакальні або помірні депресивні епізоди. 

Оскільки вони тривають багато років поспіль, а іноді й більшу частину дорослого життя пацієнта, 

вони є причиною значних страждань та недієздатності. У деяких випадках рекурентні або 

поодинокі маніакальні або депресивні епізоди можуть накладатися на стійкі афективні розлади 

настрою. 

 

F34.0 Циклотимія 
Стійка емоційна нестабільність з численними періодами депресії та легкого покращення настрою, 

однак жоден з яких не є достатньо тяжким або тривалим, щоб ставити діагноз біполярного 

афективного розладу (F31.-) або рекурентного депресивного розладу (F33.-). Такий розлад часто 

спостерігається у родичів пацієнтів з біполярними афективними розладами. У деяких пацієнтів 

циклотимія трансформується в біполярний афективний розлад. 

Афективний розлад особистості 

Циклоїдна особистість 
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Циклотимна особистість 

 

F34.1 Дистимія 
Хронічно депресивний настрій, який триває принаймні декілька років, який не є достатньо 

тяжким, або окремі епізоди не є достатньо тривалими, щоб ставити діагноз тяжкого, помірного або 

легкого рекурентного депресивного розладу (F33.-). 

Депресивний: 

 невроз 

 розлад особистості 

Невротична депресія 

Хронічна тривожна депресія 

Виключено: тривожна депресія (легка або нестійка) (F41.2) 

 

F34.8 Інші стійкі розлади настрою [афективні розлади] 

 

F34.9 Стійкий розлад настрою [афективний], неуточнений 

 

F38 Інші розлади настрою [афективні] 
Будь-які інші розлади настрою, які не відносяться до класифікації F30-F34, оскільки вони 

недостатньо тяжкі або тривалі. 

 

F38.0 Інші поодинокі розлади настрою [афективні] 
Змішаний афективний епізод 

 

F38.1 Інші рекурентні розлади настрою [афективні] 
Рекурентні короткочасні депресивні епізоди 

 

F38.8 Інші уточнені розлади настрою [афективні] 

 

F39 Неуточнений розлад настрою [афективний]  
Афективний психоз БДВ 

 

НЕВРОТИЧНІ, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ СТРЕСОМ ТА СОМАТОФОРМНІ РОЗЛАДИ  

(F40-F48) 

 
Виключено: пов'язані з розладами поведінки, класифіковані кодом F91.- (F92.8) 

 

F40 Фобiчнi тривожні розлади 
Група розладів, для яких домінуючим симптомом є страх за обставин, коли реальна небезпека 

відсутня. В результаті чого людина уникає таких ситуацій або переживає зі страхом. Переживання 

пацієнта можуть бути зосереджені на окремих особистих відчуттях, таких як сильне серцебиття 

або відчуття слабкості, та часто асоціюються з другорядними страхами, такими як страх померти, 

втратити контроль або втратити глузд. Думка про фобічну ситуацію, зазвичай, викликає тривогу 

очікування. Часто фобічна тривожність співіснує з депресією. Рішення про встановлення діагнозу 

фобічної тривоги або депресивного епізоду, чи обох цих станів можна прийняти лише після 

певного часу спостереження за обома станами та висновків лікаря під час консультації. 

 

F40.0 Агорафобія 
Достатньо чітко визначений клас фобій, який охоплює страх вийти з дому, зайти до магазину, 

страх перед натовпом та публічними місцями, або страх подорожувати самостійно поїздом, 

автобусом чи літаком. Панічні симптоми є частою ознакою як поточних так і минулих епізодів. 

Депресивні та одержимі стани та соціальні фобії також часто присутні як додаткові ознаки. 

Уникнення фобічної ситуації є очевидним, та люди, які страждають агорафобією, не часто 

відчувають тривогу, оскільки їм вдається уникати фобічних ситуацій. 

 

◙F40.00 Агорафобія без згадки про панічний розлад 
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◙F40.01 Агорафобія з панічним розладом 

 

F40.1 Соціальні фобії 
Страх привернути увагу до себе з боку інших людей, який веде до уникання соціальних подій. 

Більшість серед розповсюджених соціальних фобій пов’язані з низькою самооцінкою та страхом 

перед критикою. Вони можуть проявлятися у вигляді почервоніння, тремтіння рук, нудоти або 

позивом до сечовипускання, пацієнт іноді упевнений, що один з цих другорядних проявів тривоги 

є первинною проблемою. Симптоми можуть розвиватися до нападу паніки. 

Антропофобія 

Соціальний невроз 

Використовуйте додатковий код (F41.0) для позначення фобії з нападами паніки (панічними 

розладами), якщо є. 

 

F40.2 Специфічні (ізольовані) фобії 
Фобії, які обмежуються достатньо специфічними ситуаціями, такими як наближення до певної 

тварини, висота, грім, темрява, політ, замкнений простір, сечовипускання або дефекація у 

громадських туалетах, вживання певних продуктів, лікування зубів, вигляд крові або рани. Хоча 

ситуація, що викликає страх, є визначеною, зустріч із нею може викликати паніку, як при 

агорафобії та соціальній фобії. 

Акрофобія 

Побоювання тварин 

Клаустрофобія 

Проста фобія 

Використовуйте додатковий код (F41.0) для позначення фобії з нападами паніки (панічними 

розладами), якщо є. 

Виключено: 

дисморфофобія (немаревна) (F45.2) 

нозофобія (F45.2) 

 

F40.8 Інші фобічні тривожні розлади 
Використовуйте додатковий код (F41.0) для позначення фобії з нападами паніки (панічними 

розладами), якщо є. 

 

F40.9 Фобічний тривожний розлад, неуточнений 
 Фобія БДВ 

 Фобічний тривожний розлад БДВ 

Використовуйте додатковий код (F41.0) для позначення фобії з нападами паніки (панічними 

розладами), якщо є. 

 

F41 Інші тривожні розлади 
Розлади, за яких прояв тривоги є основним симптомом, та вони не обмежуються будь-якими 

конкретними зовнішніми обставинами. Також можуть бути присутні депресивні та нав’язливі 

стани та навіть окремі елементи фобічної тривоги, однак, вони є явно вторинними та менш 

тяжкими. 

 

F41.0 Панічний розлад [епізодичний пароксизмальний страх] 
Основною ознакою є рекурентні напади сильної тривоги (паніки), які не обмежуються певною 

ситуацією або рядом обставин, та, відповідно, є непередбачуваними. Так само як і для інших 

тривожних розладів до основних симптомів належать раптове сильне серцебиття, біль у грудях, 

відчуття ядухи, нудота, втрата відчуття реальності (деперсоналізація або дереалізація). Часто 

також присутній вторинний страх смерті, втрати самоконтролю, наближення до стану божевілля. 

Неможна ставити основний діагноз панічний розлад, якщо пацієнт страждає від депресивного 

розладу на момент появи нападів; у такому випадку, можливо, панічні напади є вторинними для 

депресії. 

Панічний: 

 напад 

 стан 

Спочатку зазначайте код фобії (F40.1-F40.9) для позначення фобії з нападами паніки (панічними 

розладами), якщо є. 

Виключено: панічний розлад з агорафобією (F40.00) 
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F41.1 Генералізований тривожний розлад 
Тривожність, яка є генералізованою та стійкою, але не обмежується певними обставинами або 

навіть сильно переважає за таких обставин (тобто є безпредметною). Домінантні симптоми 

можуть бути різними, але серед них можуть бути скарги на постійну знервованість, тремтіння, 

напруження у м’язах, інтенсивне потовиділення, запаморочення, сильне серцебиття, нудоту та 

неприємні відчуття у епігастральній області. Часто виникає страх, що пацієнт або його родичі 

скоро захворіють або з ними трапиться нещастя. 

Тривожний (а): 

 невроз 

 реакція 

 стан 

Виключено: неврастенія (F48.0) 

 

F41.2 Змішаний тривожний та депресивний розлад 
Ця рубрика використовується, якщо присутні симптоми тривоги та депресії, але жодні з них не є 

чітко домінуючими, та жоден з симптомів не є достатньо виразним, щоб поставити діагноз, 

розглядаючи його окремо. Якщо присутні симптоми тривоги та депресії, та вони є достатньо 

серйозними для встановлення окремих діагнозів, необхідно кодувати обидва діагнози та не слід 

використовувати для цього цю рубрику. 

Тривожна депресія (легка або нестійка) 

 

F41.3 Інші змішані тривожні розлади 
Симптоми тривоги змішані з ознаками інших розладів у F42-F48. Жоден з симптомів не є 

достатньо виразним, щоб поставити діагноз, розглядаючи його окремо. 

 

F41.8 Інші уточнені тривожні розлади 
 Тривожна істерія 

 

F41.9 Тривожний розлад, неуточнений 
 Тривожність БДВ 

 

F42 Обсесивно-компульсивний розлад 
Основною ознакою є повторні нав’язливі думки або компульсивні дії. До нав’язливих думок 

належать ідеї, образи або імпульси, які знову й знову спадають на думку пацієнту у певній 

стереотипній формі. Вони постійно викликають страждання пацієнта, та він часто безуспішно 

намагається опиратися їм. Однак, пацієнт вважає їх власними думками, незважаючи на те, що 

вони є мимовільними та часто суперечливими. Компульсивні дії або ритуали є стереотипною 

поведінкою, вони повторюються знову і знову. За своєю суттю вони не приносять задоволення та 

не призводять до виконання корисних завдань. Їх функція полягає в попередженні певної 

об’єктивно нереальної події, що може завдати шкоди або може бути спричинена пацієнтом, та яка 

може трапитися, якщо не будуть вчинені такі дії. Зазвичай, пацієнт визнає таку поведінку 

недоречною або неефективною та намагається чинити опір знову і знову. Майже завжди присутня 

тривожність. Якщо пацієнт намагається опиратися компульсивним діям, тривожність 

посилюється. 

Включено: 

ананкастичний невроз 

обсесивно-компульсивний невроз 

Виключено: 

обсесивно-компульсивна особистість (розлад) (F60.5) 

 

F42.0 Переважно обсесивні (нав'язливі) думки або міркування 
Вони можуть приймати форму ідей, образів або імпульсів до дії, які майже завжди викликають 

тривогу у пацієнта. Іноді такі ідеї є невизначеними, безкінечними роздумами над альтернативними 

рішеннями, пов’язаними з нездатністю прийняти просте, але важливе рішення у повсякденному 

житті. Нав’язливі міркування тісно пов’язані з депресією, та діагноз обсесивно-компульсивного 

розладу можна ставити лише, якщо міркування виникають або тривають за відсутності 

депресивного епізоду. 
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F42.1 Переважно компульсивні акти [нав’язливі ритуали] 
Більшість компульсивних актів пов’язана з чистотою (серед іншого, миттям рук), постійною 

перевіркою, щоб переконатися, що потенційно небезпечну ситуацію вдалося попередити, або з 

організованістю та акуратністю. В основі такої поведінки лежить страх, як правило, перед 

небезпекою, яка може чекати на пацієнта, або яку він може спричинити, а відповідний ритуал є 

неефективною або символічною спробою попередити таку небезпеку. 

 

F42.2 Змішані обсесивні думки та акти 

 

F42.8 Інші обсесивно-компульсивні розлади 

 

F42.9 Обсесивно-компульсивний розлад, неуточнений 

 

F43 Реакція на тяжкий стрес та розлади адаптації  
Ця категорії відрізняється від інших тим, що вона містить розлади, які визначаються не лише на 

підставі симптомів та перебігу захворювання, але й виходячи з наявності одного або іншого 

причинного фактора: надзвичайно стресової життєвої ситуації, яка тягне за собою гостру стресову 

реакцію, або різкої зміни у житті, яка тягне за собою ряд неприємних обставин, що спричиняють 

розлад адаптації. Хоча менш тяжкий психологічний стрес (життєва ситуація) може викликати 

початок або вплинути на прояви дуже широкого спектру розладів, класифікованих у інших 

рубриках цього класу, його етіологія не завжди є явною та у будь-якому випадку залежить від 

індивідуальної, часто унікальної, чутливості та вразливості, тобто життєві обставини не є 

необхідними та достатніми для пояснення виникнення та форми розладу. Та навпаки, зібрані у цій 

рубриці розлади вважаються такими, що завжди виникають як безпосередній наслідок гострого 

тяжкого стресу або подальшої травми. Стресові події або існуючі неприємні обставини є 

первинним та найважливішим причинним фактором, та не було б розладу, якби не було такого 

впливу. Розлади у цій рубриці можуть розглядатися як неадекватна відповідь на тяжкий або 

тривалий стрес, вони заважають роботі механізму успішної адаптації та тим самим спричиняють 

виникнення проблем з виконанням соціальних функцій. 

 

F43.0 Гостра реакція на стрес 
Транзиторний розлад, який розвивається у особи без будь-яких інших очевидних психічних 

розладів у відповідь на незвичайний фізичний та психічний стрес, та зникає, як правило, через 

декілька годин або днів. Вірогідність та гострота реакції на стрес залежить від індивідуальної 

вразливості та здатності адаптуватися. Симптоми являють собою типово змішану та змінну 

картину. Для початкового етапу характерним є «заціпеніння» з певним обмеженням свідомості та 

зниженням уваги, здатності усвідомити вплив та дезорієнтацію. Цей стан може супроводжуватися 

подальшим дистанціюванням від існуючої ситуації (до стадії дисоціативного ступору - F44.2), або 

тривожним збудженням та надмірною активністю (втеча). Зазвичай, присутні автономні ознаки 

панічної тривоги (тахікардія, спітніння, почервоніння). Як правило, симптоми виникають через 

декілька хвилин після впливу стресового стимулу або ситуації, та зникають через два-три дні 

(часто через декілька годин). Може спостерігатися часткова або повна амнезія (F44.0) на епізод. 

Якщо симптоми продовжуються, необхідно переглянути діагноз. 

Гостра: 

 кризова реакція 

 реакція на стрес 

Бойова втома  

Кризовий стан 

Психічний шок 

 

F43.1 Посттравматичний стресовий розлад 
Проявляється як уповільнена або затяжна реакція на стресову подію або ситуацію (коротко- або 

довготривала), яка має надзвичайно жахливий або катастрофічний характер, що може викликати 

всеохоплюючий страх майже у будь-кого. Фактори, які послаблюють захисні властивості, такі як 

індивідуальні риси (наприклад, людина, яка страждає нав’язливим станом, або слабка людина) або 

захворювання нервової системи в анамнезі, можуть знизити поріг для розвитку синдрому та 

ускладнити його протікання, але вони не можуть пояснити його виникнення. Типовим для 

посттравматичного шоку є повторне переживання травми у нав’язливих спогадах (флешбеки), сни 

або нічні кошмари, які виникають на фоні відчуття оніміння та емоційної загальмованості, 

відсторонення від інших людей, несприйнятливості до оточуючих факторів, ангедонії, та 
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уникнення діяльності та ситуацій, що нагадують про травму. Зазвичай, присутній стан 

автономного надмірного збудження з надмірною настороженістю, посиленою реакцією здригання 

та безсонням. Як правило, описані вище ознаки та симптоми супроводжуються тривогою та 

депресією, та також часто присутні думки про самогубство. Початок настає після травми з 

латентним періодом, який може варіюватися від декількох тижнів до місяців. Протікання може 

бути різним, але у більшості випадків врешті-решт настає одужання. У деяких випадках такий 

стан може перейти у хронічну стадію та тривати багато років, з подальшим переходом до стійкої 

зміни особистості (F62.0). 

Травматичний невроз 

 

F43.2 Порушення адаптації 
Стани суб’єктивної тривоги та емоційного розладу, які часто заважають виконанню соціальних 

функцій та діяльності, що виникають у період адаптації до серйозних змін у житті або стресових 

життєвих подій. Фактор, який викликав стрес, міг вплинути на цілісність соціальних зв’язків 

особи (відчуття тяжкої втрати, розлука) або більш широку систему соціальної підтримки та 

цінностей (міграція, статус біженця), або представляє собою важливий перехідний період або 

кризу в процесі розвитку (вступ до школи, народження дитини, недосягнення особистої заповітної 

мрії, вихід на пенсію). Важливу роль для ризику виникнення та розвитку симптомів порушення 

адаптації відіграють індивідуальна схильність та вразливість, але у будь-якому випадку необхідно 

визнати, що такий стан не виник би без фактора, який викликав стрес. Симптоми можуть бути 

різними та включають депресивний настрій, тривогу або стурбованість (чи їх поєднання), відчуття 

нездатності адаптуватися, планувати наперед або продовжувати діяти за існуючих обставин, а 

також певну ступінь нездатності виконувати повсякденні завдання. Розлади поведінки можуть 

бути супутньою ознакою, особливо у підлітків. Основною ознакою може бути коротка або тривала 

депресивна реакція або порушення інший емоцій чи поведінки. 

Культурний шок 

Реакція на горе 

Синдром відриву від дому у дітей 

Виключено: тривожний розлад у дітей, пов'язаний з розлукою (F93.0) 

 

F43.8 Інші реакції на тяжкий стрес 

 

F43.9 Реакція на тяжкий стрес, неуточнена 

 

F44 Дисоцiативнi [конверсiйнi] розлади 
Спільною рисою усіх дисоціативних або конверсійних розладів є часткова або повна втрата 

єдності між спогадами з минулого, усвідомленням особистості та безпосередніми відчуттями, та 

контролем рухів тіла. Усі типи дисоціативних розладів поступово зникають через декілька тижнів 

або місяців, особливо, якщо їх початок пов'язаний з травматичними життєвими ситуаціями. 

Можуть розвиватися більш хронічні розлади, у тому числі параліч та втрата чутливості, якщо 

початок пов'язаний з проблемами, які неможливо вирішити, або міжособистісними проблемами. 

Раніше такі розлади класифікувалися як різні типи «конверсійної істерії». Вважається, що вони 

мають психогенне походження, тісно пов’язані у часових рамках з травматичними подіями, 

проблемами, які неможливо вирішити та з якими неможливо змиритися, або зіпсованими 

стосунками. Пацієнт може розцінювати симптоми як прояви соматичного захворювання. 

Медичний огляд та обстеження не виявляють жодних відомих соматичних або неврологічних 

розладів. Крім того, існують докази, що припинення функції є виразом емоційних конфліктів або 

потреб. Симптоми можуть розвиватися у тісному зв’язку з психологічним стресом та часто 

виникають раптово. Сюди входять лише розлади фізичних функцій, які, зазвичай, знаходяться під 

добровільним контролем, та втрата чутливості. Розлади, які характеризуються болем та іншими 

складними фізичними відчуттями, за які відповідає вегетативна нервова система, класифікуються 

як соматоформні розлади (F45.0). Необхідно завжди пам’ятати про можливість подальшого 

виникнення серйозних фізичних або психічних розладів. 

Включено: 

конверсійна: 

 істерія 

 реакція  

істерія  

істеричний психоз 

Виключено: симуляція хвороби (свідома симуляція) (Z76.5) 
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F44.0 Дисоціативна амнезія 
Основною ознакою є втрата пам’яті, зазвичай, про важливі нещодавні події, яка не спричинена 

органічними психічними розладами, та є занадто широкою, щоб пояснити це звичайною 

забудькуватістю або втомою. Амнезія, як правило, поширюється на травматичні події, такі як 

нещасний випадок або неочікувані втрати, та є частковою або вибірковою. Повна та 

генералізована амнезія трапляється рідко та є, як правило, частиною фуги (F44.1). Такий діагноз 

неможна ставити, якщо є органічні ураження головного мозку, інтоксикація або надмірне 

виснаження. 

Виключено: 

амнестичний розлад, зумовлений дією алкоголю або інших психоактивних речовин (F10-F19 з 

загальним четвертим знаком .6) 

амнезія: 

 антероградна (R41.1) 

 БДВ (R41.3) 

 ретроградна (R41.2)  

неалкогольний органічний амнестичний синдром (F04.9) 

амнезія після епілептичного нападу (G40.-) 

 

F44.1 Дисоціативна фуга 
Дисоціативна фуга має усі ознаки дисоціативної амнезії, у поєднанні з зовні цілеспрямованими 

мандруваннями. Хоча період фуги амнезується, поводження пацієнта в цей час для незалежних 

спостерігачів може здатися цілком нормальним.  

Виключено: фуга після епілептичного нападу (G40.-) 

 

F44.2 Дисоціативний ступор 
Ступор діагностується на підставі різкого зниження або відсутності довільних рухів і нормальних 

реакцій на зовнішні стимули, такі як світло, шум, дотик, але огляд і обстеження не виявляють його 

фізичної (соматичної) обумовленості. Додатково виявляється його психогенна обумовленість у 

вигляді недавніх стресових подій або проблем. 

Виключено: 

органічний кататонічний розлад (F06.1) 

ступор: 

 кататонічний (F20.2) 

 депресивний (F31-F33) 

 маніакальний (F30.2) 

 БДВ (R40.1) 

 

F44.3 Транс та одержимість 
Розлади, які характеризуються тимчасовою втратою самоусвідомлення та повного усвідомлення 

оточуючого середовища. Сюди входять лише стани трансу, які не є добровільними або бажаними, 

та які мають місце незалежно від релігійних та притаманних культурі ситуацій. 

Виключено: 

стани, асоційовані з: 

 гострими та транзиторними психотичними розладами (F23.-) 

 органічним розладом особистості (F07.0) 

 синдромом, який виник після струсу мозку (F07.2) 

 інтоксикацією психоактивними речовинами (F10-F19 з загальним четвертим знаком .0) 

 шизофренією (F20.-) 

 

F44.4 Дисоціативні моторні розлади  
Найпоширенішою ознакою є втрата здатності рухати усією кінцівкою або її частиною чи 

кінцівками взагалі. Ці розлади нагадують стани атаксії, апраксії, акінезії, афонії, дизартрії, 

дискінезії, судоми або паралічу. 

Психогенна: 

 афонія 

 дисфонія 

 

F44.5 Дисоціативні судоми 
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Дисоціативні судоми можуть нагадувати різноманітні форми епілептичних нападів, але судоми не 

супроводжуються втратою свідомості, як правило, відсутні також прикуси язика, гематоми або 

ушкодження в результаті падіння, нетримання сечі, можуть бути стани ступору або трансу. 

 

F44.6 Дисоціативна анестезія та втрата чутливості 
Ділянки шкіри з втратою чутливості часто мають такі межі, що стає ясною їх асоціація з 

уявленнями пацієнта про функції організму, що відмінні від медичних знань. Може спостерігатися 

диференційована втрата різних сенсорних здібностей, що не може бути спричинена 

неврологічними порушеннями. Втрата чутливості може супроводжуватися скаргами на 

парестезію. Під час дисоціативних розладів втрата зору та слуху рідко є абсолютною. 

Психогенна глухота 

 

F44.7 Змішані дисоціативні [конверсійні] розлади 
Поєднання розладів, описаних у рубриках F44.0-F44.6. 

 

 

F44.8 Інші дисоціативні [конверсійні] розлади 

 

◙F44.80 Синдром Гансера 

 

◙F44.81 Дисоціативний розлад особистості 

 

◙F44.82 Перехідні дисоціативні [конверсійні] розлади, які характерні для дітей та 

підлітків 

 

◙F44.88 Інші уточнені дисоціативні [конверсійні] розлади 
Психогенна сплутаність свідомості 

 

F44.9 Дисоціативний [конверсійний] розлад, неуточнений 

 

F45 Соматоформні розлади 
Головною ознакою цих розладів є періодичні або постійні скарги хворого на певні хворобливі 

соматичні прояви, які потребують ретельного медичного обстеження, в зв’язку з їх небезпекою 

для його здоров’я або навіть життя. Результати таких обстежень лікарями є негативними та, 

незважаючи на переконання лікарів, що такі симптоми не мають під собою фізичних підстав, 

пацієнт впевнений у своїй хворобі. Навіть якщо виявляються будь-які фізичні розлади, вони не 

пояснюють характер та обсяг симптомів, тривогу пацієнта та його занепокоєність. 

Виключено: 

дисоціативні розлади (F44.-) 

висмикування волосся (F98.4) 

дитяча форма мовлення (F80.0) 

лепетна мова (F80.8) 

кусання нігтів (F98.8) 

психологічні або поведінкові фактори, асоційовані з розладами або захворюваннями, 

класифікованими в інших рубриках (F54) 

статева дисфункція, не зумовлена органічним порушенням або хворобою (F52.-) 

смоктання пальця (F98.8) 

тикозні розлади (у дітей і підлітків) (F95.-) 

синдром де ля Туретта (F95.2) 

трихотиломанія (F63.3) 

 

F45.0 Соматизований розлад 
Основними ознаками є скарга на численні, повторювані та часто змінювані соматичні симптоми 

протягом не менше двох років. Більшість пацієнтів багаторазово звертаються по допомогу до 

терапевтів та лікарів вузької спеціалізації, проводяться обстеження з негативними результатами 

або безрезультатні діагностичні операції. Симптоми можуть стосуватися будь-якої системи 

організму або частини тіла. Протікання розладу є хронічним та нестійким, часто пов’язаним з 

порушенням соціальної поведінки, взаємодії з людьми та поводження у родинному колі. 
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Короткострокові розлади (менше двох років) та з менш помітною симптоматикою мають 

класифікуватися як соматоформний розлад, недиференційований (F45.1). 

Хвороба Бріке 

Множинний психосоматичний розлад 

Виключено: симуляція хвороби [свідома симуляція] (Z76.5) 

 

F45.1 Недиференційований соматоформний розлад 
Якщо соматоформні скарги є численними, змінними та стійкими, але повна та типова клінічна 

картина соматоформного розладу не дотримується, необхідно розглянути можливість 

встановлення діагнозу недиференційованого соматоформного розладу. 

Недиференційований психосоматичний розлад 

 

F45.2 Іпохондричний розлад 
Основна ознака - стійка занепокоєність пацієнта можливістю захворювання тяжкою соматичною 

хворобою, яка має прогресуючий перебіг і може призвести до інвалідності або смерті.  

Пацієнти постійно скаржаться на соматичні захворювання або дуже занепокоєні своїм фізичним 

здоров’ям. Нормальні або звичайні відчуття та прояви часто тлумачаться пацієнтами як аномальні 

та тривожні, та увага зосереджується, як правило, лише на одному або двох органах чи системах 

тіла. Часто присутні помітна депресія та тривожність, вони можуть бути підставою для 

встановлення додаткового діагнозу. 

Розлад, що проявляється стурбованістю за власне здоров’я  

Дисморфофобія (немаревна) 

Іпохондричний невроз 

Іпохондрія 

Нозофобія 

Виключено: 

маревна дисморфофобія (F22.8) 

марення, що зосереджене на функціонуванні або зовнішньому вигляді свого тіла (F22.-) 

 

F45.3 Соматоформна вегетативна дисфункція  
Пацієнт повідомляє про симптоми, які начебто пов’язані з фізичними розладами системи або 

органа, який переважно або повністю контролюється або інервується вегетативною нервовою 

системою, тобто серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, органів дихання та 

сечостатевої системи. Переважають симптоми двох типів, жоден з яких не свідчить про фізичний 

розлад вказаної системи або органа. По-перше, присутні скарги, основані на об’єктивних ознаках 

вегетативного збудження, таких як сильне серцебиття, інтенсивне потовиділення, почервоніння, 

тремтіння та висловлення тривоги та занепокоєння щодо можливості соматичного захворювання. 

По-друге, присутні суб’єктивні скарги неспецифічного або мінливого характеру, такі як 

мігруючий біль, відчуття жару, важкості, компресії та враження роздутості та розпухання, які 

пацієнт відносить до певного органа або системи. 

Виключено: 

психогенні та поведінкові фактори, асоційовані з розладами та захворюваннями, класифікованими 

в інших рубриках (F54) 

 

◙F45.30 Соматоформна вегетативна дисфункція неуточненого органа або системи 

 

◙F45.31 Соматоформна вегетативна дисфункція серця та серцево-судинної системи 
Кардіогенний невроз 

Синдром Да Кости 

Нейроциркуляторна астенія 

 

◙F45.32 Соматоформна вегетативна дисфункція верхньої частини шлунково-кишкового 

тракту 
Невроз шлунка 

Психогенна(ий): 

 аерофагія 

 диспепсія 

 пілороспазм 
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◙F45.33 Соматоформна вегетативна дисфункція нижньої частини шлунково-кишкового 

тракту 
Психогенна(ий): 

 діарея 

 метеоризм 

 синдром подразненого кишечника 

 

◙F45.34 Соматоформна вегетативна дисфункція органів дихання 
Психогенний(а): 

 кашель 

 гикавка 

 гіпервентиляція 

 

◙F45.35 Соматоформна вегетативна дисфункція сечостатевої системи 
Психогенна: 

 дизурія 

 підвищена частота сечовипускання 

 

◙F45.38 Соматоформна вегетативна дисфункція інших уточнених органів та систем 

 

◙F45.39 Соматоформна вегетативна дисфункція множинних органів та систем 

 

F45.4 Соматоформний розлад з стійким синдромом болю 
Основна ознака - скарги на стійкий, сильний та нестерпний біль, який неможливо пояснити 

певним фізіологічним процесом або фізичним розладом, та початок якого пов'язаний з емоційним 

конфліктом або психосоціальними проблемами, що є достатніми для того, щоб дійти висновку, що 

саме вони є основною причиною. В результаті пацієнт отримує більше турботи та уваги з боку 

рідних чи медичних співробітників. Передбачається, що біль має психогенний характер, сюди не 

повинні входити депресивний розлад або шизофренія. 

Психогенна невралгія 

Психогенний: 

 біль у спині 

 головний біль 

Соматоформний больовий розлад 

Виключено: 

біль у спині БДВ (M54.9-) 

біль: 

 гострий (R52.0) 

 хронічний (R52.2) 

 БДВ (R52.9) 

головний біль, пов'язаний з перенапруженням (G44.2) 

 

F45.8 Інші соматоформні розлади 
Будь-які інші розлади чутливості, функцій організму та поведінки, що не були спричинені 

фізичними розладами, які не пов’язані з вегетативною нервовою системою, які обмежуються 

певними системами організму або ділянками тіла, та які тісно пов’язані у часі зі стресовими 

подіями або проблемами. 

Психогенна(ий): 

 дисменорея 

 дисфагія, у тому числі «істеричний клубок» 

 свербіж 

 кривошия 

Скреготіння зубами  

 

F45.9 Соматоформний розлад, неуточнений 
 Психосоматичний розлад БДВ 
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F48 Інші невротичні розлади  

 

F48.0 Неврастенія 
Картина цього розладу схильна до значних культурних варіацій. Існують два основні його типи, 

що мають багато спільного. При першому типі, основним симптомом є скарги на підвищену 

втомлюваність після розумової роботи, часто виявляється зниження фахової продуктивності або 

ефективності в повсякденних справах. Розумова втомлюваність, зазвичай, описується як 

неприємне втручання небажаних асоціацій чи спогадів, неможливість зосередитися і продуктивно 

мислити. При другому типі, основним симптомом є фізична слабкість і виснаженість після 

мінімальних зусиль, що супроводжується відчуттям болю в м’язах і неможливістю розслабитися. 

При обох типах, звичайними є й інші неприємні фізичні відчуття, такі як запаморочення, 

інтенсивний головний біль і відчуття загальної слабкості. Звичайною є також занепокоєність із 

приводу розумової та фізичної виснаженості, дратівливість, втрата здатності радіти, пригніченість 

й тривожність. На початковій та середній стадії також спостерігається порушення сну, але також 

можуть бути прояви підвищеної сонливості. 

Синдром втомлюваності 

Використовуйте додатковий код для зазначення раніше перенесеного фізичного захворювання. 

Виключено: 

астенія БДВ (R53) 

спустошеність (Z73.0) 

дискомфорт і втомлюваність (R53) 

післявірусний синдром втомлюваності (G93.3) 

психастенія (F48.8) 

 

F48.1 Синдром деперсоналізації - дереалізації 
Рідкісний розлад, коли пацієнт спонтанно скаржиться на те, що відбулася якісна зміна його 

розумової діяльності, тіла та оточення, вони стали нереальними, віддаленими та 

автоматизованими. Серед інших різних симптомів синдрому пацієнти найчастіше скаржаться на 

втрату емоцій та відчуття відокремлення або відділення від власних думок, тіла або реального 

світу. Незважаючи на драматизм відчуттів, пацієнт усвідомлює нереальність змін. Органи 

відчуттів в нормі та здатність емоційного вираження непошкоджена. Симптоми деперсоналізації-

дереалізації можуть бути частиною діагностованого шизофреноподібного, депресивного, 

фобічного або обсесивно-компульсивного розладу. У такому випадку діагноз має відповідати 

характеру основного розладу. 

 

F48.8 Інші уточнені невротичні розлади 
Синдром Дата 

Професійний невроз, у тому числі графоспазм 

Психастенія 

Психастенічний невроз 

Психогенне запаморочення 

 

F48.9 Невротичний розлад, неуточнений 
 Невроз БДВ 

 

ПОВЕДІНКОВІ СИНДРОМИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ФІЗІОЛОГІЧНИМИ 

ПОРУШЕННЯМИ ТА ФІЗИЧНИМИ ФАКТОРАМИ 

(F50-F59) 

 

F50 Розлади, пов’язані зі споживанням їжі 
Виключено: 

анорексія БДВ (R63.0) 

труднощі, пов’язані з годуванням та введенням їжі (R63.3) 

розлад споживання їжі у новонароджених та дітей (F98.2) 

поліфагія (R63.2) 

 

F50.0 Нейрогенна анорексія 
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Розлад, який характеризується навмисним зниженням ваги, що викликається та/або підтримується 

самим пацієнтом. Найчастіше розлад виникає у дівчаток підліткового віку і молодих жінок, але 

хлопці підліткового віку та молоді чоловіки також можуть страждати від цього розладу, так само 

як і діти під час статевого дозрівання та жінки старшого віку в період менопаузи. Розлад 

пов'язаний з особливою психопатологією, коли страх перед товстим та кволим тілом 

перетворюється на нав’язливу ідею, та пацієнти самостійно визначають для себе поріг мінімальної 

ваги. Хвороба супроводжується недоїданням різного ступеня тяжкості з вторинними 

ендокринними та метаболічними змінами та розладами функцій організму. Симптоматика включає 

дотримання вкрай суворої дієти, надмірне фізичне навантаження, штучне викликання блювоти та 

очищення кишечника, а також вживання препаратів для пригнічення апетиту та сечогінних 

препаратів. 

Виключено: 

втрата апетиту: 

 БДВ (R63.0) 

 психогенна (F50.8) 

 

F50.1 Атипова нервова анорексія 
Розлад, який дещо схожий на ознаки нервової анорексії, але в якого загальна клінічна картина не 

підтверджує такий діагноз. Наприклад, один з ключових симптомів, такий як аменорея або 

очевидний страх бути товстою, може бути відсутній, але з одночасною помітною втратою ваги та 

поведінкою, направленою на зменшення ваги. Неможна ставити такий діагноз, якщо є відомі 

соматичні порушення, пов’язані з втратою маси тіла. 

 

F50.2 Нервова булімія 
Синдром, який характеризується повторюваними нападами переїдання і надмірною 

занепокоєністю щодо контролю маси тіла. Це приводить хворого до викликання блювоти та 

прийому проносного для нейтралізації негативних наслідків від спожитої їжі. Цей розлад має 

багато спільних психологічних ознак з нервовою анорексією, у тому числі пильну увагу до 

статури та маси тіла. При повторному блюванні можливі порушення електролітного балансу та 

соматичні ускладнення. Часто, але не завжди, в анамнезі відзначається епізод нервової анорексії з 

інтервалом від декількох місяців до декількох років. 

Булімія БДВ 

Нервова гіперорексія 

 

F50.3 Атипова нервова булімія 
Розлад, який дещо схожий на ознаки нервової булімії, але в яких загальна клінічна картина не 

підтверджує такий діагноз. Наприклад, можуть спостерігатися повторювані напади переїдання та 

надмірного вживання проносного, але без істотної зміни маси тіла, або без типової надмірної 

стурбованості щодо статури та маси тіла. 
 

F50.4 Переїдання, пов'язане з іншими психогенними порушеннями 
Переїдання, спричинене стресовими подіями, такими як втрата близької людини, нещасний 

випадок, народження дитини, тощо. 

Психогенне переїдання 

 

F50.5 Блювота, пов'язана з іншими психогенними порушеннями 
Повторювана блювота, яка має місце під час дисоціативних розладів (F44.-) та іпохондричного 

розладу (F45.2), та яка не спричинена станами, класифікованими в інших рубриках.  

Психогенна блювота 

 

Також кодування надмірної блювоти під час вагітності (O21.-), де емоційні фактори визначаються 

як переважна причина надмірної блювоти під час вагітності 

 

Виключено: 

нудота (R11) 

блювання БДВ (R11) 

 

F50.8 Інші розлади споживання їжі 
Спотворення апетиту у дорослих 

Психогенна втрата апетиту 
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Виключено: спотворення апетиту у новонароджених та дітей (F98.3) 

 

F50.9 Розлад споживання їжі, неуточнений 

 

F51 Розлади сну неорганічної етіології 
Часто порушення сну є одним із симптомів іншого розладу, психічного або соматичного. 

Незалежно від того чи є розлад сну у конкретного пацієнта незалежним станом, чи лише однією з 

ознак іншого розладу, класифікованого в інших рубриках, у цьому класі чи іншому, він має 

визначатися на підставі клінічних проявів та протікання, а також висновків лікаря та пріоритетів 

під час консультації. Загалом, якщо розлад сну є основною скаргою та розглядається як окремий 

стан, цей код повинен використовуватися разом з іншими відповідними діагнозами, які описують 

психопатологію та патофізіологію цього випадку. Ця категорія включає лише ті розлади сну, в 

яких емоційні причини вважаються первинним фактором, та які не були спричинені уточненими 

соматичними розладами, класифікованими в інших рубриках. 

Виключено: розлади сну (органічного ґенезу) (G47.-) 

 

F51.0 Інсомнія [безсоння] неорганічного ґенезу 
Безсоння являє собою стан із незадовільною тривалістю та/або незадовільною якістю сну 

протягом значного періоду часу, у тому числі труднощі з засинанням, часті пробудження або 

раннє остаточне пробудження. Безсоння є поширеним симптомом багатьох психічних та 

соматичних розладів та має класифікуватися додатково до основного розладу лише тоді, коли воно 

є домінуючим у клінічній картині. 

Виключено: інсомнія (органічного ґенезу) (G47.0) 

 

F51.1 Гіперсомнія [сонливість] неорганічного ґенезу 
Гіперсомнія визначається як надмірна сонливість протягом дня та напади сну (не пов’язані з 

неадекватною тривалістю сну) або довгий період повного пробудження. У разі відсутності 

органічного фактору, який міг спричинити гіперсомнію, цей стан, як правило, пов'язаний з 

психічними розладами. 

Виключено: 

гіперсомнія (органічного ґенезу) (G47.1) 

нарколепсія (G47.4) 

 

F51.2 Порушення режиму сну та активність неорганічного ґенезу 
Режим сну і активність хворого не є синхронізованим із бажаними суспільними вимогами, що 

поділяються більшістю оточуючих, та супроводжується скаргами на безсоння або гіперсомнію. 

Психогенна інверсія: 

 циркардного 

 ніктогемерального   ритму 

 сну 

Виключено: порушення режиму сну та активність (органічного ґенезу) (G47.2) 

 

F51.3 Сомнамбулізм [сноходіння] 
Стан зміненої свідомості, при якому поєднуються деякі феномени сну і активність. Під час епізоду 

сноходіння хворий піднімається з ліжка, зазвичай в першу третину нічного сну, і ходить, 

зберігаючи низькі рівні свідомості, реактивності та моторних навичок. При пробудженні від 

епізоду сноходіння або наступного ранку спогад про те, що відбулося, зазвичай відсутній. 

 

F51.4 Нічні жахи [під час сну] 
Жахи під час сну являють собою нічні епізоди крайньої страхітливості або паніки, що 

поєднуються з інтенсивною вокалізацією, рухливістю і високим рівнем вегетативних проявів. 

Хворий схоплюється або прокидається, зазвичай, протягом першої третини нічного сну, часто 

кидається до дверей, мов би намагаючись втекти, хоча він дуже рідко залишає кімнату. Після 

пробудження спогади про цей епізод, зазвичай, відсутні або дуже обмежені (один або два 

фрагментарних образи). 

 

F51.5 Кошмарні сновидіння 
Кошмари являють собою насичені тривогою або страхом сни, які хворий пам’ятає дуже детально. 

Сни надзвичайно живі та переважно мають теми, що торкаються загрози життю, безпеці або 

гідності. Вони досить часто повторюються. Під час типового епізоду у хворого підвищується 
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рівень вегетативної активності, але відсутня вокалізація чи моторна активність тіла. Після 

пробудження людина швидко приходить до тями й орієнтується у просторі. 

Розлад у вигляді кошмарних сновидінь 

 

F51.8 Інші розлади сну неорганічного ґенезу  

 

F51.9 Неорганічний розлад сну, неуточнений 
Емоційний розлад сну БДВ 

 

F52 Статева дисфункція, не зумовлена органічним розладом чи хворобою  
Статева дисфункція охоплює різні форми нездатності особи мати сексуальні стосунки, які б вона 

хотіла. Сексуальна реакція це психосоматичний процес, отже психологічні та соматичні процеси є 

причиною статевої дисфункції. 

Виключено: синдром Дата (F48.8) 

 

F52.0 Нестача або втрата сексуального бажання 
Втрата сексуального бажання є основною проблемою та не є вторинною при інших сексуальних 

проблемах, таких як відсутність ерекції або диспареунія. 

Фригідність 

Гіпоактивний розлад сексуального бажання 

 

F52.1 Сексуальна відраза та відсутність сексуального задоволення 
Вірогідність статевого контакту викликає такий страх та тривогу, що людина уникає сексуальної 

активності (сексуальна відраза) або сексуальні реакції в нормі та настає оргазм, але людина не 

відчуває належного задоволення (відсутність сексуального задоволення). 

Ангедонія, сексуальна 

 

F52.2 Недостатність генітальної чутливості 
Основною проблемою у чоловіків є еректильна дисфункція (неможливе досягнення і підтримання  

ерекції, необхідної для здійснення статевого акту). У жінок основною проблемою є вагінальна 

сухість або відсутність змазки.  

Порушення сексуального збудження у жінок 

Еректильні розлади у чоловіків 

Психогенна імпотенція 

Виключено: імпотенція органічного походження (N48.4) 

 

F52.3 Оргазмічна дисфункція 
Оргазм не виникає або помітно затримується. 

Інгібований оргазм (у чоловіків) (у жінок) 

Психогенна аноргазмія (відсутність оргазму) 

 

F52.4 Передчасна еякуляція 
Нездатність належним чином контролювати еякуляцію, щоб обидва партнери могли отримати 

задоволення від статевого акту. 

 

F52.5 Вагінізм неорганічного ґенезу  
Спазм м’язів тазового дна навколо піхви, що спричиняє блокування вагінального отвору. 

Проникнення статевого члена є неможливим або болючим. 

Психогенний вагінізм 

Виключено: вагінізм (органічного ґенезу) (N94.2) 

 

F52.6 Диспареунія неорганічного ґенезу  
Диспареунія (або біль під час статевого акту) зустрічається як у чоловіків так і у жінок. Вона може 

бути пов’язана з локальною патологією, тоді вона має бути належним чином віднесена до певної 

рубрики, відповідно до патологічних станів. Ця категорія використовується лише якщо відсутня 

первинна неорганічна статева дисфункція (наприклад, вагінізм або вагінальна сухість). 

Психогенна диспареунія 

Виключено: диспареунія (органічного ґенезу) (N94.1) 
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F52.7 Надмірний сексуальний потяг 
Німфоманія 

Сатиріаз 

 

F52.8 Інша статева дисфункція, не зумовлена органічним розладом або хворобою 

 

F52.9 Неуточнена статева дисфункція, не зумовлена органічним розладом або хворобою 

 

F53 Розлади психіки та поведінки, пов’язані з післяпологовим періодом, не 

класифіковані в інших рубриках 
▼0505 Ця категорія включає лише психічні розлади, пов’язані з післяпологовим періодом (описується як 

період в 42 дні після пологів), які не відповідають критеріям розладів, класифікованих в інших 

рубриках цього класу, або через відсутність достатньої інформації, або оскільки вважається, що 

наявні особливі додаткові клінічні ознаки, які не дозволяють віднести їх до інших рубрик. 

 

F53.0 Легкі розлади психіки та поведінки, пов'язані з післяпологовим періодом, не 

класифіковані в інших рубриках 
Депресія: 

 постнатальна БДВ 

 післяпологова БДВ 

 

F53.1 Тяжкі розлади психіки та поведінки, пов'язані з післяпологовим періодом, не 

класифіковані в інших рубриках 
Післяпологовий психоз БДВ 

 

F53.8 Інші розлади психіки та поведінки, пов'язані з післяпологовим періодом, не 

класифіковані в інших рубриках 
Післяпологова(е): 

 депресія 

 дисфорія    БДВ 

 порушення настрою 

 печаль 

 

F53.9 Післяпологовий психічний розлад, неуточнений 

 

F54 Психологічні та поведінкові фактори, пов’язані з розладами чи хворобами, 

класифікованими в інших рубриках  
Ця рубрика повинна використовуватися для кодування психологічних або поведінкових факторів, 

які, можливо, зіграли важливу роль в етіології соматичних розладів, класифікованих в інших 

рубриках. Психічні розлади, які при цьому виникають, є легкими і часто пролонгованими (такі як 

неспокій, емоційні конфлікти, погані передчуття). Вони самі по собі не виправдовують 

використання будь-якої з рубрик, описаних в інших частинах цього класу. 

 

Приклади використання цієї категорії: 

 астма F54 та J45.- 

 дерматит F54 та L23-L25 

 виразка шлунка F54 та K25.- 

 синдром подразненого кишечника F54 та K58.- 

 неспецифічний виразковий коліт F54 та K51.- 

 кропив’янка F54 та L50.- 

Психологічні фактори, які впливають на соматичні стани 

Використовуйте додатковий код для позначення супутніх соматичних розладів. 

Виключено: головний біль, пов'язаний з перенапруженням (G44.2) 

 

F55 Зловживання речовинами, які не спричиняють залежність 
Сюди можуть відноситися різні медикаменти та засоби народної медицини, але до основних груп 

належать: (а) психотропні наркотичні речовини, які не спричиняють залежність, такі як 
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антидепресанти, (b) проносне, та (с) анальгетики, що продаються без рецепту, такі як аспірин та 

парацетамол. 

Тривале вживання цих речовин часто спричиняє непотрібні контакти з медичними спеціалістами 

або медичним персоналом, та іноді супроводжується шкідливим фізичним впливом речовини. 

Спроба припинити або заборонити вживання такої речовини часто натикається на опір; для 

проносного та анальгетиків опір може бути, незважаючи навіть на серйозні застереження лікаря 

про виникнення (або навіть вже розвиток) таких порушень, як ниркова дисфункція або порушення 

обміну електролітів. Незважаючи на те, що часто очевидно, що пацієнт має сильну мотивацію для 

вживання такої речовини, залежність або симптоми абстиненції не виникають, як це трапляється з 

психоактивними речовинами, описаними в рубриках F10-F19. 

Звикання до проносного 

Зловживання: 

 антацидами 

 травами або засобами народної медицини 

 стероїдами або гормонами 

 вітамінами 

Виключено: зловживання психоактивними речовинами (F10-F19) 

 

◙F55.0 Антидепресанти 

 

◙F55.1 Проносне 

 

◙F55.2 Анальгетики 

 

◙F55.3 Антациди 

 

◙F55.4 Вітаміни 

 

◙F55.5 Стероїди або гормони 

 

◙F55.6 Особливі трави або засоби народної медицини 

 

◙F55.8 Інші речовини, які не спричиняють залежність 

 

◙F55.9 Неуточнені 

 

F59 Неуточнені поведінкові синдроми, пов’язані з фізіологічними розладами та 

фізичними факторами  
Психогенна фізіологічна дисфункція БДВ 

 

 

РОЗЛАДИ ОСОБИСТОСТІ ТА РОЗЛАДИ ПОВЕДІНКИ У ЗРІЛОМУ ВІЦІ 

(F60-F68) 

 
Цей блок включає різні стани та моделі поведінки клінічного значення, які є стійкими та виражають 

характерний спосіб життя особи та відношення до себе та інших людей. Деякі з цих станів та моделей 

поведінки виникають на ранньому етапі розвитку особистості в результаті конституціональних факторів та 

соціального досвіду, в той час як інші характерні для більш пізнього періоду. Специфічні розлади 

особистості (F60.-), змішані та інші розлади особистості (F61) та стійкі зміни особистості (F62.-) є глибоко 

укоріненими та стійкими моделями поведінки, які проявляються як негнучка реакція на ряд особистих та 

соціальних ситуацій. Вони надзвичайно сильно відрізняються від способу пізнання, мислення, відчуття та 

взаємодії з іншими, характерних для іншого середньостатистичного представника цієї ж культури. Такі 

моделі поведінки є стійкими та охоплюють численні прояви поведінки та психологічного функціонування. 

Вони часто, але не завжди, пов’язані з суб’єктивними тривогами різного ступеня та проблемами, 

пов’язаними з соціальною активністю. 
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F60 Специфiчнi розлади особистості 

▼0512 Це серйозні розлади особистості та моделей поведінки особи; вони не пов’язані безпосередньо з 

захворюванням, ушкодженням або іншою травмою головного мозку чи з іншим психічним 

розладом. Як правило, вони поширюються на декілька аспектів особистості та майже завжди 

пов’язані з серйозною особистою тривогою та соціальними потрясіннями. Вони починають 

проявлятися ще у дитинстві або у юності та зберігаються на все життя. 

 

F60.0 Параноїдний розлад особистості 
Цей розлад характеризують наступні риси: надмірна чутливість до перешкод і відмов, нездатність 

пробачати образи, підозрілість і тенденція викривлено сприймати реальні явища, хибно тлумачити 

дії інших людей (нейтрального або дружнього характеру) як демонстрацію ворожості або 

презирливого ставлення, невиправдані підозри, що торкаються подружньої невірності, які 

постійно виникають, загострене усвідомлення своїх особистих прав і войовнича готовність їх 

відстоювати. Досить часто спостерігаються гіпертрофована зарозумілість і постійна схильність 

співвідносити будь-які факти і явища дійсності з власною особою. 

Особистість (розлад особистості): 

 експансивно-параноїдна (ий) 

 фанатична (ий) 

 параноїдна (ий) 

 кверулянтна (ий) 

 сенситивно-параноїдна (ий) 

Виключено: 

параноя: 

 БДВ (F22.0) 

 кверулянтна (F22.8) 

параноїдний(а): 

 психоз (F22.0) 

 шизофренія (F20.0) 

 стан (F22.0) 

 

F60.1 Шизоїдний розлад особистості 
Розлад особистості, який характеризується відмовою від чуттєвих, соціальних та інших контактів 

та віддання переваги фантазіям, самотності та інтроспекції. 

Здатність висловлювати почуття та відчувати задоволення обмежена. 

Виключено: 

синдром Аспергера (F84.5) 

маревний розлад (F22.0) 

шизоїдний розлад у дитячому віці (F84.5) 

шизофренія (F20.-) 

шизотиповий розлад (F21) 

 

F60.2 Дисоціальний розлад особистості 
Розлад особистості, який характеризується нехтуванням соціальних обов’язків та байдужим 

ставленням до почуттів інших осіб. Характерна надзвичайно велика невідповідність між 

поведінкою та існуючими соціальними нормами. Поведінка не змінюється навіть після 

негативного досвіду, у тому числі покарання. Спостерігається досить низька толерантність до 

невдач та схильність до агресивності, у тому числі до насильства. Існує схильність до 

звинувачення інших або подання досить правдоподібних версій своєї поведінки, що призводить до 

конфлікту з суспільством. 

Особистість: 

 аморальна  

 антисоціальна  

 асоціальна  

 психопатична  

 соціопатична  

Виключено: 

розлади поведінки (F91.-) 

емоційно нестійкий розлад особистості (F60.3-) 
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F60.3 Емоційно нестійкий розлад особистості 
Розлад особистості, який характеризується тенденцією до імпульсивних актів, без урахування 

ймовірних наслідків; настрій нестабільний та мінливий. Існує схильність до емоційних вибухів та 

нездатність їх контролювати. Існує звичка сперечатися та конфліктувати з іншими, особливо коли 

імпульсивні акти отримують відсіч або піддаються критиці. Розрізняють два типи розладів: 

імпульсивний тип, який характеризується переважно емоційною нестабільністю та відсутністю 

контролю над імпульсами, та межовий тип, який, крім того, характеризується порушенням образу 

свого «Я» та відсутністю ясного уявлення про нього, а також про свої наміри, цілі та внутрішні 

переваги, хронічним відчуттям спустошеності, інтенсивними, напруженими та нестабільними 

стосунками з іншими людьми, схильністю до самогубства та спробами вчинити акти самокаліцтва. 

Виключено: дисоціальний розлад особистості (F60.2) 

 

◙F60.30 Імпульсивний тип 
Особистість (розлад особистості): 

 агресивна (ий) 

 вибухова (ий) 

 

◙F60.31 Межовий тип 

 

F60.4 Демонстративний розлад особистості 
Розлад особистості, який характеризується поверховістю та лабільністю емоцій, 

самодраматизацією, театральністю, перебільшено інтенсивним проявом емоцій, навіюваністю, 

егоцентричністю, потуранням своїм бажанням, абсолютною зневагою до почуттів інших людей, 

вразливістю та постійним пошуком визнання, збуджуючих стимулів та уваги. 

Особистість (розлад особистості): 

 істерична (ий) 

 психоінфантильна (ий) 

 

F60.5 Ананкастичний розлад особистості 
Розлад особистості, який характеризується відчуттям невпевненості, перфекціонізмом, надмірною 

сумлінністю, заклопотаністю деталями, упертістю, обережністю та регідністю. Можуть бути 

нав’язливі та небажані думки або потяги, які є не такими серйозними, як під час обсесивно-

компульсивного розладу. 

Особистість (розлад особистості): 

 компульсивна (ий)  

 обсесивна (ий)  

 обсесивно-компульсивна (ий)  

Виключено: обсесивно-компульсивний розлад (F42.-) 

 

F60.6 Тривожний розлад [уникнення] особистості 
Розлад особистості, який характеризується постійним відчуттям напруження та тяжких 

передчуттів, небезпеки та неповноцінності. Присутнє постійне бажання подобатися та бути 

прийнятим оточуючими, надмірна чутливість до відмови та критики, уникання міжособистісних 

стосунків, соціальної активності через звичне перебільшення потенційних ризиків або небезпеки у 

повсякденному житті. 

 

F60.7 Залежний розлад особистості 
Розлад особистості, який характеризується постійним пасивним перекладанням на інших 

відповідальності за прийняття важливих та звичайних рішень у своєму житті, страхом бути 

покинутим, відчуттям безпорадності та слабкості, схильністю поступатися бажанням старших та 

інших людей, та слабкою реакцією на вимоги повсякденного життя. Недієздатність може 

проявлятися у інтелектуальній та емоційній сфері; часто існує тенденція перекладання 

відповідальності на інших. 

Особистість (розлад особистості): 

 астенічна (ий)  

 неадекватна (ий) 

 пасивна (ий) 

 саморуйнівна (ий) 
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F60.8 Інші специфічні розлади особистості 
Особистість (розлад особистості): 

 ексцентрична (ий)  

 нестримана 

 недозріла 

 схильна до нарцисизму 

 пасивно-агресивна (ий)  

 психоневротична (ий)  

 

F60.9 Розлад особистості, неуточнений 
Невроз характеру БДВ 

Патологічна особистість БДВ 

 

F61 Змішані та інші розлади особистості  
Ця рубрика передбачена для розладів особистості, які часто є проблематичними, але не 

демонструють особливу схему симптомів, які характеризують розлади, описані у F60.-. Саме тому 

їх часто набагато складніше діагностувати, ніж розлади, описані у F60.-. 

Серед прикладів: 

 змішані розлади особистості з ознаками декількох розладів у рубриці F60.-, але без домінуючих 

ознак, які б дозволили поставити більш точний діагноз 

 проблематичні зміни особистості, які не були класифіковані у рубриках F60.- або F62.-, та 

вважаються вторинними до основного діагнозу співіснуючих афективного та тривожного 

розладу 

Виключено: акцентуйовані особистісні риси (Z73.1) 

 

F62 Стійкі зміни особистості, які не є ознакою ушкодження та захворювання 

головного мозку  
Ці розлади спостерігаються у осіб зрілого віку та які мали у минулому розлад особистості 

внаслідок катастрофи або надзвичайно тривалого стресу, або внаслідок тяжкого психічного 

захворювання. Такий діагноз можна ставити лише якщо є доказ конкретної та стійкої зміни моделі 

сприйняття людини, яка стосується оточуючого середовища та самого (самої) себе. Зміна 

особистості має бути достатньо сильною та пов’язаною з негнучкою та неадаптивною поведінкою, 

яка була відсутня раніше до патогенного досвіду. Зміна не повинна бути прямим проявом іншого 

психічного захворювання або резидуальних симптомів будь-якого пережитого раніше психічного 

розладу. 

Виключено: 

розлади особистості та поведінки внаслідок захворювання, ушкодження або дисфункції головного 

мозку (F07.-) 

 

F62.0 Стійка зміна особистості після катастрофи 
Стійка зміна особистості, присутня принаймні два роки, після переживання катастрофічного 

стресу. Стрес має бути достатньо сильним, щоб його глибокий ефект не можна було пояснити 

вразливістю та легкою навіюваністю особи. Розлад характеризується ворожістю або підозрілістю 

до усього світу, соціальною ізоляцією, відчуттям спустошеності або безнадійності, хронічним 

відчуттям «балансування на межі», наче у стані постійного страху, та відчуженістю. 

Посттравматичний стресовий розлад (F43.1) може передувати цьому типу зміни особистості. 

Зміна особистості після: 

 перебування у концентраційному таборі 

 стихійного лиха 

 тривалого: 

 перебування у полоні з неминучою вірогідністю бути вбитим 

 перебування у ситуації, коли життя під загрозою, жертва терористичного акту 

 тортур 

Виключено: посттравматичний стресовий розлад (F43.1) 

 

F62.1 Стійка зміна особистості після психічної хвороби 
Стійка зміна особистості, присутня принаймні два роки, після переживання психічної хвороби. 

Зміна не може пояснюватися попереднім розладом особистості та має відрізнятися від 
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резидуальних симптомів шизофренії та інших станів неповного видужування від раніше 

перенесених психічних розладів. Такий розлад характеризується надмірною залежністю від та 

вимогливим ставленням до інших людей; переконанням, що хвороба змінила пацієнта та він тепер 

є предметом стигматизації, що призводить до того, що пацієнт не може налагоджувати та 

підтримувати близькі та довірливі особистісні стосунки, схильністю до соціальної ізоляції; 

пасивністю, низькою зацікавленістю та відмовою від участі у будь-яких розвагах на дозвіллі; 

постійними скаргами на хворобу, які можуть бути пов’язані з іпохондричними скаргами та 

поведінкою як під час хвороби; дисфоричним та лабільним настроєм не через наявність 

психічного розладу або раніше пережитого психічного розладу з резидуальними афективними 

симптомами; та довготривалими проблемами у виконанні соціальних функцій та професійних 

завдань. 
 

F62.8 Інші стійкі зміни особистості 
Хронічний синдром хворобливої особистості 

 

F62.9 Стійка зміна особистості, неуточнена 

 

F63 Розлади звичок та спонукань  
До цієї рубрики віднесені розлади поведінки, які не класифікуються у межах інших рубрик. Ці 

розлади характеризуються повторюваними діями, які виникають нездоланно, не мають 

раціональної мотивації, не підлягають свідомому контролю, а їх реалізація шкодить самому 

пацієнту. Пацієнт стверджує, що така поведінка пов’язана з неподоланними внутрішніми 

імпульсами. Причина цих розладів незрозуміла, та вони зібрані разом через зовнішню схожість 

клінічних проявів, а не через те, що вони мають певні спільні ознаки. 

Виключено: 

звичне зловживання алкоголем або психоактивними препаратами (F10-F19) 

розлади звичок та спонукань сексуального характеру (F65.-) 

 

F63.0 Патологічна пристрасть до азартних ігор 
Розлад характеризується частими епізодами участі в азартній грі. При цьому потяг до гри виникає 

нездоланно. Така поведінка суперечить соціальним, родинним та матеріальним цінностям і 

зобов’язанням особи. 

Компульсивний потяг до азартних ігор 

Виключено: 

надмірне захоплення азартною грою у хворих, що страждають маніакальним психозом (F30.-) 

схильність до азартних ігор та укладання парі БДВ (Z72.6) 

захоплення азартною грою у особистостей з дисоціативними розладами (F60.2) 

 

F63.1 Патологічне бажання здійснювати підпали [піроманія] 
Розлад характеризується немотивованими актами або спробами підпалювання будь-яких об’єктів. 

У людини виникають часті непоборні думки, пов’язані з виглядом вогню, а також спостерігається 

підвищений інтерес до пожежної техніки. Часто спостерігається зростання внутрішнього 

напруження перед актом підпалу, а відразу після його здійснення – настання сильного збудження. 

Виключено: 

підпал (здійснений): 

• дорослою людиною з дисоціативним розладом особистості (F60.2) 

• у стані алкогольної інтоксикації або після вживання психоактивних препаратів (F10-F19 з 

загальним четвертим знаком .0) 

• як підстава для спостереження при підозрі на психічну хворобу (Z03.2) 

• при розладах поведінки (F91.-) 

• при психічних захворюваннях органічного походження (F00-F09) 

• при шизофренії (F20.-) 

 

F63.2 Патологічна схильність до крадіжок [клептоманія] 
Розлад характеризується періодично виникаючим нездоланним потягом до крадіжки різних речей 

без наміру отримати особисту чи матеріальну користь. Викрадені речі особа викидає, віддає або 

залишає собі. Перед крадіжкою виникає переживання наростаючої внутрішньої напруги, а в 

процесі та одразу після скоєння акту - відчуття особливого задоволення. 

Виключено: 

депресивний стан при здійсненні крадіжки (F31-F33) 

органічні розлади психіки (F00-F09) 
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крадіжки, здійснені у місцях торгівлі, у магазинах, як підстава для спостереження при підозрі на 

психічну хворобу (Z03.2) 

 

F63.3 Трихотиломанія (нав'язливе висмикування волосся) 
Розлад характеризується періодично виникаючим нездоланним потягом до виривання волосся на 

голові чи бровах, внаслідок чого спостерігається помітна їх втрата. Потягу передує тривожність і 

наростаюча внутрішня напруга, після нього виникає переживання полегшення та 

задоволення. Такий діагноз ставити неможна, якщо існує запалення шкіри, або якщо 

висмикування волосся є реакцією на маревний стан або галюцинації. 

Виключено: стереотипний руховий розлад з висмикуванням волосся (F98.4) 

 

F63.8 Інші розлади звичок та спонукань 
Інші види постійної повторюваної дезадаптивної поведінки, які не є вторинним проявом 

визначеного психопатологічного синдрому, за яких пацієнт постійно не може протистояти 

імпульсам здійснити певну дію. Цій дії передує відчуття напруги та виникає відчуття задоволення 

в процесі. 

Переміжний розлад вибухового характеру 

 

F63.9 Розлад звичок та спонукань, неуточнений 

 

F64 Розлади статевої ідентифікації 

 

F64.0 Транссексуалізм 
Особа прагне жити та бути прийнятою у суспільстві як представник протилежної статі. Зазвичай, 

це супроводжується дискомфортом або неприйнятністю анатомічної статі. Особа прагне змінити 

стать, використовуючи методи хірургічної корекції та гормональної терапії. 

 

F64.1 Трансвестизм подвійної ролі (трансльова поведінка) 
Розлад характеризується періодичним переодяганням і використанням вбрання протилежної статі. 

Ця поведінка мотивується бажанням відчути задоволення від тимчасової належності до іншої 

статі. При цьому відсутнє прагнення до зміни статі, її хірургічної корекції. Епізод переодягнення 

не супроводжується сексуальним збудженням. 

Розлад сприйняття своєї статевої індивідуальності у підлітків або дорослих, що не носять транс 

сексуального характеру 

Виключено: фетиш трансвестизму (F65.1) 

 

F64.2 Розлад статевої ідентифікації у дітей 
Цей розлад виникає ще у ранньому дитинстві задовго до початку пубертатного періоду і 

характеризуються постійною незадоволеністю своєю статтю, з наполегливим бажанням належати 

та заявами про належність до іншої статі. Це виявляється у прагненні одягатися відповідним 

чином, грати в гру, притаманну дітям протилежної статі, і негативізмом відносно осіб своєї статі. 

Для встановлення такого діагнозу має бути глибокий розлад нормальної статевої ідентифікації; 

звичайна невідповідність стереотипній сексуальній поведінці для дівчинки або дівчачі ознаки 

поведінки у хлопчиків є недостатніми. Розлади статевої ідентифікації у осіб, які досягли статевої 

зрілості або знаходяться у процесі статевого дозрівання класифікуються у рубриці F66.-. 

Виключено: 

егодистонічна статева орієнтація (F66.1) 

розлад у період статевого дозрівання (F66.0) 

 

F64.8 Інші розлади статевої ідентифікації 

 

F64.9 Розлад статевої ідентифікації, неуточнений 
Психічне порушення ставлення до своєї статевої належності БДВ 

 

F65 Сексуальні розлади 
Включено: парафілії 

 

F65.0 Фетишизм 
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Сексуальне збудження реалізується за допомогою бездушних речей. До фетишів належать речі, які 

є зовнішніми атрибутами окремих частин людського тіла, такі як предмети одягу чи взуття. 

Іншими поширеними прикладами є предмети, виготовлені з певних матеріалів: гума, пластик або 

шкіра. Фетиші можуть мати різний ступінь важливості для особи. Іноді вони використовуються 

лише для посилення сексуального збудження, яке досягається у звичайний спосіб (наприклад, 

коли партнер вдягнений у особливий одяг). 

 

F65.1 Фетишизований трансвестизм 
Розлад характеризується перевдяганням у вбрання протилежної статі, щоб викликати у себе 

сексуальне збудження та створити уявний образ особи протилежної статі. Фетишизований 

трансвестизм відрізняється від транссексуального трансвестизму своєю добре визначеною 

асоціацією з сексуальним збудженням, та після оргазму та спаду сексуального збудження виникає 

бажання зняти з себе одяг протилежної статі. Він може спостерігатися як початкова стадія 

розвитку транссексуалізму.  

Трансвестивний фетишизм 

 

F65.2 Ексгібіціонізм 
Розлад характеризується періодично виникаючим прагненням виставляти на показ свої статеві 

органи перед незнайомцям (зазвичай, особами протилежної статі). Оголення відбувається у 

громадських місцях, без бажання або наміру до здійснення статевого акту. Як правило, але не 

обов’язково, оголення викликає сексуальне збудження та супроводжується мастурбацією.  

 

F65.3 Вуайєризм 
Розлад характеризується частим або постійним бажанням підглядати за людьми під час статевого 

акту або під час роздягання. При цьому люди, за якими підглядають, про це не знають. 

Підглядання провокує сексуальне збудження, яке реалізується за допомогою мастурбації. 

 

F65.4 Педофілія 
Сексуальні уподобання, спрямовані зазвичай на дитину (хлопчика чи дівчинку) препубертатного 

чи раннього пубертатного віку.  

 

F65.5 Садомазохізм 
Розлад характеризується сексуальною активністю, яка зазвичай реалізується за рахунок заподіяння 

фізичних страждань, принижень, зв’язування партнера. Якщо особі подобається бути об’єктом 

такої стимуляції, це називається мазохізм; а якщо суб’єктом - садизм. Часто особи відчувають 

сексуальне збудження як від садистської так і від мазохістської статевої активності. 

Мазохізм 

Садизм 

 

F65.6 Множинні розлади сексуальної поведінки 
Іноді зустрічається декілька аномальних статевих переваг у однієї особи, та жодна з них не 

переважає. Найчастішими поєднаннями є фетишизм, трансвестизм та садомазохізм. 

 

F65.8 Інші розлади сексуальної поведінки 
Існує багато інших розладів сексуальної поведінки, у тому числі непристойні телефонні дзвінки, 

тертя геніталіями об тіло людини, що стоїть поряд, яке відбувається переважно у публічних місцях 

з масовим скупченням людей, статеві акти з тваринами та використання здавлювання горла або 

аноксії для посилення сексуального збудження. 

Фроттаеризм 

Некрофілія  

 

F65.9 Розлад сексуальної поведінки, неуточнений 
Сексуальні відхилення (збочення) БДВ 

 

F66 Розлади психіки та поведінки, пов’язані зі статевим розвитком та 

сексуальною орієнтацією 
Примітка: Сексуальна орієнтація сама по собі не повинна розглядатись як відхилення. 

 

F66.0 Розлад статевого дозрівання  
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Пацієнт страждає від невизначеності щодо своєї статевої ідентичності або сексуальної орієнтації, 

що викликає тривогу або депресію. Як правило, це характерно для підлітків, які не визначилися зі 

своєю сексуальною орієнтацією та не знають, чи вона гомосексуальна, гетеросексуальна чи 

бісексуальна, а також для осіб, які після певного періоду явно стійкої сексуальної орієнтації (часто 

під час довготривалих стосунків) помічають, що їх сексуальна орієнтація змінюється. 

 

F66.1 Егодистонічна сексуальна орієнтація 
Статева ідентифікація або статева перевага (гетеросексуальна, гомосексуальна, бісексуальна чи 

препубертатна) не викликає сумнівів, але особа прагне, щоб вона була іншою через асоційовані 

психологічні розлади та розлади поведінки, та може шукати спосіб змінити їх. 

 

F66.2 Розлад сексуальних взаємовідносин 
Статева ідентифікація або сексуальна орієнтація (гетеросексуальна, гомосексуальна або 

бісексуальна) перешкоджає створенню або підтримці взаємовідносин з сексуальним партнером. 

 

F66.8 Інші розлади психосексуального розвитку 

 

F66.9 Розлад психосексуального розвитку, неуточнений 

 

F68 Інші розлади особистості та поведінки у зрілому віці 

 

F68.0 Формування соматичних симптомів з психологічних причин 
Формування у пацієнта серйозного тілесного захворювання за наявності незначного нездужання 

або навіть за об’єктивної його відсутності. При цьому через особливий психічний стан пацієнта 

його погане самопочуття та здоров’я здаються йому більш серйозними, ніж вони є насправді. 

Пацієнт перебуває у стані дистресу через перебільшення своїх больових відчуттів та безсилля, 

заглиблений у себе, постійно скаржиться, боїться, що хвороба буде тривалою, і він стане 

інвалідом, що біль посилиться і таке інше. 

Компенсаторний невроз 

 

F68.1 Навмисна продукування або симуляція хворобливих симптомів або інвалідності, 

фізичного чи психічного [штучна хвороба] 
Пацієнт регулярно симулює симптоми без будь-якої очевидної мети та може, навіть, заподіяти 

собі шкоду, щоб довести їх наявність. Мотивація прихована та має якісь внутрішні глибокі 

імпульси. Вся поведінка пацієнта направлена на відігрівання ролі хворого. Розлад часто 

поєднується з помітними розладами особистості та взаємовідносин з оточуючими. 

Синдром «госпітальної блохи» (перескакування з однієї лікарні до іншої) 

Синдром Мюнхгаузена 

«Мандрівний» пацієнт 

Виключено: 

штучний дерматит (L98.1) 

особа, що симулює захворювання (з очевидною мотивацією) (Z76.5) 

 

F68.8 Інші уточнені розлади особистості та поведінки у зрілому віці 
Розлад характеру БДВ 

Розлад взаємовідносин з оточуючими БДВ 

 

F69 Неуточнений розлад особистості та поведінки у дорослому віці 

 

РОЗУМОВА ВІДСТАЛІСТЬ 

(F70-F79) 
▼0531 

Це стан затриманого або неповного розвитку психіки, що виявляється в період дозрівання та, у першу чергу, 

характеризується порушенням здібностей, які забезпечують загальний рівень інтелекту, тобто когнітивних, 

мовних, моторних і соціальних спроможностей. Розумова відсталість може супроводжуватися іншими 

психічними чи фізичними станами. 

Ступені розумової відсталості традиційно визначаються за допомогою стандартних тестів на рівень 

інтелекту. Вони можуть доповнюватися спеціальними шкалами оцінки соціальної адаптації у певному 
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середовищі. Такі показники дозволяють приблизно оцінити ступінь розумової відсталості. Діагноз також 

залежить від загальної оцінки розумової діяльності досвідченим спеціалістом. 

Інтелектуальні здібності та соціальна адаптація можуть змінюватися з часом, та незначним чином 

покращуватися в результаті навчання та реабілітації. Діагноз необхідно ставити на основі поточного рівня 

діяльності. 

 

Використовуйте додатковий код для позначення супутніх станів, таких як аутизм, інші вади розвитку, 

епілепсія, розлади поведінки або важка фізична вада. 

 

У наступних рубриках F70-F79 можна виділити поєднаний з розумовою відсталістю ступінь відхилень у 

поведінці пацієнта, використовуючи для кодування у кожній рубриці четвертий знак після крапки: 

 

.0 Відсутність відхилень поведінки у пацієнта або ж вони мінімально виражені 
 

.1 Значні відхилення у поведінці пацієнта, які потребують догляду і лікування 
 

.8 У пацієнта наявні інші відхилення у поведінці 
 

.9 Неуточнені відхилення поведінки 

 

F70 Легка розумова відсталість 
Див. підрубрики на цій сторінці 

Коефіцієнт інтелектуальності (КІ) знаходиться в діапазоні 50-69 балів (у дорослих, ментальний вік 

на рівні 9-12 років). У дітей спостерігаються труднощі навчання в загальноосвітній школі. 

Більшість дорослих зможуть працювати та підтримувати гарні соціальні зв’язки та бути 

корисними членами суспільства. 

Включено: 

недоумство 

слабка розумова субнормальність 

 

F71 Помірна розумова відсталість 
Див. підрубрики на цій сторінці 

Коефіцієнт інтелектуальності (КІ) знаходиться в діапазоні 35-49 балів (у дорослих, ментальний вік 

на рівні 6-9 років). У таких пацієнтів ймовірна помітна затримка розвитку у дитинстві, але 

більшість пацієнтів можуть навчитися самостійно піклуватися про себе та отримати достатній 

рівень комунікаційних навиків та знань. Дорослим необхідна різного ступеня підтримка, щоб 

жити та працювати у суспільстві. 
Включено: помірна розумова субнормальність 

 

F72 Важка розумова відсталість 
Див. підрубрики на цій сторінці 

Коефіцієнт інтелектуальності (КІ) знаходиться в діапазоні 20-34 бали (у дорослих, ментальний вік 

на рівні 3-6 років). Такі люди потребують постійної підтримки. 
Включено: тяжка розумова субнормальність 

 

F73 Глибока розумова відсталість 
Див. підрубрики на цій сторінці 

Коефіцієнт інтелектуальності (КІ) знаходиться в діапазоні нижче 20 (у дорослих, ментальний вік 

до 3 років). Сильно обмежена здатність піклуватися про себе, регулювати функцію сечового 

міхура або кишечника, спілкуватися та рухатися. 
Включено: глибока розумова субнормальність 

 

F78 Інші форми розумової відсталості 
Див. підрубрики на цій сторінці 

 

F79 Розумова відсталість, неуточнена 
Див. підрубрики на цій сторінці 

Включено: 

розумова: 
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 недостатність БДВ 

 субнормальність БДВ 

 

РОЗЛАДИ, ПОВЯЗАНІ З ПСИХОЛОГІЧНИМ РОЗВИТКОМ  

(F80-F89) 

 
Розлади, об’єднані у цьому блоці, мають наступні спільні риси: (а) обов’язковий початок у молодшому та 

старшому дитячому віці; (b) порушення або затримка розвитку функцій, які сильно пов’язані з біологічною 

зрілістю центральної нервової системи, та (с) стабільне протікання без ремісії та рецидиву. У переважній 

більшості випадків, ці порушення стосуються мовлення, просторового зору та координації рухів. Як 

правило, затримка або порушення були присутні з самого раннього віку, коли тільки було можливо їх 

належним чином виявити, та поступово будуть зменшуватися в процесі зростання дитини, хоча незначні 

вади часто залишаються і у дорослих. 

 

F80 Специфічні розлади розвитку мовлення та мови  
Розлади, яким характерне порушення нормального розвитку мовленнєвих здібностей з самого 

початкового етапу розвитку. Такі стани не обов’язково пов’язані з патологією центральної 

нервової системи, з анатомічними дефектами мовлення, з розладами функцій сенсорного апарата, 

розумовою відсталістю або зовнішніми факторами. Специфічні порушення розвитку мовлення та 

мови часто супроводжуються іншими проблемами, такими як труднощі з читанням та 

спелінгуванням, відхилення у міжособистісних стосунках, емоційні та поведінкові розлади. 

 

F80.0 Специфічний розлад мовної артикуляції 
Специфічне порушення мовлення у період розвитку дитини, при якому рівень оволодіння 

вимовою звуків у дитини нижчий, ніж очікується (згідно з її психічним віком), але при цьому 

спостерігається нормальний рівень мовленнєвих навичок. 

Порушення розвитку: 

 фонологічне  

 мовної артикуляції 

Дислалія 

Функціональне порушення мовної артикуляції 

Лепетна мова  

Виключено: 

порушення мовної артикуляції через: 

 афазію БДВ (R47.0) 

 апраксію (R48.2) 

 втрату слуху (H90-H91) 

 розумову відсталість (F70-F79) 

 порушення розвитку мови: 

 експресивне (F80.1) 

 рецептивне (F80.2) 

 

F80.1 Розлад експресивності мови 
Специфічний розлад розвитку, при якому здатність дитини використовувати експресивну мову є 

значно нижчою ніж очікується (згідно з її психічним віком), але при цьому розуміння мови є в 

межах норми. Це може супроводжуватися порушенням артикуляції. 

Дисфазія або афазія експресивного типу, що характерна для періоду розвитку  

Виключено: 

набута афазія з епілепсією [синдром Ландау-Клефнера] (F80.3) 

дисфазія та афазія:  

 у період розвитку, рецептивного типу (F80.2) 

 БДВ (R47.0) 

елективний мутизм (F94.0) 

розумова відсталість (F70-F79) 

загальні розлади розвитку (F84.-) 

 

F80.2 Розлад рецептивності мови 
Специфічний розлад розвитку, при якому здатність дитини розуміти мову є значно нижчою ніж 

очікується (згідно з її психічним віком). Практично у всіх випадках це також впливає на 

експресивну мову та спостерігається порушення вимовляння слів. 
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Вроджене порушення слухового сприймання  

У період розвитку: 

 дисфазія або афазія, рецептивного типу  

 афазія Верніке 

Несприйняття слів 

Виключено: 

набута афазія з епілепсією [синдром Ландау-Клефнера] (F80.3) 

аутизм (F84.0-F84.1) 

дисфазія та афазія:  

 у період розвитку, експресивного типу (F80.1) 

 БДВ (R47.0) 

елективний мутизм (F94.0) 

затримка розвитку мовлення через глухоту (H90-H91) 

розумова відсталість (F70-F79) 

 

F80.3 Набута афазія з епілепсією [синдром Ландау-Клефнера] 
При цьому розладі дитина, в якої розвиток мови у преморбіді мав нормальний перебіг, втрачає 

навички як рецептивної, так і експресивної мови, але зберігає загальний інтелект. Початок розладу 

супроводжується пароксизмальною патологією, яка реєструється на ЕЕГ. Крім того, можуть бути 

епілептичні напади. Частіше захворювання починаються у віці 3-7 років. Навички мовлення 

нерідко втрачаються вже протягом кількох днів або тижнів. Часовий зв'язок між початком нападів 

та втратою навиків мови може бути різним, вони можуть передувати один одному (чи йти по колу) 

у проміжку часу від декількох місяців до двох років. Вважається, що причиною розладу є 

запальний процес у мозку дитини. У двох третин таких хворих у подальшому залишається різного 

ступеня виразності дефіцит розвитку рецептивної мови. 

Виключено: 

афазія (зумовлена): 

 аутизмом (F84.0-F84.1) 

 дезінтегруючими порушеннями у дитячому віці (F84.2-F84.3) 

 БДВ (R47.0) 

 

F80.8 Інші розлади розвитку мовлення і мови 
 Лепетна мова 

 

F80.9 Розлад розвитку мовлення і мови, неуточнений 
 Розлад мови БДВ 

 

F81 Специфічні розлади розвитку шкільних навичок 
Це розлади, при яких нормальний перебіг процесу набуття відповідних навичок порушується вже 

на ранніх стадіях розвитку дитини, що не є результатом відсутності сприятливих умов для 

навчання або наслідком розумової відсталості, травми головного мозку або захворювання.  

 

F81.0 Специфічний розлад при читанні 
Основною ознакою є специфічне та істотне порушення розвитку навичок читання, яке не можна 

просто пояснити раннім ментальним віком, проблемами з зором або поганою методикою 

викладання. Також може порушуватися здатність розуміння прочитаного, розпізнавання слів, 

читання вголос, та виконання завдань, пов’язаних з читанням. Труднощі зі написанням слів 

(спелінгуванням) часто пов’язані зі специфічним розладом читання та часто залишаються у 

підлітковому віці навіть після покращення навиків читання. Специфічному розладу читання часто 

передує розлад мовлення або мови. У шкільному віці цей розлад часто супроводжується 

емоційними та поведінковими розладами. 

«Відстале читання» 

Дислексія розвитку 

Специфічне відставання у читанні 

Виключено: 

алексія БДВ (R48.0) 

дислексія БДВ (R48.0) 

вторинні труднощі читання внаслідок емоційних розладів (F93.-) 

 

F81.1 Специфічний розлад правопису 
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Основною ознакою є специфічне та істотне порушення розвитку навичок спелінгування за 

відсутності специфічного розладу читання, яке не можна просто пояснити раннім ментальним 

віком, проблемами з зором або поганою методикою викладання. Порушується здатність 

вимовляти слова по буквам та правильно їх писати. 

Специцифічна затримка спелінгування (без розладу читання) 

Виключено: 

аграфія БДВ (R48.8) 

труднощі спелінгування: 

 пов'язані з порушенням читання (F81.0) 

 через дефекти викладання (Z55.8) 

 

F81.2 Специфічний розлад здібностей до арифметики 
Це специфічний розлад арифметичних навичок, який неможливо пояснити звичайною затримкою 

розвитку або поганою методикою викладання. Труднощі пов’язані з оволодінням базовими 

арифметичними розрахунками, такими як додавання, віднімання, множення та ділення, а не більш 

абстрактними математичними навичками, які пов’язані з алгеброю, тригонометрією, геометрією 

або вищою математикою.  

У процесі розвитку: 

 акалькулія  

 труднощі з арифметикою  

 синдром Герстманна 

Виключено: 

акалькулія БДВ (R48.8) 

труднощі з арифметикою: 

 пов'язані з порушеннями читання чи спелінгування (F81.3) 

 через дефекти викладання (Z55.8) 

 

F81.3 Змішаний розлад здібностей до навчання 
Це недостатньо концептуалізована залишкова категорія, при якій істотно порушені як 

арифметичні навички, так і читання і спелінгування. Однак, цей розлад не можна пояснити тільки 

загальною розумовою відсталістю або поганою методикою викладання. У дитини з цим видом 

розладу можуть одночасно виявлятися діагностичні критерії F81.2 і F81.0 або F81.1. 

Виключено: 

специфічні: 

 розлад здібностей до арифметики (F81.2) 

 розлад читання (F81.0) 

 розлад спелінгування (F81.1) 

 

F81.8 Інші розлади розвитку здібностей до навчання 
Експресивне порушення письма в період розвитку 

 

F81.9 Розлад розвитку здібностей до навчання, неуточнений 
Нездатність накопичувати знання БДВ 

Труднощі навчання БДВ 

Порушення здатності до навчання БДВ 

 

F82 Специфічний розлад розвитку рухової функції  
Це розлад, при якому основною ознакою є серйозне порушення розвитку рухової координації, що 

не можна пояснити загальною інтелектуальною відсталістю або якимось специфічним вродженим 

або набутим неврологічним розладом. Однак, у більшості випадків ретельне клінічне обстеження 

виявляє значну незрілість, пов’язану з формуванням нервової системи та психічних функцій, таку 

як хореєподібні рухи кінцівок або дзеркальні рухи та інші супутні рухові ознаки, у тому числі 

ознаки порушення тонкої та грубої рухової координації. 

Синдром незграбності дитини 

У процесі розвитку: 

 розлад координації 

 диспраксія  

Виключено: 

порушення ходи та рухливості (R26.-) 

порушення координації:  



238 

 БДВ (R27.-) 

 вторинне, внаслідок розумової відсталості (F70-F79) 

 

F83 Змішані специфічні розлади психологічного розвитку  
Це резидуальна група розладів, при яких є поєднання специфічних розладів розвитку мовлення, 

здібностей до навчання та/або моторики, але немає значного переважання жодного з них, щоб 

установити відповідний діагноз. Ця категорія може використовуватися тільки тоді, коли є виразна 

сукупність специфічних розладів. Загальним для цих специфічних розладів розвитку є їх 

сполучення з деяким ступенем загального порушення когнітивних функцій. Таким чином, цю 

категорію варто застосовувати лише тоді, коли у дитини зустрічаються дисфункції, що 

відповідають критеріям двох або більше рубрик F80.-, F81.- і F82. 

 

F84 Первазивні розлади психологічного розвитку  
Група розладів, яка характеризується якісними порушеннями у двосторонній соціальній взаємодії 

та у моделях комунікації, а також обмеженим, стереотипним, повторюваним колом інтересів та 

діяльності. Ці якісні порушення є переважаючими рисами функціонування особи у всіх ситуаціях.  

 

Використовуйте додатковий код для зазначення супутніх медичних станів та розумової 

відсталості. 

 

F84.0 Дитячий аутизм 
Тип загальних розладів розвитку, який характеризується: (а) наявністю порушеного або 

дисгармонійного розвитку, що проявляється у віці до трьох років, та (b) характерним типом 

психофункціональних відхилень у всіх трьох сферах психопатології: відповідна реакція у 

соціальних взаємовідносинах, засобах спілкування та дуже обмежена за характером стереотипна 

поведінка зі сценарієм, що часто повторюється у різних ситуаціях. Крім цих специфічних рис 

існують і інші неспецифічні проблеми, такі як фобії, розлади сну та проблеми з вживанням їжі, 

різкі зміни настрою та (направлена на себе) агресія. 

Аутистичний розлад 

Інфантильний: 

 аутизм 

 психоз 

Синдром Каннера 

Виключено: аутистична психопатія (F84.5) 

 

F84.1 Атиповий аутизм 
Тип загального розладу розвитку, що відрізняється від аутизму або віком початку, або відсутністю 

хоча б одного з трьох діагностичних критеріїв. Ця категорія використовується, коли є порушення 

розвитку з початком в три роки і пізніше, а також відсутні очевидні порушення в одній або двох з 

трьох сфер психопатології, які необхідні для встановлення діагнозу аутизм (а саме, відповідна 

реакція у соціальних взаємовідносинах, засобах спілкування та дуже обмежена за характером 

стереотипна поведінка зі сценарієм, що часто повторюється у різних ситуаціях), не дивлячись на 

розлади в інших сферах. Атиповий аутизм найчастіше виникає у дітей з сильною затримкою 

розвитку та у дітей з тяжким специфічним розладом розвитку рецептивної мови. 

Атиповий дитячий психоз 

Затримка розвитку з ознаками аутизму  

 

Використовуйте додатковий код (F70-F79) для позначення розумової відсталості, якщо є. 

 

F84.2 Синдром Ретта 
Це хворобливий стан невідомої етіології, який до теперішнього часу описаний тільки у дівчат. При 

ньому, якийсь час хвора дитина розвивається нормально. Потім настає часткова або повна втрата 

мовних навичок та навиків пересування та використання рук, разом з затримкою збільшення 

розмірів черепа. Початок має місце, як правило, у віці від 7 до 24 місяців. Характерна також втрата 

здатності цілеспрямовано рухати руками, стереотипні рухи руками та гіпервентиляція. Соціальний 

розвиток зупиняється та здатність до гри втрачається, але залишається певний соціальний інтерес. 

Ознаки атаксії та апраксії починають розвиватися ближче до чотирьох років та часто 

супроводжуються хореоатетоїдними рухами. Хвороба спричиняє тяжку затримку розвитку. 

 

F84.3 Інший дезінтегративний розлад у дитячому віці 
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Це розлад розвитку, що визначається періодом нормального розвитку до його початку, повною 

втратою протягом кількох місяців раніше набутих навичок, принаймні в деяких сферах розвитку. 

Як правило, це супроводжується повною втратою інтересу до оточуючого середовища, 

стереотипними та повторюваними моторними рухами, та з одночасною появою характерних 

аномалій соціального, комунікативного і поведінкового функціонування. У деяких випадах може 

здатися, що розлад спричинений енцефалопатією, але необхідно ставити діагноз на основі 

поведінкових ознак. 

Деменція інфантильна 

Дезінтегративний психоз 

Синдром Гелера 

Симбіотичний психоз 

Якщо необхідно ідентифікувати будь-яку пов'язану з цим синдромом неврологічну патологію, 

використовуйте додатковий код. 

Виключено: синдром Ретта (F84.2) 

 

F84.4 Гіперактивний розлад, асоційований з розумовою відсталістю та стереотипними 

рухами 
Недостатньо визначений розлад невідомої нозологічної дії. Ця категорія охоплює групу дітей з 

тяжкою розумовою відсталістю (КІ нижчий за 34 бали), у яких спостерігаються проблеми з 

гіперактивністю та увагою, а також стереотипна поведінка. Таким хворим не показане 

призначення стимулюючих препаратів (на відміну від тих, у кого КІ знаходиться у нормі) у зв’язку 

з небезпекою виникнення у них дисфоричних станів (іноді з психомоторною затримкою). У 

підлітковому віці гіперактивність поступається місцем руховій загальмованості (модель, яка не є 

характерною для гіпермоторних дітей з нормальним розумовим розвитком). Цей синдром також 

часто супроводжується різними затримками розвитку, специфічними або загальними. Невідомо, 

чи є така модель поведінки наслідком низького КІ чи органічного ушкодження мозку. 

 

F84.5 Синдром Аспергера 
Розлад невідомої нозологічної дії, який характеризується тим самим типом якісних порушень 

двосторонньої соціальної взаємодії, який є типовим для аутизму, разом з обмеженим, 

стереотипним, повторюваним набором інтересів та дій. Він відрізняється від аутизму перш за все 

тим, що відсутня загальна затримка розвитку мови або когнітивного розвитку. Цей розлад часто 

пов'язаний з помітною незграбністю. Дуже часто відхилення залишаються надалі у підлітковому 

віці та у дорослому житті. Час від часу у дорослому віці можуть бути психотичні епізоди. 

Аутистична психопатія 

Шизоїдний розлад дитячого віку 
 

F84.8 Інші загальні розлади розвитку 

 

F84.9 Загальний розлад розвитку, неуточнений 

 

F88 Інші розлади психологічного розвитку  
Агнозія у дітей 

 

F89 Неуточнений розлад психологічного розвитку  
Порушення розвитку БДВ 

 

 

РОЗЛАДИ ПОВЕДІНКИ ТА ЕМОЦІЙ, ЯКІ ЗАЗВИЧАЙ ПОЧИНАЮТЬСЯ В 

ДИТЯЧОМУ ТА ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ  

(F90-F98) 

 

F90 Гiперкiнетичнi розлади  
Група розладів, яка характеризується раннім початком (переважно у перші п’ять років життя), 

відсутністю витримки у діяльності, яка вимагає використання когнітивних функцій, та схильністю 

до перескакування з однієї діяльності на іншу, не завершивши жодної, разом з дезорганізованою, 

слабо регульованою та надмірною активністю. Можуть додаватися ще інші розлади. 

Гіперкінетичні діти часто необережні та імпульсивні, схильні до потрапляння у неприємні ситуації 

та часто мають проблеми з дисципліною через необдумане, а не навмисне порушення правил. 
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Вони спілкуються з дорослими без дотримання соціальних норм, без жодних обмежень та 

обережності. Інші діти їх недолюблюють, тому вони часто опиняються в ізоляції. Характерним є 

порушення когнітивних функцій, а також досить часто спостерігається специфічна затримка 

моторного розвитку та мови. До вторинних ускладнень належать асоціальна поведінка та 

відсутність почуття власної гідності. 

Виключено: 

тривожні розлади (F41.-) 

афективні розлади настрою (F30-F39) 

загальні розлади розвитку (F84.-) 

шизофренія (F20.-) 

 

F90.0 Порушення активності та уваги 
 Дефіцит уваги:  

 з гіперактивністю 

 розлад з гіперактивністю  

 синдром з гіперактивністю 

 

F90.1 Гіперкінетичний поведінковий розлад  
▼0049 Гіперкінетичний розлад, пов'язаний з розладом поведінки 

 

F90.8 Інші гіперкінетичні розлади 

 

F90.9 Гіперкінетичний розлад, неуточнений 
Гіперкінетична реакція у дітей та підлітків БДВ 

Гіперкінетичний синдром БДВ 

 

 

F91 Розлади поведінки  
Розлади, які характеризуються повторними та стійкими моделями асоціальної, агресивної або 

зухвалої поведінки. Така поведінка передбачає істотне порушення соціальних очікувань в 

залежності від віку; порушення поведінки у цих випадках є серйознішими, ніж просто 

бешкетування дітей чи підлітків та передбачає стійку модель поведінки (протягом шести місяців 

або довше). Ознаки розладу поведінки можуть бути симптомами інших психічних розладів, у разі 

чого переважає основний діагноз. Прикладами поведінки, на основі якої можна встановити такий 

діагноз, можуть бути часті бійки або жорстоке поводження з ровесниками, жорстокість по 

відношенню до інших людей та тварин, схильність до пошкодження майна, підпали, крадіжки, 

постійна брехня, прогулювання школи та втеча з дому, занадто часті та сильні зміни настрою, та 

непокора. Будь-яка з описаних вище моделей поведінки, якщо вона помічається, є підставою для 

встановлення діагнозу, але не окремі асоціальні вчинки. 

Виключено: 

афективні розлади (F30-F39) 

загальні розлади розвитку (F84.-) 

шизофренія (F20.-) 

у випадках, коли стану супутні емоційні розлади (F92.-) 

 

F91.0 Розлад поведінки обмежені колом сім’ї 
Розлад поведінки, який включає дисоціальну та агресивну поведінку (та не просто опозиційну, 

зухвалу, антисоціальну поведінку), яка повністю, або майже повністю, направлена на власний дім 

та взаємодію з найближчими членами родини або найближчим оточенням. Під час такого розладу 

мають бути присутні усі критерії, описані у F91.-; навіть сильне погіршення стосунків між 

батьками та дітьми не є саме по собі достатньою підставою для такого діагнозу. 

 

F91.1 Асоціальний розлад поведінки  
 Розлад характеризується поєднанням стійкої асоціальної або агресивної поведінки (яка відповідає 

усім критеріям для F91.-, та не є просто опозиційною, зухвалою, антисоціальною поведінкою) зі 

значними загальними порушеннями у відносинах дитини з іншими дітьми. 

Розлад поведінки усамітнено-агресивний тип 

Несоціалізований-агресивний розлад 

 



241 

F91.2 Розлад соціальної поведінки 
Розлад поведінки, який включає стійку асоціальну або агресивну поведінку (яка відповідає усім 

критеріям для F91.-, та не просто опозиційну, зухвалу, антисоціальну поведінку) особи, яка 

загалом добре інтегрована у своїй групі однолітків. 

Розлад поведінки груповий тип 

Групова делінквентність 

Групова злочинність 

Групова крадіжка 

Прогули шкільних занять 
 

F91.3 Опозиційно- акцентуйований розлад 
Розлад поведінки, який виникає переважно у дітей молодшого віку та характеризується помітно 

зухвалою, неслухняною, антисоціальною поведінкою, яка не включає вчинення злочинів або 

більш крайні форми агресивної або асоціальної поведінки. Для цього розладу характерні усі 

критерії для F91.-, навіть сильно шкодлива або капризна поведінка не є сама по собі підставою для 

такого діагнозу. Необхідно обережно використовувати цю категорію, особливо по відношенню до 

старших дітей, оскільки клінічно істотний розлад поведінки часто супроводжується асоціальною 

або агресивною поведінкою, яка є сильнішою за звичайну непокору, неслухняність або порушення 

порядку.  

 

F91.8 Інші розлади поведінки 

 

F91.9 Розлад поведінки, неуточнений 
Дитячий: 

 розлад поведінки БДВ 

 розлад у взаєминах БДВ 

 

F92 Змішані розлади поведінки та емоцій  
Група розладів, яка характеризується поєднанням стійкої агресивної, дисоціальної або зухвалої 

поведінки з явними та помітними симптомами депресії, тривоги або іншого емоційного 

пригнічення. Повинні бути присутні ознаки розладу поведінки у дітей (F91.-), розладів емоцій у 

дітей (F93.-) або невротичного діагнозу дорослого типу (F40-F48) або розладу настрою (F30-F39). 

 

F92.0 Депресивний розлад поведінки 
Діагностика цього розладу потребує наявності розладів поведінки (F91.-) з постійною депресією 

(F32.-), проявом якої є надмірне страждання, втрата інтересу до занять та вміння знаходити 

задоволення у повсякденному житті, почуття особистої провини та безнадії. Можуть 

спостерігатися порушення апетиту та сну. 

Розлад поведінки у F91.-, пов'язаний з депресивним розладом у F32.- 

 

F92.8 Інші змішані розлади поведінки та емоцій 
Для цієї категорії характерне поєднання розладу поведінки (F91.-) зі стійкими та помітними 

емоційними симптомами, такими як тривожність, нав’язливий стан або імпульсивне бажання, 

деперсоналізація або дереалізація, фобії чи іпохондричний синдром. 

Розлад поведінки у F91.-, пов'язаний з: 

 емоційним розладом у F93.- 

 невротичним розладом у F40-F48 

 

F92.9 Змішаний розлад поведінки та емоцій, неуточнений 

 

F93 Емоційні розлади, початок яких специфічний для дитячого віку  
Переважно перебільшення стандартних тенденцій розвитку, а не явищ, які самі по собі є якісним 

порушенням. Відповідність розвитку є основною ознакою для встановлення діагнозу під час 

визначення різниці між цими емоційними розладами, специфічними для дитячого віку, та 

невротичними розладами (F40-F48). 

Виключено: якщо, пов'язанні з розладом поведінки (F92.-) 

 

F93.0 Тривожний розлад у дітей, пов’язаний з розлукою 
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Такий діагноз ставиться, якщо в основі тривоги лежить страх перед розлукою, та якщо така 

тривожність вперше виникла у дитини молодшого віку. Від нормального остраху залишитися 

самотнім це відрізняється тяжким ступенем вираженості, включаючи аномальну для цього 

вікового періоду тривалість, а також тим, що ця тривожність створює значні проблеми соціального 

функціонування. 

Виключено: 

розлади настрою [афективні] (F30-F39) 

невротичні розлади (F40-F48) 

тривожно-фобічний розлад у дитячому віці (F93.1) 

соціальний тривожний розлад у дитячому віці (F93.2) 

 

F93.1 Фобічний тривожний розлад у дитячому віці 
Страхи у дитини, які відповідають фазі її вікового розвитку, та виникають (у певній мірі) у 

більшості дітей, але є анормальними за тяжкістю. Інші страхи, які виникають у дитинстві, але які 

не є нормальною частиною психологічного розвитку (наприклад, агорафобія), повинні кодуватися 

відповідною категорією у класі F40-F48. 

Виключено: генералізований тривожний розлад (F41.1) 

 

F93.2 Соціальний тривожний розлад у дитячому віці 
Для цього розладу характерні обережність з незнайомцями та страх або тривожність перед 

новими, незнайомими або соціально значущими ситуаціями. Ця категорія використовується лише 

тоді, коли ці страхи виникають у дітей молодшого віку, мають аномальну тяжкість та 

супроводжуються проблемами соціального функціонування. 

Уникнення незнайомих осіб у дитячому та підлітковому віці 

 

F93.3 Розлад сіблінгового суперництва 
Більшість дітей молодшого віку демонструють певний ступінь емоційного порушення після 

народження в родині другої дитини. Можна ставити діагноз порушення, пов’язаного з 

суперництвом, лише якщо ступінь або інтенсивність порушення є статистично незвичайними та 

пов’язані з порушенням соціальної взаємодії. 

Ревнощі близнюків 

 

F93.8 Інші емоційні розлади в дитячому віці 
Розлад ідентифікації 

Надмірний нав’язливий страх 

Виключено: розлад статевої ідентифікації у дітей (F64.2) 

 

F93.9 Емоційний розлад в дитячому віці, неуточнений 

 

F94 Розлади соціального функціонування, початок яких специфічний для 

дитячого та підліткового віку  
Трохи різнорідна група розладів, що об’єднує порушення соціального функціонування, яке 

починається у період розвитку, але яке (на відміну від загальних розладів розвитку) не 

характеризуються очевидно цілковитою недієздатністю до соціальних контактів або дефіцитом, 

який розповсюджується на усі сфери функціонування. У багатьох випадках провідну роль у 

етіології відіграють серйозні зміни оточення або нестатки. 

 

F94.0 Елективний мутизм 
Проявом елективного мутизму є постійна відмова дитини розмовляти в специфічних соціальних 

ситуаціях, в яких від неї таке спілкування очікується. В інших ситуаціях така дитина розмовляти 

може. Розлад, як правило, пов'язаний з явними особистісними рисами, у тому числі соціофобією, 

соціальною ізоляцією, схильністю до переживань або супротивом. 

Селективний мутизм 

Виключено: 

перазивні розлади розвитку (F84.-) 

шизофренія (F20.-) 

специфічні розлади розвитку мовлення та мови (F80.-) 

транзиторний мутизм, як складова страху розлуки в ранньому дитинстві (F93.0) 
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F94.1 Реактивний розлад прихильності у дитячому віці 
Починається у перші п’ять років життя та характеризується стійкими патологічними змінами 

моделі соціальних відносин дитини, що пов’язані з емоційним розладом та є реакцією на зміну 

оточення (наприклад, боязливість та надмірна настороженість, слабка соціальна взаємодія з 

однолітками, агресія по відношенню до себе та інших, страждання, та порушення росту у певних 

випадках). Синдром, як правило, є прямим результатом недоліків в догляді за дитиною, 

насильством або дуже поганим поводженням. 

 

Використовуйте додатковий код для зазначення супутньої затримки фізичного та розумового 

розвитку. 

Виключено: 

синдром Аспергера (F84.5) 

розгальмованість поведінки в дитячому віці (F94.2) 

синдром жорстокого поводження (T74.-) 

нормальні зміни у моделі селективної прихильності 

сексуальне чи фізичне насильство в дитинстві, що призводить до психосоціальних проблем 

(Z61.4-Z61.6) 

 

F94.2 Розлад прихильності розгальмованим типом в дитячому віці  
 Особлива модель аномального соціального функціонування, яка виникає у перші п’ять років 

життя та залишається надалі, незважаючи на значні зміни оточення, наприклад, відсутність 

селективності у виборі друзів, поведінка, спрямована на привернення уваги та недиференційовано 

приязне поводження, слабко модульовані соціальні взаємодії з однолітками; в залежності від 

обставин можуть бути супутні порушення емоцій або поведінки. 

Психопатія за відсутності прихильності 

Синдром лікувального закладу 

Виключено: 

синдром Аспергера (F84.5) 

госпіталізм у дітей  (F43.2) 

гіперкінетичні розлади (F90.-) 

реактивний розлад прихильності у дитячому віці (F94.1) 

 

F94.8 Інші розлади соціальної поведінки у дитячому віці 

 

F94.9 Розлад соціальної поведінки, неуточнений 

 

F95 Тики 
Синдроми, основними проявами яких є певна форма тику. Тик це мимовільний, швидкий, 

повторюваний, неритмічний моторний рух (зазвичай, з залученням обмеженої групи м’язів) або 

голосовий акт, який починається раптово та є мимовільним. Вважаться, що тики неможливо 

подолати, але вони можуть бути придушені на певний час, вони посилюються під впливом стресу 

та зникають під час сну. До розповсюджених простих моторних тиків належать моргання очима, 

мимовільні повертання голови, знизування плечима та кривляння. До розповсюджених простих 

голосових тиків належать прочищення горла, гавкання, шморгання носом, та шипіння. До 

загальних складних моторних тиків належать нанесення собі ударів, підстрибування та підскоки. 

До загальних складних голосових тиків належать повторення певних слів та іноді використання 

соціально неприйнятних (часто образливих) слів (копролалія), та повторення власних звуків або 

слів (паліфразія). 

 

F95.0 Транзиторний тик 
Відповідає загальним критеріям для тикозних розладів, але ці тики не тривають довше 12 місяців. 

Зазвичай, тики виражаються у формі моргання очима, кривляння або посіпування голови. 

 

F95.1 Хронічний моторний або голосовий тик 
Стан, який відповідає загальним критеріям тикозного розладу. При ньому спостерігаються 

одиничні або множинні моторні або голосові тики (один з них), які виникають у хворого багато 

разів на день, та тривають більше року. 

 

F95.2 Комбінований голосовий тик з множинними руховими тиками [синдром де ля 

Туретта] 
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Цей різновид тиків, при якому спостерігаються множинні моторні тики й один або більше 

голосових тиків, але не обов’язково одночасно. Симптоматика, зазвичай, погіршується у 

підлітковому віці та залишається у дорослому житті. Голосові тики часто множинні з 

нестримними повторюваними вокалізмами, прочищенням горла та кряканням, також зустрічається 

вживання образливих слів або фраз. Іноді вони супроводжуються ехопраксією, яка може носити 

образливий характер (копропраксія). 

 

F95.8 Інші тики 

 

F95.9 Тик, неуточнений 
Тик БДВ 

 

F98 Інші розлади поведінки та емоцій, які зазвичай починаються в дитячому та 

підлітковому віці 
Різнорідна група розладів, яку об’єднує лише початок у дитячому віці, але в іншому вони багато у 

чому відрізняються. Деякі стани представляють чітко визначені синдроми, але інші являють собою 

лише комплекс симптомів, які вимагають втручання через свою частоту та зв'язок з 

психосоціальними проблемами, та оскільки вони не можуть бути включені до інших синдромів. 

Виключено: 

затримка дихання (напади) (R06.8) 

розлад статевої ідентифікації у дітей (F64.2) 

синдром Клейне-Левіна (G47.8) 

обсесивно-компульсивний розлад (F42.-) 

розлади сну внаслідок емоційних причин (F51.-) 

 

F98.0 Неорганічний енурез 
Неорганічний енурез - мимовільне або навмисне випускання сечі вдень та вночі, яке є 

ненормальним з точки зору психічного віку особи, не обумовлене відсутністю контролю над 

функцією сечового міхура внаслідок будь-якого неврологічного захворювання, епілептичного 

нападу або структурної аномалії сечових шляхів. Енурез може безперервно спостерігатися з 

самого народження або виникнути після періоду досягнення контролю над цією фізіологічною 

функцією. В деяких випадках, енурез супроводжується емоційними або поведінковими розладами 

загального характеру. 

Енурез (первинний) (вторинний) неорганічного походження 

Функціональний енурез 

Психогенний енурез 

Нетримання сечі неорганічного походження 

Виключено: енурез БДВ (R32) 

 

F98.1 Неорганічний енкопрез 
Повторювана, навмисна або ненавмисна дефекація, зазвичай з нормальними або майже 

нормальними випорожненнями, у місцях, недоречних для цієї мети з точки зору соціально-

культурних переконань особи. Такий стан може бути ненормальним продовженням нормальної 

дитячої нестриманості, він може характеризуватися втратою контролю після періоду контролю 

над такою фізіологічною функцією, або це може бути навмисне випорожнення у неналежному 

місці, незважаючи на нормальний фізіологічний контроль над кишечником. Такий стан може бути 

виражений одним симптомом, або він може бути частиною більш широкого розладу, особливо 

емоційного розладу (F93.-) або розладу поведінки (F91.-). 

Функціональний енкопрез 

Нетримання калу неорганічного походження 

Психогенний енкопрез 

Використовуйте додатковий код для позначення паралельно існуючої причини констипації. 

Виключено: енкопрез БДВ (R15) 

 

F98.2 Розлад споживання їжі у новонароджених та дітей 
Розлади харчування з різними проявами, які є специфічними саме для немовлят та дітей 

молодшого віку. У більшості випадків вони включають в себе відмову від прийому їжі та крайню 

вередливість в умовах забезпечення нормального харчування, достатньо компетентної особи, яка 

піклується про дитину, та відсутності органічної хвороби. Це може супроводжуватися постійною 
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жуйкою (повторюваним відригуванням без нудоти або захворювання шлунково-кишкового 

тракту). 

Румінація у немовлят 

Виключено: 

анорексія нервова та інші розлади, пов’язані зі споживанням їжі (F50.-) 

труднощі, пов’язані з годуванням та введенням їжі (R63.3) 

проблеми вигодовування новонародженого (P92.-) 

спотворений апетит у новонароджених та дітей (F98.3) 

 

F98.3 Вживання неїстівних продуктів немовлятами та дітьми 
Постійне вживання неїстівних речовин (таких як, земля, крейда, тощо). Це може бути одним з 

багатьох симптомів, які є частиною більш широкого психічного розладу (такого як аутизм), або 

відносно ізольованою психопатологічною поведінкою; тут класифікується лише останнє. Це 

явище найчастіше зустрічається у дітей з затримкою розвитку та, якщо має місце затримка 

розвитку, необхідно обирати F70-F79 для основного діагнозу. 

 

F98.4 Стереотипні рухові розлади 
Довільні, повторювані, стереотипні, не функціональні (та часто ритмічні) рухи, які не є частиною 

будь-якого визнаного психічного або неврологічного стану. Якщо такі рухи є симптомами іншого 

розладу, необхідно кодувати лише загальний розлад. Рухи, що не призводять до самокаліцтва 

включають: розгойдування тіла, похитування головою, висмикування волосся, накручування 

волосся, стукання пальцями та змахування руками. Стереотипні рухи, що призводять до завдання 

собі шкоди, найчастіше включають повторювані удари головою, биття себе по обличчю, тикання 

пальцем в очі, кусання рук, губ або інших частин тіла. Усі стереотипні розлади рухів, зазвичай, 

супроводжуються розумовою відсталістю (у такому випадку необхідно кодувати обидва явища). 

Якщо тикання пальцем в очі характерне для дитини з порушеннями зору, необхідно кодувати 

обидва діагнози: тикання пальцем в очі у цій категорії та стан зору відповідним кодом 

соматичного розладу. 

Стереотипне порушення, звичка 

Виключено: 

анормальні довільні рухи (R25.-) 

розлади моторики органічного походження (G20-G25) 

кусання нігтів (F98.8) 

колупання в носі (F98.8) 

стереотипи, що є частиною психічного захворювання (F00-F95) 

смоктання пальця (F98.8) 

тикові розлади (F95.-) 

трихотиломанія (F63.3) 

 

F98.5 Заїкання 
Мовлення, яке характеризується частим повторенням або подовженням звуків чи складів або слів, 

чи частими затримками та паузами, які порушують ритмічний перебіг мовлення. Це може 

класифікуватися як розлад лише тоді, коли воно є достатньо сильним, щоб помітно порушувати 

потік мовлення. 

Виключено: 

мова з захлинанням (F98.6) 

тикові розлади (F95.-) 

 

F98.6 Захлинання при мовленні 
Швидке мовлення без зупинок у місцях, де мають бути розділові знаки, але без повторень або 

затримок, настільки виражене, що значно знижує зрозумілість вимовленого. Мовлення 

нерівномірне та неритмічне, з різкими сплесками, які включають порушені моделі побудови 

фрази. 

Виключено: 

заїкання (F98.5) 

тикові розлади (F95.-) 

 

F98.8 Інші уточнені розлади поведінки та емоцій, що звичайно виникають у дитячому та 

підлітковому віці 
Розлад, викликаний дефіцитом уваги, без гіперактивності 

Надмірна мастурбація 
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Кусання нігтів 

Моргання носом 

Смоктання пальця 

 

F98.9 Неуточнений розлад поведінки та емоцій, що виникає у дитячому та підлітковому 

віці 

 

РОЗЛАД ПСИХІКИ, НЕУТОЧНЕНИЙ  

(F99) 

 

F99 Розлад психіки, без додаткового уточнення  
Психічне захворювання БДВ 

Виключено: органічний психічний розлад БДВ (F06.9) 
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КЛАС 6 ХВОРОБИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ (G00-G99) 

 

Даний клас містить наступні блоки: 

G00-G09 Запальні хвороби центральної нервової системи  

G10-G14 Системні атрофії, що первинно уражають центральну нервову систему  

G20-G26 Екстрапірамідні розлади та порушення функцій руху  

G30-G32 Інші дегенеративні хвороби нервової системи  

G35-G37 Демієлінізуючі хвороби центральної нервової системи  

G40-G47 Епізодичні та пароксизмальні розлади  

G50-G59 Ураження нервів, нервових корінців та сплетінь  

G60-G64 Поліневропатії та інші ураження периферичної нервової системи  

G70-G73 Хвороби нервово-м’язових з’єднань та м’язів   

G80-G83 Церебральний параліч та інші паралітичні синдроми  

G90-G99 Інші ураження нервової системи  

У даному класі наступні категорії позначені зірочкою: 

G01* Менінгіт при бактеріальних хворобах, класифікованих в інших рубриках  

G02* Менінгіт при інших інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих 

в інших рубриках  

G05* Енцефаліт, мієліт та енцефаломієліт при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках  

G07* Внутрішньочерепний та внутрiшньохребетний абсцес i гранульома при 

хворобах, класифікованих в інших рубриках  

G13* Системні атрофії, які переважно уражають центральну нервову систему при 

хворобах, класифікованих в інших рубриках  

G22* Паркiнсонiзм при хворобах, класифікованих в інших рубриках  

G26* Екстрапiрамiднi розлади та порушення функцій руху при хворобах, 

класифікованих в інших рубриках  

G32* Інші дегенеративні ураження нервової системи при хворобах, 

класифікованих в інших рубриках  

G46* Судинні синдроми головного мозку при цереброваскулярних хворобах (I60-

I67†) 

G53* Ураження черепних нервів при хворобах, класифікованих в інших рубриках  

G55* Компресія нервових корінців та сплетінь при хворобах, класифікованих в 

інших рубриках 

G59* Мононевропатiя при хворобах, класифікованих в інших рубриках  

G63* Полiневропатiї при хворобах, класифікованих в інших рубриках  
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G73* Ураження нервово-м'язових з'єднань та м’язів при хворобах, класифікованих 

в інших рубриках  

G94* Інші ураження головного мозку при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках  

G99* Інші ураження нервової системи при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках  

 
Виключено: 

деякі інфекційні та паразитарні хвороби (A00-B99) 

ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин (E00-E89) 

новоутворення (C00-D48) 

симптоми, ознаки та відхилення від норми, виявлені при клінічних та лабораторних дослідженнях, не 

класифіковані в інших рубриках (R00-R99) 

 

ЗАПАЛЬНІ ХВОРОБИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ  

(G00-G09) 

 

G00 Бактеріальний менінгіт, не класифікований в інших рубриках  
Включено: 

арахноїдит 

лептоменінгіт  бактеріальний 

менінгіт 

пахіменінгіт 

Виключено: 

бактеріальний: 

 менінгоенцефаліт (G04.2) 

 менінгомієліт (G04.2) 

 

G00.0 Гемофільно-інфекційний менінгіт 
Менінгіт, спричинений Haemophilus influenzae 

 

G00.1 Пневмококовий менінгіт 

 

G00.2 Стрептококовий менінгіт 

 

G00.3 Стафілококовий менінгіт 

 

G00.8 Інші бактеріальні менінгіти 
Менінгіт, спричинений: 

 Escherichia coli 

 паличкою Фрідлендера  

 Klebsiella 

 

G00.9 Бактеріальний менінгіт, неуточнений 
Менінгіт: 

 гнійний БДВ 

 піогенний БДВ 

 гноєтворний БДВ 

 

G01* Менінгіт при бактеріальних хворобах, класифікованих в інших рубриках  
Менінгіт : 

 при сибірській виразці (A22.8†) 

 гонококовий (A54.8†) 

 лептоспірозний (A27.-†) 

 лістеріозний (A32.1†) 
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 хворобою Лайма (A69.2†) 

 нейросифілісом (A52.1†) 

 сальмонельозний (A02.2†) 

 при сифілісі: 

 вродженому (A50.4†) 

 вторинному (A51.4†) 

 при черевному тифі (A01.0†) 

Виключено: 

менінгоенцефаліт та менінгомієліт при бактеріальних хворобах, класифікованих в інших рубриках 

(G05.0*) 

 

G02* Менінгіт при інших інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих 

в інших рубриках  
Виключено: 

менінгоенцефаліт та менінгомієліт при інших інфекційних та паразитарних хворобах, 

класифікованих в інших рубриках (G05.1-G05.2*) 

 

G02.0* Менінгіт при вірусних хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Менінгіт (викликаний): 

 інфекційним мононуклеозом (B27.-†) 

 краснухою (B06.0†) 

 

G02.1* Менінгіт при мікозах 
Криптококовий менінгіт (B45.1†) 

 

G02.8* Менінгіт при інших уточнених інфекційних та паразитарних хворобах, 

класифікованих в інших рубриках 
Менінгіт, викликаний: 

 африканським трипаносомозом (B56.-†) 

 хворобою Шагаса (хронічною) (B57.4†) 

 

G03 Менінгіт, внаслідок інших та неуточнених причин  
Включено: 

арахноїдит  

лептоменінгіт   внаслідок інших та неуточнених причин 

менінгіт  

пахіменінгіт  

Виключено: 

менінгоенцефаліт (G04.-) 

менінгомієліт (G04.-) 

 

G03.0 Негнійний менінгіт 
Небактеріальний менінгіт 

 

G03.1 Хронічний менінгіт 

 

G03.2 Доброякісний рецидивуючий менінгіт [Молларе] 

 

G03.8 Менінгіт, спричинений іншими уточненими збудниками 

 

G03.9 Менінгіт, неуточнений 
Арахноїдит (спінальний) БДВ 

 

G04 Енцефаліт, мієліт та енцефаломієліт 
Включено: 

гострий висхідний мієліт  

менінгоенцефаліт  
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менінгомієліт 

Виключено: 

доброякісний міалгічний енцефаломієліт (G93.3) 

енцефалопатія: 

 алкогольна (G31.2) 

 БДВ (G93.4) 

 токсична (G92) 

розсіяний склероз (G35) 

мієліт: 

 гострий поперечний (G37.3) 

 підгострий некротизуючий (G37.4) 

 

G04.0 Гострий розсіяний енцефаліт 
Енцефаліт  внаслідок імунізації 

Енцефаломієліт  

Використовуйте додатковий код зовнішнього фактора (Клас 20) для зазначення вакцини. 

 

G04.1 Тропічна спастична параплегія 

 

G04.2 Бактеріальний менінгоенцефаліт та менінгомієліт, не класифіковані в інших 

рубриках 

 

G04.8 Інший енцефаліт, мієліт та енцефаломієліт 
Постінфекційний енцефаліт та енцефаломієліт БДВ 

Використовуйте додатковий код для позначення супутніх епілептичних приступів (G40.-). 

 

G04.9 Енцефаліт, мієліт та енцефаломієліт, неуточнений 
Вентрикулит (церебральний) БДВ 

 

G05* Енцефаліт, мієліт та енцефаломієліт при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках  
Включено: 

менінгоенцефаліт та менінгомієліт при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

G05.0* Енцефаліт, мієліт та енцефаломієліт при бактеріальних хворобах, класифікованих 

в інших рубриках 
Енцефаліт, мієліт або енцефаломієліт: 

 лістеріозний (A32.1†) 

 менінгококовий (A39.8†) 

 сифілітичний:  

 вроджений (A50.4†) 

 пізній (A52.1†) 

 туберкульозний (A17.8†) 

 

G05.1* Енцефаліт, мієліт та енцефаломієліт при вірусних хворобах, класифікованих в 

інших рубриках 
Енцефаліт, мієліт та енцефаломієліт при: 

 цитомегаловірусній хворобі (B25.8†) 

 вірусі грипа  

• ідентифікований:  

• A/H5N1 (пташиний) (J09†) 

• інший (сезонний) (J10.8†) 

• не ідентифікований (J11.8†) 

 краснусі (B06.0†) 

 

G05.2* Енцефаліт, мієліт та енцефаломієліт при інших інфекційних та паразитарних 

хворобах, класифікованих в інших рубриках 
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Енцефаліт, мієліт та енцефаломієліт (викликаний): 

 африканським трипаносомозом (B56.-†) 

 хворобою Шагаса (хронічною) (B57.4†) 

 неглеріазом (B60.2†) 

 токсоплазмозом (B58.2†) 

Еозинофільний менінгоенцефаліт (B83.2†) 

 

G05.8* Енцефаліт, мієліт та енцефаломієліт при інших хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 
 Енцефаліт при системному червоному вовчаку (M32.1†) 

 

G06 Внутрішньочерепний та внутрiшньохребтовий абсцес і гранульома 
У разі необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-

B97). 

 

G06.0 Внутрішньочерепний абсцес та гранульома 
Абсцес (емболічний): 

 головного мозку (будь-якої частини) 

 мозочка 

 церебральний 

 отогенний 

Внутрішньочерепний абсцес або гранульома 

 епідуральний(а) 

 екстрадуральний(а) 

 субдуральний(а) 

 

G06.1 Внутрішньохребтовий абсцес та гранульома 
Абсцес (емболічний) спинного мозку (будь-якої частини) 

Внутрішньохребтовий абсцес або гранульома: 

 епідуральний(а) 

 екстрадуральний(а) 

 субдуральний(а) 

 

G06.2 Екстрадуральний та субдуральний абсцес, неуточнений 

 

G07* Внутрішньочерепний та внутрiшньохребтовий абсцес та гранульома при 

хворобах, класифікованих в інших рубриках  
Абсцес головного мозку: 

 гонококовий (A54.8†) 

 туберкульозний (A17.8†) 

Шистосомозна гранульома головного мозку (B65.-†) 

Туберкулома головного мозку (A17.8†) 

 

G08 Внутрішньочерепний та внутрiшньохребтовий флебіт i тромбофлебіт 
Септична(ий): 

 емболія 

 ендофлебіт   внутрішньочерепних або внутрішньохребтових 

 флебіт   венозних синусів та вен 

 тромбофлебіт 

 тромбоз 

Виключено: 

внутрішньочерепний флебіт та тромбофлебіт: 

 які ускладнюють аборт чи позаматкову вагітність, чи пухирний занесок (O00-O07, O08.7). 

 негнійного походження (I67.6) 

негнійний внутрішньохребтовий флебіт та тромбофлебіт (G95.1) 

 

 

G09 Наслідки запальних хвороб центральної нервової системи  



252 

▼0008, 

0050 Примітка: 

Цю рубрику (G09) слід використовувати для визначення станів, що первинно класифікувалися в 

рубриках G00-G08 (тобто, вилучаючи ті, які позначені зірочкою (*)) як причина ускладнень, що 

класифіковані в інших рубриках. Термін «наслідки» як причина наслідків, що класифіковані в 

інших рубриках включає стан як нинішній, так і віддалений, чи той, який продовжується протягом 

року та більше після вилучення причин, що їх зумовили. 

 

СИСТЕМНІ АТРОФІЇ, ЩО ПЕРВИННО УРАЖАЮТЬ ЦЕНТРАЛЬНУ НЕРВОВУ 

СИСТЕМУ  

(G10-G14) 

 

G10 Хвороба Гантiнгтона 
Хорея Гантінгтона 

 

G11 Спадкова атаксія 
Виключено: 

дитячий церебральний параліч (G80.-) 

спадкова та ідіопатична невропатія (G60.-) 

порушення обміну речовин (E70-E89) 

 

G11.0 Вроджена непрогресуюча атаксія 

 

G11.1 Рання мозочкова атаксія 
Рання мозочкова атаксія з: 

 ессенціальним тремтінням 

 міоклонусом [атаксія Ханта] 

 збереженими сухожилковими рефлексами 

Спадкова атаксія Фрідрейха 

Х-пов’язана рецесивна спіноцеребелярна атаксія 

Примітка: Починається у віці до 20 років. 

 

G11.2 Пізня мозочкова атаксія 
Примітка: Починається у віці після 20 років. 

 

G11.3 Мозочкова атаксія з порушенням репарації ДНК 
Атаксія-телеангіектазія [синдром Луї-Бар] 

Виключено: 

синдром Коккейна (Q87.11) 

ксеродермія пігментна (Q82.1) 

 

G11.4 Спадкова спастична параплегія 

 

G11.8 Інші спадкові атаксії 

 

G11.9 Спадкова атаксія, неуточнена 
Спадкова(ий) мозочкова(ий): 

 атаксія БДВ 

 дегенерація 

 хвороба 

 синдром 

 

G12 Спiнальна м'язова атрофія та споріднені синдроми  

 

G12.0 Дитяча спінальна м'язова атрофія, тип І [Вердніга-Гоффмана] 

 

G12.1 Інші спадкові спінальні м'язові атрофії 
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Прогресуючий дитячий бульбарний параліч [синдром Фаціо-Лонде] 

Спiнальна м’язова атрофія: 

 доросла форма 

 дитяча форма, тип ІІ 

 дистальна 

 ювенільна форма, тип ІІІ [Кугельберга-Веландера] 

 лопатково-перонеальна форма 

 

G12.2 Хвороба рухового нейрону 
Сімейна хвороба рухового нейрону 

Бічний склероз: 

 аміотрофічний 

 первинний  

Прогресуючий(а):  

 бульбарний параліч 

 спінальна м’язова атрофія 

 

G12.8 Інші спінальні м'язові атрофії та споріднені синдроми 

 

G12.9 Спiнальна м'язова атрофія, неуточнена 

 

G13* Системні атрофії, які переважно уражають центральну нервову систему при 

хворобах, класифікованих в інших рубриках  

 

G13.0* Паранеопластична невроміопатія та невропатія 
Карциноматозна невроміопатія (C00-C96†) 

Сенсорна паранеопластична невропатія [Денні-Брауна] (C00-D48†) 

 

G13.1* Інші системні атрофії, що впливають переважно на центральну нервову систему 

при пухлинних хворобах 
Паранеопластична лімбічна енцефалопатія (C00-D48†) 

 

G13.2* Системна атрофія, що впливає переважно на центральну нервову систему, при 

мікседемі (E00.l †, E03.- †) 

 

G13.8* Системна атрофія, що впливає переважно на центральну нервову систему при 

інших хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

G14 Постполіомієлітичний синдром 
ППС 

Виключено: наслідки поліомієліту (В91) 

 

ЕКСТРАПІРАМІДНІ РОЗЛАДИ ТА ІНШІ ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЙ РУХУ  

(G20-G26) 

 

G20 Хвороба Паркiнсона 
Геміпаркінсонізм 

Тремтючий параліч 

Паркінсонізм або хвороба Паркінсона: 

 ідіопатична 

 БДВ 

 первинна 

Виключено: хвороба тілець Леві (G31.3) 

 

G21 Вторинний паркінсонізм 
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G21.0 Злоякісний нейролептичний синдром 
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

G21.1 Інші форми вторинного паркінсонізму, зумовленого прийманням лікарських 

засобів 
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

G21.2 Вторинний паркінсонізм, спричинений іншими зовнішніми факторами 
Використовуйте додатковий код зовнішнього фактору (Клас 20) для позначення зовнішнього 

фактору. 

 

G21.3 Постенцефалітичний паркінсонізм 

 

G21.4 Судинний паркінсонізм 

 

G21.8 Інші форми вторинного паркінсонізму 

 

G21.9 Вторинний паркінсонізм, неуточнений 

 

G22* Паркінсонізм при хворобах, класифікованих в інших рубриках  
Паркінсонізм при: 

 хворобі тілець Леви (G31.3†) 

 сифілісі [сифілітичний паркінсонізм] (A52.1†) 

 

G23 Інші дегенеративні хвороби базальних гангліїв 
Виключено:  

багатосистемна: 

 атрофія БДВ  (G90.3) 

 дегенерація  

 

G23.0 Хвороба Геллервордена-Шпатца 
Пігментна палідарна дегенерація 

 

G23.1 Прогресуюча над’ядерна офтальмоплегія [Стіла-Річардсона-Ольшевського] 
Прогресуючий над’ядерний параліч  

 

G23.2 Множинна системна атрофія, паркінсонівський тип [МСА-П] 

 

G23.3  Множинна системна атрофія, мозочковий тип [МСА-М] 

 

G23.8 Інші уточнені дегенеративні хвороби базальних гангліїв 
Кальцифікація базальних гангліїв 

 

G23.9 Дегенеративна хвороба базальних гангліїв, неуточнена 

 

G24 Дистонія 
Включено: дискінезія 

Виключено: атетоїдний церебральний параліч (G80.3) 

 

G24.0 Дистонія, викликана вживанням лікарських засобів 
Пізня дискінезія 

Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 
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G24.1 Ідіопатична сімейна дистонія 
Ідіопатична дистонія БДВ 

 

G24.2 Ідіопатична несімейна дистонія 

 

G24.3 Спастична кривошия 
Виключено: кривошия БДВ (M43.6) 

 

G24.4 Ідіопатична рото-лицева дистонія 
Рото-лицева дискінезія 

 

G24.5 Блефароспазм 

 

G24.8 Інші дистонії 

 

G24.9 Дистонія, неуточнена 
Дискінезія БДВ 

 

G25 Інші екстрапiрамiднi розлади та порушення функцій руху  

 

G25.0 Есенціальний тремор 
Сімейний тремор 

Виключено: тремор БДВ (R25.1) 

 

G25.1 Тремор, викликаний вживанням лікарських засобів 
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

G25.2 Інші уточнені форми тремору 
Інтенційний тремор 

 

G25.3 Міоклонус 
Міоклонус, пов'язаний з прийманням лікарський засобів 

Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

Виключено: 

лицева міокімія (G51.4) 

міоклонічна епілепсія (G40.-) 

 

G25.4 Хорея, викликана вживанням лікарських засобів 
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

G25.5 Інша хорея 
Хорея БДВ 

Виключено: 

хорея БДВ з ураженням серця (I02.0) 

хорея Гентінгтона (G10) 

ревматична хорея (I02.-) 

хорея Сиденгама (I02.-) 

 

G25.6 Тіки, пов'язані з прийманням лікарських засобів, та інші тіки органічного 

походження 
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

Виключено: 



256 

синдром де ля Туретта (F95.2) 

тік БДВ (F95.9) 

 

G25.8 Інші уточнені екстрапірамідні та рухові порушення 
Акатизія (пов’язана з прийомом лікарських засобів) (пов’язана з лікуванням) 

Синдром «збудження» гомілок 

Синдром м’язової скутості 

Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

G25.9 Екстрапірамідні та рухові порушення, неуточнені 

 

G26* Екстрапiрамiднi розлади та порушення функцій руху при хворобах, 

класифікованих в інших рубриках  
▼0049, 

0050 

 

ІНШІ ДЕГЕНЕРАТИВНІ ХВОРОБИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ  

(G30-G32) 

 

G30 Хвороба Альцгеймера  
▼0528 

 

G30.0 Хвороба Альцгеймера з раннім початком 
Пресенільна деменція, тип Альцгеймера † (F00.0*) 
Примітка: Початок хвороби у віці до 65 років. 

 

G30.1 Хвороба Альцгеймера з пізнім початком 
Сенільна деменція, тип Альцгеймера † (F00.1*) 

Примітка: Початок хвороби у віці після 65 років. 

Виключено: 

сенільна: 

 дегенерація головного мозку не класифікована в інших рубриках (G31.1) 

 деменція БДВ (F03) 

старість БДВ (R54) 

 

G30.8 Інші форми хвороби Альцгеймера 

 

G30.9 Хвороба Альцгеймера, неуточнена 

 

G31 Інші дегенеративні хвороби нервової системи, не класифіковані в інших 

рубриках  
Виключено: синдром Рейє (Рея) (G93.7) 

 

G31.0 Обмежена атрофія головного мозку 
Лобово-скронева деменція (ЛСД) 

Хвороба Піка 

Прогресуюча ізольована афазія 

 

G31.1 Сенільна дегенерація головного мозку, не класифікована в інших рубриках 
Виключено: 

хвороба Альцгеймера (G30.1) 

старість БДВ (R54) 

 

G31.2 Дегенерація нервової системи, спричинена вживанням алкоголю 
▼0503    Алкогольна:  

 мозочкова:  
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 атаксія 

 дегенерація 

 церебральна дегенерація 

 енцефалопатія 

Дисфункція вегетативної нервової системи, спричинена вживанням алкоголю 

 

◙G31.3 Хвороба тілець Леві 
Хвороба тілець Леві: 

 кортикальна 

 дифузна 

 з:  

 деменцією † (F02.8*) 

 паркінсонізмом † (G22*) 

 

G31.8 Інші уточнені дегенеративні хвороби нервової системи 
▼0627 Дегенерація сірої речовини [хвороба Альперса] 

 Мітохондріальна міоенцефалопатія  

Підгостра некротизуюча енцефалопатія [хвороба Лейга] 

 

G31.9 Дегенеративна хвороба нервової системи, неуточнена 
 Набута церебелярна атаксія БДВ 

 

G32* Інші дегенеративні ураження нервової системи при хворобах, 

класифікованих в інших рубриках  

 

G32.0* Підгостра комбінована дегенерація спинного мозку при хворобах, класифікованих 

в інших рубриках 
Підгостра комбінована дегенерація спинного мозку при недостатності вітаміну В12 (E53.8†) 

 

G32.8* Інші уточнені дегенеративні порушення нервової системи при хворобах, 

класифікованих в інших рубриках 

 

ДЕМІЄЛІНІЗУЮЧІ ХВОРОБИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ  

(G35-G37) 

 

G35 Розсіяний склероз  
Розсіяний склероз: 

 стовбура головного мозку 

 спинного мозку 

 дисемінований 

 генералізований 

 БДВ 

 

G36 Інша форма гострої дисемiнованої демiєлiнiзацiї 
Виключено: постінфекційний енцефаліт та енцефаломієліт БДВ (G04.8) 

 

G36.0 Оптиконевромієліт [хвороба Девіка] 
Демієлінізація при невриті зорового нерва 

Виключено: неврит зорового нерва БДВ (H46) 

 

G36.1 Гострий та підгострий геморагічний лейкоенцефаліт [хвороба Харста] 

 

G36.8 Інша уточнена гостра форма дисемiнованої демієлінізації 

 

G36.9 Гостра дисемінована демієлінізація, неуточнена 
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G37 Інші демiєлiнiзуючi хвороби центральної нервової системи  

 

G37.0 Дифузний склероз 
Періаксіальний енцефаліт 

Хвороба Шільдера 

Виключено: адренолейкодистрофія [Аддісона-Шільдера] (E71.3) 

 

G37.1 Центральна демієлінізація мозолистого тіла 

 

G37.2 Центральний понтинний мієліноліз 

 

G37.3 Гострий поперечний мієліт при демієлінізуючій хворобі центральної нервової 

системи 
Гострий поперечний мієліт БДВ 

Виключено: 

розсіяний склероз (G35) 

оптиконевромієліт [хвороба Девіка] (G36.0) 

 

G37.4 Підгострий некротизуючий мієліт 

 

G37.5 Концентричний склероз [Бало] 

 

G37.8 Інші уточнені демієлінізуючі хвороби центральної нервової системи 

 

G37.9 Демієлінізуюча хвороба центральної нервової системи, неуточнена 

 

ЕПІЗОДИЧНІ ТА ПАРОКСИЗМАЛЬНІ РОЗЛАДИ  

(G40-G47) 

 

G40 Епілепсія 
Фармакорезистентна епілепсія означає два або більше напади на місяць з порушенням свідомості, 

або дванадцять чи більше нападів на рік, незважаючи на лікування принаймні двома 

протиепілептичними препаратами, окремо або у поєднанні, з належним дозуванням. 

Примітка: Ці критерії слугують для клініцистів, а не для клінічних кодувальників. Кодувальники 

повинні класифікувати фармакорезистентну епілепсію лише на основі клінічної документації 

щодо стану. 

Виключено: 

синдром Ландау-Клеффнера (F80.3) 

судомний напад БДВ (R56.8) 

епілептичний статус (G41.-) 

параліч Тодда (G83.89) 

 

Наступні п’яті знаки використовується з підрубриками G40.0-G40.9: 

 

◙0 без згадки про фармакорезистентну епілепсію 

 

◙1 з фармакорезистентною епілепсією 

 

G40.0 Локалізована (фокальна) (парціальна) ідіопатична епілепсія та епілептичні 

синдроми з судомними нападами локалізованого початку 
Lив. підрозділи вище 

Доброякісна дитяча епілепсія з піками на ЕЕГ в центрально-скроневій ділянці 

Дитяча епілепсія з пароксизмальною активністю на ЕЕГ в потиличній ділянці 
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G40.1 Локалізована (фокальна) (парціальна) симптоматична епілепсія та 

епілептичні синдроми з простими парціальними судомними нападами 
Lив. підрозділи вище 

Напади без порушення свідомості 

Прості парціальні напади, що переходять у вторинні генералізовані напади 

 

G40.2 Локалізована (фокальна) (парціальна) симптоматична епілепсія та 

епілептичні синдроми з комплексними парціальними судомними нападами 
Lив. підрозділи вище 

Напади з порушенням свідомості, часто з епілептичним автоматизмом 

Комплексні парціальні напади, що переходять у вторинні генералізовані напади 

 

G40.3 Генералізована ідіопатична епілепсія та епілептичні синдроми 
Lив. підрозділи вище 

Доброякісна(і):  

 міоклонічна епілепсія раннього дитячого віку 

 неонатальні судоми  (сімейні) 

Дитяча абсансна епілепсія [пікнолепсія] 

Епілепсія з великими судомними нападами (grand mal) під час пробудження 

Ювенільна:  

 абсансна епілепсія 

 міоклонічна епілепсія [імпульсивний малий напад (petit mal)] 

Неспецифічні епілептичні напади: 

 атонічні 

 клонічні 

 міоклонічні 

 тонічні 

 тоніко-клонічні 

 

G40.4 Інші види генералізованої епілепсії та епілептичних синдромів 
▼0627 Lив. підрозділи вище 

 Епілепсія з: 

 міоклонічним абсансом 

 міоклонічно-астатичними нападами 

Інфантильні судоми 

Синдром Леннокса-Гасто 

Міоклонус-епілепсія з розірваними червоними м’язовими волокнами [MERRF] 

Салаамів тік 

Симптоматична рання міоклонічна енцефалопатія 

Синдром Уеста 

 

G40.5 Специфічні епілептичні синдроми 
▼0503    Lив. підрозділи вище 

    Епілепсія парціальна постійна [Кожевникова] 

Епілептичні напади, пов’язані з: 

 алкоголем 

 лікарськими засобами 

 гормональними змінами 

 розладом сну 

 стресом 

Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

G40.6 Великі епілептичні напади, неуточнені (з малими нападами та без них) 
Lив. підрозділи вище 

Примітка: Цей код використовується лише за умови відсутності додаткової інформації, яка б 

дозволила належним чином класифікувати стан згідно з категорією G40.0 або G40.5-. 
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G40.7 Малі напади, неуточнені, без великих нападів 
Lив. підрозділи вище 

Примітка: Цей код використовується лише за умови відсутності додаткової інформації, яка б 

дозволила належним чином класифікувати стан згідно з категорією G40.3-. 

 

G40.8 Інші форми епілепсії 
Lив. підрозділи вище 

Епілепсії та епілептичні синдроми, для яких не було визначено чи є вони фокальними чи 

генералізованими 

 

G40.9 Епілепсія, неуточнена 
Lив. підрозділи вище 

Епілептичні: 

 конвульсії БДВ 

 судоми БДВ 

 напади БДВ 

 

G41 Епілептичний статус  

 

G41.0 Епілептичний статус grand mal (судомних нападів) 
Тоніко-клонічний епілептичний статус 

Виключено: епілепсія парціальна постійна [Кожевникова] (G40.5-) 

 

G41.1 Епілептичний статус petit mal (малих нападів) 
Епілептичний статус абсансів 

 

G41.2 Складний парціальний епілептичний статус 

 

G41.8 Інший уточнений епілептичний статус 

 

G41.9 Епілептичний статус, неуточнений 

 

G43 Мігрень 
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

Виключено: головний біль БДВ (R51) 

 

G43.0 Мігрень без аури [звичайна мігрень] 

 

G43.1 Мігрень з аурою [класична мігрень] 
Мігрень:  

 аура без головного болю 

 базилярна  

 еквівалентна  

 сімейна геміплегічна  

 з:  

 аурою при гострому початку 

 пролонгованою аурою 

 типовою аурою 

 

G43.2 Мігренозний стан 

 

G43.3 Мігрень з ускладненнями 

 

G43.8 Інша мігрень 
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Офтальмоплегічна мігрень 

Ретинальна мігрень 

 

G43.9 Мігрень, неуточнена 

 

G44 Інші синдроми головного болю  
Виключено: 

атиповий лицевий біль (G50.1) 

головний біль БДВ (R51) 

невралгія трійчастого нерва (G50.0) 

 

G44.0 Синдром кластерного головного болю 
Хронічна пароксизмальна гемікранія 

Кластерний головний біль: 

 хронічний 

 епізодичний 

 

G44.1 Судинний головний біль, не класифікований в інших рубриках 
Судинний головний біль БДВ 

 

G44.2 Головний біль, пов'язаний з перенапруженням 
Хронічний головний біль, пов'язаний з перенапруженням 

Епізодичний головний біль, пов'язаний з перенапруженням 

Головний біль, пов'язаний з перенапруженням БДВ 

 

G44.3 Хронічний посттравматичний головний біль 

 

G44.4 Головний біль, викликаний вживанням ліків, не класифікований в інших рубриках 
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

G44.8 Інші уточнені синдроми головного болю 

 

G45 Транзиторні церебральні ішемічні напади та пов’язані з ними синдроми  
Виключено: ішемія мозку у новонародженого (P91.0) 

 

G45.0 Вертебробазилярний артеріальний синдром 

 

G45.1 Синдром сонної артерії (гемісферичний) 

 

G45.2 Множинні та двосторонні синдроми прецеребральних артерій 

 

G45.3 Минуща сліпота 

 

G45.4 Транзиторна глобальна амнезія 
Виключено: амнезія БДВ (R41.3) 

 

G45.8 Інші транзиторні церебральні ішемічні напади та пов'язані з ними синдроми 

 

G45.9 Транзиторний церебральний ішемічний напад, неуточнений 
Майбутнє гостре порушення кровообігу мозку 

Спазм мозкової артерії 

Транзиторна церебральна ішемія БДВ 

 

 

 



262 

G46* Судинні мозкові синдроми при цереброваскулярних хворобах (І60-І67†) 

 

G46.0* Синдром середньої мозкової артерії (I66.0 †) 

 

G46.1 * Синдром передньої мозкової артерії (I66.1 †) 

 

G46.2* Синдром задньої мозкової артерії (I66.2 †) 

 

G46.3* Синдром інсульту в стовбурі головного мозку (I60-I67 †) 
Синдром: 

 Бенедикта 

 Клода 

 Фовілля 

 Мійяра-Гюблера 

 Валленберга 

 Вебера 

 

G46.4* Синдром мозочкового інсульту (I60-I67 †) 

 

G46.5* Чисто моторний лакунарний синдром (I60-I67 †) 

 

G46.6* Чисто сенсорний лакунарний синдром (I60-I67 †) 

 

G46.7* Інші лакунарні синдроми (I60-I67 †) 

 

G46.8* Інші судинні синдроми головного мозку при цереброваскулярних хворобах (I60-

I67 †) 

 

G47 Розлади сну  
Виключено: 

кошмарні сновидіння (F51.5) 

розлади сну неорганічного ґенезу (F51.-) 

нічні жахи (F51.4) 

сомнамбулізм (сноходіння) (F51.3) 

 

G47.0 Порушення засинання та підтримання сну [безсоння] 

 

G47.1 Порушення у вигляді надмірної сонливості [гіперсомнія] 

 

G47.2 Порушення циклічності сну та неспання 
Синдром затримки фази сну 

Порушення циклу сну та неспання 

 

G47.3 Апное уві сні 
▼0635 Виключено: 

піквікський синдром (E66.2) 

апное уві сні новонародженого (P28.3) 

 

◙G47.30 Апное уві сні, неуточнене 

 

◙G47.31 Апное уві сні при центральній формі синдрому 
Поверхневе дихання уві сні при центральній формі синдрому 

 Виключено: синдром вродженої центральної гіповентиляції (P28.3) 

 

◙G47.32 Синдром обструктивного апное уві сні 
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Синдром обструктивного гіпопное уві сні 

 

◙G47.33 Синдром гіпервентиляції уві сні 
 Виключено: синдром вродженої центральної гіповентиляції (P28.3) 

 

◙G47.39 Інші апное уві сні 

 

G47.4 Нарколепсія та катаплексія 

 

G47.8 Інші розлади сну 
Синдром Клейне-Левіна 

 

G47.9 Розлад сну, неуточнений 

 

УРАЖЕННЯ НЕРВІВ, НЕРВОВИХ КОРІНЦІВ ТА СПЛЕТІНЬ  

(G50-G59) 

 
Виключено: 

поточні травматичні ураження нервів, нервових корінців та сплетінь - див. травми нервів за ділянками тіла  

невралгія  БДВ (M79.2-) 

неврит  

радикуліт БДВ (M54.1-) 

 

G50 Ураження трійчастого нерва  
Включено: ураження V черепного нерва 

 

G50.0 Невралгія трійчастого нерва 
Синдром пароксизмального лицевого болю 

Болісний тік 

 

G50.1 Атиповий лицевий біль 

 

G50.8 Інші ураження трійчастого нерва 

 

G50.9 Ураження трійчастого нерва, неуточнене 

 

G51 Ураження лицевого нерва  
Включено: ураження VII черепного нерва 

 

G51.0 Параліч Белла 
Лицевий параліч внаслідок ураження лицевого нерва 

Виключено: лицьовий параліч, спричинений: 

• родовою травмою (P11.3) 

• порушенням мозкового кровообігу (G83.81) 

 

 

G51.1 Запалення ганглія колінця 
Виключено: постгерпетичне запалення ганглія колінця (B02.2) 

 

G51.2 Синдром Мелькерссона 
Синдром Мелькерссона-Розенталя 

 

G51.3 Клонічний спазм половини обличчя 

 

G51.4 Лицева міокімія 
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G51.8 Інші ураження лицевого нерва 

 

G51.9 Ураження лицевого нерва, неуточнене 

 

G52 Ураження інших черепних нервів  
Виключено: 

ураження: 

• слухового [VIII] нерва (H93.3) 

• зорового [II] нерва (H46, H47.0) 

косоокість внаслідок паралічу нерва (H49.0- H49.2) 

 

G52.0 Ураження нюхового нерва 
Ураження I черепного нерва 

 

G52.1 Ураження язикоглоткового нерва 
Ураження IX черепного нерва 

Невралгія язикоглоткового нерва 

 

G52.2 Ураження блукаючого нерва 
Ураження пневмогастрального (X) нерва 

 

G52.3 Ураження під'язикового нерва 
Ураження XII черепного нерва 

 

G52.7 Множинні ураження черепних нервів 
Поліневрит черепних нервів 

 

G52.8 Ураження інших уточнених черепних нервів 

 

G52.9 Ураження черепних нервів, неуточнене 

 

G53* Ураження черепних нервів при хворобах, класифікованих в інших рубриках  

 

G53.0* Невралгія внаслідок оперізуючого лишаю (B02.2 †) 
Постгерпетичні: 

 гангліоніт вузла колінця лицевого нерва 

 невралгія трійчастого нерва  

 

G53.1* Множинні ураження черепних нервів при інфекційних та паразитарних хворобах, 

класифікованих в інших рубриках (A00-B94.9, B99 †) 

 

G53.2* Множинні ураження черепних нервів при саркоїдозі (D86.8 †) 

 

G53.3* Множинні ураження черепних нервів при новоутвореннях (C00-D48†) 

 

G53.8* Інші ураження черепних нервів при інших хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 

 

G54 Ураження нервових корінців та сплетінь  
Виключено: 

травматичні ушкодження нервових корінців та сплетінь - див. травми нервів за ділянками тіла  

ураження міжхребцевого диска (M50-M51) 

невралгія чи неврит БДВ (M79.2-) 

неврит чи радикуліт: 
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 плечовий БДВ 

 поперековий БДВ 

 попереково-крижовий БДВ   (M54.1-) 

 грудний БДВ 

радикуліт БДВ 

радикулопатія БДВ 

спондильоз (M47.-) 

 

G54.0 Ураження плечового сплетіння 
Компресійний синдром верхньої апертури грудної клітини 

 

G54.1 Ураження попереково-крижового сплетіння 

 

G54.2 Ураження шийних корінців, не класифіковані в інших рубриках 

 

G54.3 Ураження грудних корінців, не класифіковані в інших рубриках 

 

G54.4 Ураження попереково-крижових корінців, не класифіковані в інших рубриках 

 

G54.5 Невралгічна аміотрофія 
Синдром Персонейджа-Алдрена-Тернера 

Плечовий оперізуючий неврит 

 

G54.6 Синдром фантома кінцівки з болем 

 

G54.7 Синдром фантома кінцівки без болю 
Синдром фантома кінцівки БДВ 

 

G54.8 Інші ураження нервових корінців та сплетінь 

 

G54.9 Ураження нервових корінців та сплетінь, неуточнене 

 

G55* Компресія нервових корінців та сплетінь при хворобах, класифікованих в 

інших рубриках 

 

G55.0* Компресія нервових корінців та сплетінь при новоутвореннях (C00-D48 †) 

 

G55.1 * Компресія нервових корінців та сплетінь при ураженнях міжхребцевого диска 

(M50-M51 †) 

 

G55.2* Компресія нервових корінців та сплетінь при спондильозі (M47.- †) 

 

G55.3* Компресія нервових корінців та сплетінь при інших дорсопатіях (M45-M46 †, 

M48.- †, M53-M54 †) 

 

G55.8* Компресія нервових корінців та сплетінь при інших хворобах, класифікованих в 

інших рубриках 

 

G56 Мононевропатiї верхньої кінцівки 
Виключено: травматичне ураження нервів - див. травми нервів за ділянками тіла 

 

G56.0 Синдром каналу зап'ястка 

 

G56.1 Інші ураження серединного нерва 
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G56.2 Ураження ліктьового нерва 
Пізній параліч ліктьового нерва 

 

G56.3 Ураження променевого нерва 

 

G56.4 Каузалгія верхньої кінцівки 
Комплексний регіонарний больовий синдром ІІ типу верхньої кінцівки 

 

G56.8 Інші мононевропатії верхньої кінцівки 
Міжпальцева неврома верхньої кінцівки 

 

G56.9 Мононевропатія верхньої кінцівки, неуточнена 

 

G57 Мононевропатiї нижньої кінцівки 
Виключено: травматичне ураження нервів - див. травми нервів за ділянками тіла 

 

G57.0 Ураження сідничного нерва 
Виключено: 

ішіас: 

 пов'язаний з ураженням міжхребцевого диска (M51.1) 

 БДВ (M54.3) 

 

G57.1 Парестетична мералгія 
Синдром бічного шкірного нерва стегна 

 

G57.2 Ураження стегнового нерва 

 

G57.3 Ураження латерального підколінного нерва 
Параліч малогомілкового нерва 

 

G57.4 Ураження серединного підколінного нерва 

 

G57.5 Синдром передплеснового каналу 

 

G57.6 Ураження підошовного нерва  
Метатарзалгія Мортона  

 

◙G57.7 Каузалгія нижньої кінцівки 
Комплексний регіонарний больовий синдром ІІ типу нижньої кінцівки 

 

G57.8 Інші мононевропатії нижньої кінцівки 
Міжпальцева неврома нижньої кінцівки 

 

G57.9 Мононевропатія нижньої кінцівки, неуточнена 

 

G58 Інші мононевропатії 

 

G58.0 Міжреберна невропатія 

 

◙G58.1 Комплексний регіонарний больовий синдром І типу 
Симпатична рефлекторна дистрофія 

 

◙G58.10 Неуточненої локалізації 
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◙G58.11 Верхньої кінцівки 
Синдром плече-рука 

 

◙G58.12 Нижньої кінцівки 

 

◙G58.19 Іншої уточненої локалізації 

 

G58.7 Множинний мононеврит 

 

G58.8 Інші уточнені мононевропатії 

 

G58.9 Мононевропатія, неуточнена 
Каузалгія БДВ 

Комплексний регіонарний больовий синдром ІІ типу БДВ 

 

G59* Мононевропатія при хворобах, класифікованих в інших рубриках  
Виключено: діабетична мононевропатія (E1-.41) 

 

ПОЛІНЕВРОПАТІЇ ТА ІНШІ УРАЖЕННЯ ПЕРИФЕРИЧНОЇ НЕРВОВОЇ 

СИСТЕМИ  

(G60-G64) 

 
Виключено: 

невралгія БДВ (M79.2-) 

неврит БДВ (M79.2-) 

периферичний неврит під час вагітності (O26.83) 

радикуліт БДВ (M54.1-) 

 

G60 Спадкова та iдiопатична невропатія 

 

G60.0 Спадкова моторна та сенсорна невропатія 
Хвороба: 

 Шарко-Марі-Тута 

 Дежеріна-Сотта 

Спадкова моторна та сенсорна невропатія, тип І-IV 

Гіпертрофічна невропатія у дітей молодшого віку 

Перонеальна м’язова атрофія (аксональний тип) (гіпертрофічний тип) 

Синдром Руссі-Леві 

 

G60.1 Хвороба Рефсума 

 

G60.2 Невропатія, пов'язана зі спадковою атаксією 

 

G60.3 Ідіопатична прогресуюча невропатія 

 

G60.8 Інші спадкові та ідіопатичні невропатії 
Хвороба Морвана 

Синдром Нелатона 

Сенсорна невропатія: 

 з домінантним типом успадкування 

 з рецесивним типом успадкування 

 

G60.9 Спадкова та ідіопатична невропатія, неуточнена 

 

 

G61 Запальна полiневропатiя 
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G61.0 Синдром Гійєна-Барре 
Гострий (після-) інфекційний поліневрит  

Синдром Міллера-Фішера 

 

G61.1 Сироваткова невропатія 
Якщо необхідно ідентифікувати причину, використовують додатковий код зовнішньої причини 

(Клас 20). 

 

G61.8 Інші запальні поліневропатії 

 

G61.9 Запальна поліневропатія, неуточнена 

 

G62 Інші полiневропатiї 

 

G62.0 Медикаментозна поліневропатія 
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

G62.1 Алкогольна поліневропатія 
▼0503 

 

G62.2 Поліневропатія, спричинена іншими токсичними речовинами 
Використовуйте додатковий код зовнішніх факторів (Клас 20) для зазначення токсичної 

речовини. 

 

G62.8 Інші уточнені поліневропатії 
Променева поліневропатія  

Якщо необхідно ідентифікувати причину,використовують додатковий код зовнішньої причини 

(Клас 20). 

 

G62.9 Поліневропатія, неуточнена 
Невропатія БДВ 

 

G63* Полiневропатiї при хворобах, класифікованих в інших рубриках  

 

G63.0* Поліневропатія при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в 

інших рубриках 
Поліневропатія (при): 

 дифтерії (A36.8†) 

 інфекційному мононуклеозі (B27.-†) 

 лепрі (A30.-†) 

 хворобі Лайма (A69.2†) 

 епідемічному паротиті (B26.8†) 

 постгерпетична (B02.2†) 

 пізньому сифілісі:  

 вроджена (A50.4†) 

 БДВ (A52.1†) 

 туберкульозі (A17.8†) 

 

G63.1* Поліневропатії при новоутвореннях (C00-D48†) 

 

G63.3* Поліневропатія при інших ендокринних та метаболічних хворобах (E00-E07 †, 

E15-E16 †, E20-E34 †, E70-E89 †) 
Виключено: діабетична поліневропатія (Е1-.42) 
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G63.4* Поліневропатія при недостатності харчування (E40-E64 †) 

 

G63.5* Поліневропатія при системних ураженнях сполучної тканини (M30-M35 †) 

 

G63.6* Поліневропатія при інших кістково-м'язових ураженнях (M00-M25 †, M40-M96 †) 

 

G63.8* Поліневропатія при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Уремічна невропатія (N18.5†) 

 

G64 Інші розлади периферичної нервової системи  
Ураження периферичної нервової системи БДВ 

 

ХВОРОБИ НЕРВОВО-М’ЯЗОВИХ З’ЄДНАНЬ ТА М’ЯЗІВ   

(G70-G73)  

 

G70 Мiастенiяgravis (тяжка міастенія) та інші порушення нервово-м'язового 

з’єднання   
Виключено: 

ботулізм (A05.1) 

тяжка транзиторна міастенія у новонародженого (P94.0) 

 

G70.0 Тяжка міастенія gravis 
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

G70.1 Токсичні порушення нервово-м'язового з'єднання 
Використовуйте додатковий код зовнішніх факторів (Клас 20) для зазначення токсичної 

речовини. 

 

G70.2 Вроджена або набута міастенія 

 

G70.8 Інші уточнені порушення нервово-м'язового з'єднання 

 

G70.9 Порушення нервово-м'язового з'єднання, неуточнене 

 

G71 Первинні ураження м’язів  
Виключено: 

артрогрипоз множинний вроджений (Q74.3) 

порушення обміну речовин (E70-E89)  

міозит (M60.-) 

 

G71.0 М'язова дистрофія 
М'язова дистрофія: 

 аутосомно-рецесивна, дитячий тип, подібна до дистрофії Дюшенна або Беккера 

 доброякісна [Беккера] 

 доброякісна лопатково-перонеальна з ранніми контрактурами [Емері-Дрейфуса] 

 дистальна 

 плечово-лопатково-лицева 

 тазового поясу 

 очних м’язів  

 окулофарингеальна 

 лопатково-малогомілкова 

 злоякісна [Дюшенна] 

Виключено: 

вроджена м'язова дистрофія: 

 БДВ (G71.2) 
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 з уточненими морфологічними ураженнями м'язового волокна (G71.2) 

 

G71.1 Міотонічні розлади 
Міотонічна дистрофія [Штейнерта] 

Вроджена міотонія: 

 домінантне успадкування [Томсена] 

 БДВ 

 Рецесивне успадкування [Беккера] 

Міотонія: 

 хондродистрофічна 

 медикаментозна 

 симптоматична 

Нейроміотонія [хвороба Ісаакса] 

Вроджена параміотонія 

Псевдоміотонія 

Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

G71.2 Вроджені міопатії 
Вроджена м’язова дистрофія: 

 БДВ 

 з уточненими морфологічними ураженнями м'язового волокна 

Хвороба: 

 центрального ядра 

 міні-ядра 

 мульти-ядра 

Диспропорція типів волокон 

Міопатія: 

 міотубулярна (центроядерна) 

 немалинна (хвороба немалинного тіла) 

 

G71.3 Мітохондріальна міопатія, не класифікована в інших рубриках 
▼0627 Синдром MELAS [мітохондріальна енцефаломіопатія, лактацитоз та інсультоподібні епізоди] 

 

G71.8 Інші первинні ураження м'язів 

 

G71.9 Первинне ураження м'яза, неуточнене 
Спадкова міопатія БДВ 

 

G72 Інші міопатії 
Виключено: 

вроджений множинний артрогрипоз (Q74.3) 

дерматополіміозит (M33.-) 

ішемічний інфаркт м'яза (M62.2-) 

міозит (M60.-) 

поліміозит (M33.2) 

 

G72.0 Медикаментозна міопатія 
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

G72.1 Алкогольна міопатія 
▼0503 
G72.2 Міопатія, спричинена іншими токсичними речовинами 

Використовуйте додатковий код зовнішніх факторів (Клас 20) для зазначення токсичної 

речовини. 

 

G72.3 Періодичний параліч 
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Періодичний параліч (сімейний): 

 гіперкаліємічний 

 гіпокаліємічний 

 міотонічний 

 нормокаліємічний 

 

G72.4 Запальна міопатія, не класифікована в інших рубриках 
Міозит з тільцями включення 

 

G72.8 Інші уточнені міопатії 

 

G72.9 Міопатія, неуточнена 

 

G73* Ураження нервово-м'язових з'єднань та м’язів при хворобах, класифікованих 

в інших рубриках  

 

G73.0* Міастенічні синдроми при ендокринних хворобах 
Міастенічний синдром при тиреотоксикозі (гіпертиреозі) (E05.-†) 

Виключено: діабетична аміотрофія (E1-.41) 

 

G73.1* Синдром Ламберта-Ітона (C00-D48 †) 

 

G73.2* Інші міастенічні синдроми при новоутвореннях (C00-D48 †) 

 

G73.3* Міастенічні синдроми при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

G73.4* Міопатія при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 

 

G73.5* Міопатія при ендокринних хворобах 
Міопатія при: 

 гіперпаратиреозі (E21.0-E21.3†) 

 гіпопаратиреозі (E20.-†) 

Тиреотоксична міопатія (Е05.-†) 

 

G73.6* Міопатія при порушенні обміну речовин 
Міопатія при: 

 порушеннях накопичення глікогену (E74.0†) 

 порушеннях накопичення ліпідів (E75.-†) 

 

G73.7* Міопатія при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Міопатія при: 

 ревматоїдному артриті (M05-M06†) 

 склеродермії (M34.8†) 

 сухому синдромі [Шегрена] (M35.0†) 

 системному червоному вовчаку (M32.1†) 

 

ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ ТА ІНШІ ПАРАЛІТИЧНІ СИНДРОМИ  

(G80-G83) 

 

G80 Дитячий церебральний параліч  
Виключено: спадкова спастична параплегія (G11.4) 

 

G80.0 Спастичний церебральний параліч 

 



272 

◙G80.00 Спастичний церебральний параліч, неуточнений 

 

◙G80.01 Спастична диплегія 

 

◙G80.02 Спастична геміплегія 

 

◙G80.03 Спастична квадриплегія 
Спастична тетраплегія 

 

◙G80.09 Інші спастичні форми церебрального паралічу 

 

G80.3 Дискінетичний церебральний параліч 
Атетоїдний церебральний параліч 

Дистонічний церебральний параліч 

 

G80.4 Атактичний церебральний параліч 

 

G80.8 Інший дитячий церебральний параліч 
Змішані форми дитячого церебрального паралічу 

 

G80.9 Дитячий церебральний параліч, неуточнений 
Дитячий церебральний параліч БДВ 

 

G81 Гемiплегiя 
Виключено:  

вроджений дитячий церебральний параліч (G80.-) 

транзиторна геміплегія (R29.88) 

 

G81.0 Млява геміплегія 

 

G81.1 Спастична геміплегія 

 

G81.9 Геміплегія, неуточнена 

 

G82 Параплегiя та тетраплегiя 
▼0625 Гостра, нетравматична: 

 параплегія 

 квадриплегія 

 тетраплегія 

Хронічна: 

 параплегія 

 квадриплегія 

 тетраплегія 

Виключено: 

гостра травматична параплегія та тетраплегія (S14.-, S24.-, S34.-) 

вроджений дитячий церебральний параліч (G80.-) 

транзиторний парез (R29.88) 

 
Наступні п’яті знаки призначені для використання з підрубриками G82.0-G82.5: 

 

◙0 неуточнена 

 

◙1 неуточнена, гостра 

 

◙2 неуточнена, хронічна 
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◙3 повна, гостра 

 

◙4 повна, хронічна 

 

◙5 неповна, гостра 

 

◙6 неповна, хронічна 

 

G82.0 Млява параплегія 
Див. підрубрики вище 

 

G82.1 Спастична параплегія 
Див. підрубрики вище 

 

G82.2 Параплегія, неуточнена 
Див. підрубрики вище 

Параліч обох нижніх кінцівок БДВ 

Параплегія (нижніх кінцівок) БДВ 

 

G82.3 Млява тетраплегія 
Див. підрубрики вище 

 

G82.4 Спастична тетраплегія 
Див. підрубрики вище 

 

G82.5 Тетраплегія, неуточнена 
Див. підрубрики вище 

Квадриплегія БДВ 

 

G83 Інші паралітичні синдроми  
Включено: параліч (повний) (неповний), за винятком рубрик G80-G82 

Виключено: транзиторний парез (R29.88) 

 

G83.0 Диплегія верхніх кінцівок 
Диплегія (верхня) 

Параліч обох верхніх кінцівок 

 

G83.1 Моноплегія нижньої кінцівки 
Параліч нижньої кінцівки 

 

G83.2 Моноплегія верхньої кінцівки 
Параліч верхньої кінцівки 

 

G83.3 Моноплегія, неуточнена 

 

G83.4 Синдром кінського хвоста 
Нейрогенний сечовий міхур, спричинений синдромом кінського хвоста 

Виключено: спінальний сечовий міхур БДВ (G95.8) 

G83.5    Синдром заблокованого тіла 

 

G83.8 

 

Інші уточнені паралітичні синдроми 

 

✪G83.81 Лицеовий параліч спричинений порушенням мозкового кровообігу 
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▼0604 

Лицевий: 

• парез } 

• геміплегія } внаслідок порушення мозкового кровообігу 

• слабкість } 

Виключено:  

параліч Белла (G51.0) 

лицевий параліч, який належить до: 

• родової травми (P11.3) 

• ураження лицевого нерва (G51.0) 

✪G83.89 Інші уточнені паралітичні синдроми 
     Параліч Тодда (постепілептичний) 
 

G83.9 Паралітичний синдром, неуточнений 

 

ІНШІ УРАЖЕННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ  

(G90-G99) 

 

G90 Розлади вегетативної нервової системи  
Виключено: дисфункція вегетативної нервової системи внаслідок вживання алкоголю (G31.2) 

 

G90.0 Ідіопатична периферична вегетативна невропатія 
Синокаротидна непритомність 

 

G90.1 Сімейна дизавтономія [Райлі-Дея] 

 

G90.2 Синдром Горнера 
Синдром Бернара-Горнера 

 

G90.4 Автономна дисрефлексія 

 

G90.8 Інші розлади вегетативної нервової системи 
Розлад автономної нервової системи 

 

G90.9 Розлад вегетативної нервової системи, неуточнений 

 

G91 Гідроцефалія 
Включено: набута гідроцефалія 

Виключено: 

гідроцефалія: 

 набута, у новонародженого (P91.7) 

 вроджена (Q03.-) 

 внаслідок вродженого токсоплазмозу (P37.1) 

 

G91.0 Сполучена гідроцефалія 

 

G91.1 Обструктивна гідроцефалія 

 

G91.2 Гідроцефалія при нормальному тиску 

 

G91.3 Посттравматична гідроцефалія, неуточнена 

 

G91.8 Інша гідроцефалія 
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G91.9 Гідроцефалія, неуточнена 

 

G92 Токсична енцефалопатiя 
Використовуйте додатковий код зовнішніх факторів (Клас 20) для зазначення токсичної 

речовини. 

 

G93 Інші ураження головного мозку  

 

G93.0 Церебральна кіста 
Кіста павутинної оболонки 

Поренцефалічна кіста, набута 

Виключено: 

набута перивентрикулярна   кіста новонародженого (P91.1) 

набута поренцефалічна  

вроджена церебральна кіста (Q04.6-) 

 

G93.1 Аноксичні ураження головного мозку, не класифіковані в інших рубриках 
Виключено: 

що ускладнюють: 

 аборт, позаматкову або молярну вагітність (O00-O07, O08.8) 

 хірургічну та медичну допомогу (G97.8) 

неонатальна аноксія (P21.9) 

 

G93.2 Доброякісна внутрішньочерепна гіпертензія 
Виключено: гіпертензивна енцефалопатія (I67.4) 

 

G93.3 Післявірусний синдром втомлюваності 
Доброякісний міалгічний енцефаломієліт 

 

G93.4 Енцефалопатія, неуточнена 
Виключено: 

енцефалопатія: 

 алкогольна (G31.2) 

 токсична (G92) 

 

G93.5 Компресія головного мозку 
Компресія   (стовбура) головного мозку 

Защемлення  

Виключено: 

травматичне компресія головного мозку:  

 дифузне (S06.28) 

 вогнищеве (S06.38) 

 БДВ (S06.28) 

 

G93.6 Набряк головного мозку 
Виключено: 

набряк головного мозку: 

 внаслідок пологової травми (P11.0) 

 травматичний (S06.1) 

 

G93.7 Синдром Рейє (Рея) 
Якщо необхідно ідентифікувати причину, використовують додатковий код зовнішньої причини 

(Клас 20). 

 

G93.8 Інші уточнені ураження головного мозку 
Енцефалопатія після опромінення 

Якщо необхідно ідентифікувати причину, використовують додатковий код зовнішньої причини 

(Клас 20). 
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G93.9 Ураження головного мозку, неуточнене 

 

G94* Інші ураження головного мозку при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках  

 

G94.0* Гідроцефалія при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших 

рубриках (A00-B94.9, B99 †) 

 

G94.1* Гідроцефалія при пухлинних хворобах (C00-D48 †) 

 

G94.2* Гідроцефалія при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

G94.8* Інші уточнені ураження головного мозку при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 

 

G95 Інші хвороби спинного мозку  
Виключено: мієліт (G04.-) 

 

G95.0 Сирингомієлія та сирингобульбія 

 

G95.1 Судинна мієлопатія 
Гострий інфаркт спинного мозку (емболічний) (неемболічний) 

Тромбоз артерій спинного мозку 

Гематомієлія 

Непіогенний спинномозковий флебіт та тромбофлебіт 

Набряк спинного мозку 

Підгостра некротична мієлопатія 

Виключено: спинномозковий флебіт та тромбофлебіт, за винятком непіогенного (G08) 

 

G95.2 Компресія спинного мозку, неуточнене 
Виключено: травматична компресія спинного мозку (S14.-, S24.-, S34.-, T09.3) 

 

G95.8 Інші уточнені хвороби спинного мозку 
Спінальний сечовий міхур БДВ 

Мієлопатія: 

 медикаментозна 

 променева 

Використовуйте додатковий код зовнішніх факторів (Клас 20) для зазначення зовнішнього 

агента. 

Виключено: 

нейрогенний сечовий міхур: 

 спричинений синдромом кінського хвоста (G83.4) 

 БДВ (N31.9) 

 нервово-м'язова дисфункція сечового міхура без згадки про ураження спинного мозку (N31.-) 

 

G95.9 Хвороба спинного мозку, неуточнена 
Мієлопатія БДВ 

 

G96 Інші ураження центральної нервової системи  

 

G96.0 Витікання спинномозкової рідини 
Виключено: внаслідок спинномозкової пункції (G97.0) 

 

G96.1 Ураження оболонки головного мозку, не класифіковані в інших рубриках 
Спайки оболонки головного мозку (церебральні) (спінальні) 



277 

 

G96.8 Інші уточнені ураження центральної нервової системи 
 Набута грижа головного мозку 

 

G96.9 Ураження центральної нервової системи, неуточнене 

 

G97 Інтраопераційні та післяпроцедурнi ураження нервової системи, не 

класифіковані в інших рубриках  
▼1904 

 

G97.0 Післяпроцедурне витікання спинномозкової рідини 
 Витікання спинномозкової рідини під час проведення спинномозкової пункції 

 Виключено: витікання спинномозкової рідини внаслідок випадкового проколу або розрізу твердої 

мозкової оболонки (дуральний витік) (дуротомія) (G97.31) 

 

G97.1 Реакція на спинномозкову та люмбальну пункцію, не класифікована 

в інших рубриках 

 
 Виключено: витікання спинномозкової рідини (G97.0) 

 що пов'язано з анестезією (Т88.5 -) 

 

✪G97.11 Головний біль після проведення спинномозкової та люмбальної пункції 

 

✪G97.19 Реакція на спинномозкову та люмбальну пункцію, не класифікована в інших 

рубриках 

 

G97.2 Внутрішньочерепна гіпотензія після вентрикулярного шунтування 

 

✪G97.3 Випадковий прокол і розріз органів або структур нервової системи 

під час проведення медичної процедури 

 

 

✪G97.31 Випадковий прокол і розріз твердої мозкової оболонки під час проведення 

медичної процедури 
 Випадкова дуротомія  
 

✪G97.32 Випадковий прокол і розріз спинного мозку під час проведення медичної 

процедури 

 

✪G97.33 Випадковий прокол і розріз нервового корінця та сплетіння під час проведення 

медичної процедури 

 

✪G97.34 Випадковий прокол і розріз периферичного нерва під час проведення медичної 

процедури 

 

✪G97.35 Випадковий прокол і розріз черепного нерва під час проведення медичної 

процедури 

 

✪G97.39 Випадковий прокол і розріз органів або структур нервової системи під час 

проведення медичної процедури, не класифіковані в інших рубриках 
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G97.8 Інші інтраопераційні та післяпроцедурні порушення нервової системи 
 Післяпроцедурні: 

 • неврома 

 • нейропраксія 

 

G97.8 Інші післяпроцедурні ураження нервової системи 

 

G97.9 Інтраопераційні та післяпроцедурне ураження нервової системи, неуточнене 

 

G98 Інші ураження нервової системи, не класифіковані в інших рубриках  
Ураження нервової системи БДВ 

 

G99* Інші ураження нервової системи при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках  

 

G99.0* Вегетативна невропатія при ендокринних та метаболічних хворобах 
Амілоїдна вегетативна невропатія (E85.-†) 

Виключено: діабетична вегетативна невропатія (E1-.43) 

 

G99.1* Інші ураження вегетативної нервової системи при інших хворобах, 

класифікованих в інших рубриках 

 

G99.2* Мієлопатія при хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Синдром компресія передньої спінальної та хребтової артерії (M47.0-†) 

Мієлопатія при новоутвореннях (C00-D48†) 

 

G99.8* Інші уточнені ураження нервової системи при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 
Уремічний параліч (N18.5†) 
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КЛАС 7 ХВОРОБИ ОКА ТА ПРИДАТКОВОГО 

АПАРАТА (H00-H59) 

 

Даний клас містить наступні блоки: 

H00-H06 Хвороби повіки, сльозного апарата та очної ямки  

H10-H13 Хвороби кон’юнктиви  

H15-H22 Хвороби склери, рогівки, райдужної оболонки та циліарного тіла  

H25-H28 Хвороби кришталика  

H30-H36 Ураження судинної оболонки ока та сітківки  

H40-H42 Глаукома  

H43-H45 Хвороби склоподібного тіла та очного яблука  

H46-H48 Хвороби зорового нерва та зорових шляхів  

H49-H52 Хвороби м'язів ока, порушення співдружності руху очей, акомодації та 

рефракції 

H53-H54 Розлади зору та сліпота 

H55-H59 Інші хвороби ока та його придаткового апарата 

 

У даному класі наступні категорії позначені зірочкою: 

H03* Ураження повіки при хворобах, класифікованих в інших рубриках  

H06* Ураження сльозного апарата та очної ямки при хворобах, класифікованих в 

інших рубриках  

H13* Ураження кон'юнктиви при хворобах, класифікованих в інших рубриках  

H19* Ураження склери та рогівки при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках  

H22* Ураження райдужної оболонки та цилiарного тіла при хворобах, 

класифікованих в інших рубриках  

H28* Катаракта та інші ураження кришталика при хворобах, класифікованих в 

інших рубриках  

H32* Хорiоретинальнi ураження при хворобах, класифікованих в інших рубриках  

H36* Ураження сітківки при хворобах, класифікованих в інших рубриках  

H42* Глаукома при хворобах, класифікованих в інших рубриках  

H45* Ураження склоподібного тіла та очного яблука при хворобах, 

класифікованих в інших рубриках  

H48* Ураження зорового (2-го) нерва та зорових шляхів при хворобах, 

класифікованих в інших рубриках  

H58* Інші ураження ока та його придаткового апарата при хворобах, 

класифікованих в інших рубриках  
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Виключено: 

деякі інфекційні та паразитарні хвороби (A00-B99) 

ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин (E00-E89) 

новоутворення (C00-D48) 

симптоми, ознаки та відхилення від норми, виявлені при клінічних та лабораторних дослідженнях, не 

класифіковані в інших рубриках (R00-R99) 

 

ХВОРОБИ ПОВІКИ, СЛЬОЗНОГО АПАРАТА ТА ОЧНОЇ ЯМКИ  

(H00-H06) 

 

H00 Ячмінь i халазiон 

 

H00.0 Ячмінь та інші глибокі запалення повік 
▼0742 Абсцес 

 Фурункул  повіки 

 Ячмінь 

 

H00.1 Халазіон 

 

H01 Інші запалення повіки  

 

H01.0 Блефарит 
Виключено: блефарокон'юнктивіт (H10.5) 

 

H01.1 Неінфекційні дерматози повіки 
Дерматит: 

 алергічний 

 контактний    повіки 

 екзематозний 

Дискоїдний червоний вовчак 

Ксеродермія  

 

H01.8 Інші уточнені запалення повіки 

 

H01.9 Запалення повіки, неуточнене 

 

H02 Інші хвороби повіки  
Виключено: вроджені вади розвитку повіки (Q10.0-Q10.3) 

 

H02.0 Ентропіон та трихіаз повіки 

 

H02.1 Ектропіон повіки 

 

H02.2 Лагофтальм 

 

H02.3 Блефарохалазис 

 

H02.4 Птоз повіки 

 

H02.5 Інші хвороби, що порушують функцію повіки 
Анкілоблефарон 

Блефарофімоз 

Втягування (ретракція) повіки 

Виключено: 

блефароспазм (G24.5) 
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тик:  

 БДВ (F95.-) 

 органічний (G25.6) 

 психогенний (F95.-) 

 

H02.6 Ксантелазма повіки 

 

H02.7 Інші дегенеративні хвороби повіки та навколоочної ділянки 
Хлоазма  

Мадароз  повіки 

Вітиліго  

 

H02.8 Інші уточнені хвороби повіки 
Гіпертрихоз повіки 

Невилучене стороннє тіло у повіці 

 

H02.9 Хвороба повіки, неуточнена 

 

H03* Ураження повіки при хворобах, класифікованих в інших рубриках  

 

H03.0* Паразитарна інвазія повіки при хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Дерматит, спричинений видами Demodex (B88.0†) 

Паразитарні інвазії повіки при: 

 лейшманіозі (B55.-†) 

 лоаозі (B74.3†) 

 онхоцеркозі (B73†) 

 фтиріозі (B85.3†) 

 

H03.1* Ураження повіки при інших інфекційних хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 
Ураження повіки при: 

 герпесвірусній хворобі очей (B00.5†) 

 лепрі (A30.-†) 

 контагіозному молюску (B08.1†) 

 туберкульозі (A18.4†) 

 фрамбезії (A66.-†) 

 оперізуючому лишаї (B02.3†) 

 

H03.8* Ураження повіки при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Ураження повіки при імпетиго (L01.0†) 

 

H04 Хвороби сльозного апарата  
Виключено: вроджені вади сльозного апарата (Q10.4-Q10.6) 

 

H04.0 Дакріоаденіт 
Хронічне збільшення сльозної залози 

 

H04.1 Інші хвороби сльозної залози 
Дакріопс 

Синдром сухого ока 

Сльозної залози: 

 атрофія 

 кіста 

 

H04.2 Епіфора 

 

H04.3 Гостре і неуточнене запалення сльозовивідних шляхів 
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Дакріоцистит (флегмонозний)   гострий, підгострий 

Дакріоперицистит     або неуточнений 

Сльозний каналікуліт  

Виключено: дакріоцистит у новонародженого (P39.1) 

 

H04.4 Хронічне запалення сльозовивідних шляхів 
Дакріоцистит 

Сльозовивідних шляхів: 

 каналікуліт   хронічний 

 мукоцеле  

 

H04.5 Стеноз сльозовивідних шляхів і недостатність сльозовиведення 
Дакріоліт 

Виворіт сльозної точки 

Стеноз: 

 сльозних канальців 

 сльозних проток 

 сльозного мішка 

 

H04.6 Інші зміни сльозовивідних шляхів 
Сльозна фістула 

 

H04.8 Інші хвороби сльозного апарата 

 

H04.9 Хвороба сльозного апарата, неуточнена 

 

H05 Хвороби очної ямки  
Виключено: вроджені вади очної ямки (Q10.7) 

 

H05.0 Гостре запалення очної ямки 
▼0742 Абсцес 

Целюліт 

Остеомієліт  очної ямки 

Періостит 

Теноніт  

 

H05.1 Хронічні запальні хвороби очної ямки 
Гранульома очної ямки 

 

H05.2 Екзофтальмічні стани 
Зміщення очного яблука (латеральне) БДВ 

Крововилив    очної ямки 

Набряк клітковини  

 

H05.3 Деформація очної ямки 
Атрофія   очної ямки 

Екзостоз  

 

H05.4 Енофтальм 

 

H05.5 Стороннє тіло, яке давно потрапило до очної ямки внаслідок її проникного 

поранення  
Ретробульбарне стороннє тіло 

 

H05.8 Інші хвороби очної ямки 
 Кіста очної ямки 
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H05.9 Хвороба очної ямки, неуточнена 

 

H06* Ураження сльозного апарата та орбіти при хворобах, класифікованих в 

інших рубриках  

 

H06.0* Ураження сльозного апарата при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

H06.1* Паразитарна інвазія очної ямки при хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Ехінококоз очної ямки (B67.-†) 

Міаз очної ямки (B87.2†) 

 

H06.2* Екзофтальм при порушенні функції щитоподібної залози (E05.- †) 

 

H06.3* Інші ураження очної ямки при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

ХВОРОБИ КОН'ЮНКТИВИ 

(H10-H13) 

 

H10 Кон’юнктивіт 
Виключено: кератокон'юнктивіт (H16.2) 

 

H10.0 Слизо-гнійний кон'юнктивіт 

 

H10.1 Гострий атопічний кон'юнктивіт 

 

H10.2 Інший гострий кон'юнктивіт 

 

H10.3 Гострий кон'юнктивіт, неуточнений 
Виключено: офтальмія новонароджених БДВ (P39.1) 

 

H10.4 Хронічний кон'юнктивіт 

 

H10.5 Блефарокон'юнктивіт 

 

H10.8 Інший кон'юнктивіт 

 

H10.9 Кон'юнктивіт, неуточнений 

 

H11 Інші хвороби кон'юнктиви  
Виключено: кератокон'юнктивіт (H16.2) 

 

H11.0 Птеригій 
Виключено: псевдоптеригій (H11.8) 

 

H11.1 Кон'юнктивальні переродження та відкладення 
Кон'юнктивальні: 

 аргіроз [аргірія] 

 конкременти 

 пігментація 

 ксероз БДВ 

 

H11.2 Рубці кон'юнктиви  
 Симблефарон 
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H11.3 Кон'юнктивальний крововилив 
 Субкон'юнктивальний крововилив 

 

H11.4 Інші кон'юнктивальні судинні хвороби та кісти 
Кон'юнктивальні: 

 аневризма 

 гіперемія 

 набряк 

 

H11.8 Інші уточнені хвороби кон'юнктиви 
Псевдоптеригій 

 

H11.9 Хвороба кон'юнктиви, неуточнена 

 

H13* Ураження кон'юнктиви при хворобах, класифікованих в інших рубриках  

 

H13.0* Філярійна інвазія кон'юнктиви (B74.- †) 

 

H13.1* Кон'юнктивіт при інфекційних та паразитарних захворюваннях, класифікованих в 

інших рубриках 
Кон'юнктивіт (спричинений): 

 Acanthamoeba (B60.1†) 

 дифтерійний (A36.8†) 

 гонококовий (A54.3†) 

 герпесвірусний [герпес простий] (B00.5†) 

 менінгококовий (A39.8†) 

 оперізуючим лишаєм (B02.3†) 

 

H13.2* Кон'юнктивіт при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

H13.3* Очний пемфігоїд (L12.- †) 

 

H13.8* Інші ураження кон'юнктиви при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

ХВОРОБИ СКЛЕРИ, РОГІВКИ, РАЙДУЖНОЇ ОБОЛОНКИ ТА ЦИЛІАРНОГО 

ТІЛА  

(H15-H22) 

 

H15 Хвороби склери  

 

H15.0 Склерит 

 

H15.1 Епісклерит 

 

H15.8 Інші ураження склери 
Екваторіальна стафілома 

Ектазія склери 

Виключено: дегенеративна міопія (H44.2) 

 

H15.9 Хвороба склери, неуточнена 

 

H16 Кератит  

 

H16.0 Виразка рогівки 
Виразка:  
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 рогівки: 

 центральна 

 крайова 

 БДВ 

 перфоративна 

 кільцева 

 з гіпопіоном 

 виразка Мурена 

 

H16.1 Інший поверхневий кератит без кон'юнктивіту 
Кератит: 

 ареолярний 

 нитчастий 

 монетоподібний 

 зірчастий 

 смужкуватий 

 поверхневий крапчастий 

Фотокератит 

Снігова сліпота 

 

H16.2 Кератокон'юнктивіт 
Кератокон'юнктивіт: 

 внаслідок зовнішнього впливу 

 нейротрофічний 

 БДВ 

 фліктенульозний 

Вузликова офтальмія 

Поверхневий кератит з кон’юнктивітом  

 

H16.3 Інтерстиціальний та глибокий кератит 

 

H16.4 Неоваскуляризація рогівки 
Тінеподібні судини (рогівки) 

Панус (рогівки) 

 

H16.8 Інші форми кератиту 

 

H16.9 Кератит, неуточнений 

 

H17 Рубці та помутніння рогівки  

 

H17.0 Лейкома злиплива 

 

H17.1 Інше центральне помутніння рогівки 

 

H17.8 Інші рубці та помутніння рогівки 

 

H17.9 Рубці та помутніння рогівки, неуточнені 

 

H18 Інші хвороби рогівки  

 

H18.0 Пігментація та відкладення у рогівці 
Крововилив у рогівку 

Кільце Кайзера-Флейшера 

Веретено Крукенберга 

Лінія Хадсона-Стелі 

Використовуйте додатковий код (T90.4 та Y85-Y89) для позначення кільця на рогівці. 
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Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

H18.1 Бульозна кератопатія 

 

H18.2 Інший набряк рогівки 

 

H18.3 Зміни оболонок рогівки 
Складки   десцеметової оболонки 

Розрив  

 

H18.4 Дегенерація рогівки 
Стареча дуга 

Стрічкова кератопатія у вигляді тяжу 

Виключено: виразка Мурена (H16.0) 

 

H18.5 Спадкові дистрофії рогівки 
Дистрофія:  

 рогівки: 

 епітеліальна 

 гранулярна 

 решітчаста 

 плямиста 

 Фукса 

 

H18.6 Кератоконус 

 

H18.7 Інші деформації рогівки 
Рогівки: 

 ектазія  

 стафілома  

Десцеметоцеле 

Виключено: вроджені вади розвитку рогівки (Q13.3-Q13.49) 

 

H18.8 Інші уточнені хвороби рогівки 
Анестезія  

Гіпестезія    рогівки 

Рецидивуюча ерозія  

Алергія на контактні лінзи БДВ 

 

H18.9 Хвороба рогівки, неуточнена 

 

H19* Ураження склери та рогівки при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках  

 

H19.0* Склерит та епісклерит при хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Сифілітичний епісклерит (A52.7†) 

Туберкульозний епісклерит (A18.5†) 

Склерит (при опоясуючому лишаї) (B02.3†) 

 

H19.1* Герпесвірусний кератит і кератокон'юнктивіт (B00.5 †)  
Деревовидний та дисковидний кератит 

 

H19.2* Кератит і кератокон'юнктивіт при інших інфекційних та паразитарних хворобах, 

класифікованих в інших рубриках 
Кератит і кератокон'юнктивіт (інтерстиціальний) при: 

 акантамебіазі (B60.1†) 
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 кору (B05.8†) 

 сифілісі (A50.3†) 

 туберкульозі (A18.5†) 

 оперізуючому лишаї (B02.3†) 

 

H19.3* Кератит і кератокон'юнктивіт при інших хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 
Сухий кератокон'юнктивіт (M35.0†) 

 

H19.8* Інші ураження склери та рогівки при хворобах, класифікованих в інших рубриках 
 Кератоконус при синдромі Дауна (Q90.-†) 

 

H20 Iридоциклiт 

 

H20.0 Гострий і підгострий іридоцикліт 
Гострий, рецидивний або підгострий: 

• передній увеїт 

• цикліт 

• ірит 

 

H20.1 Хронічний іридоцикліт 

 

H20.2 Іридоцикліт, спричинений лінзами 

 

H20.8 Інший іридоцикліт 

 

H20.9 Іридоцикліт, неуточнений 

 

H21 Інші хвороби райдужної оболонки та цилiарного тіла 
Виключено: симпатичний увеїт (H44.1) 

 

H21.0 Гіфема 
Виключено: травматична гіфема (S05.1) 

 

H21.1 Інші судинні хвороби райдужної оболонки та циліарного тіла 
Неоваскуляризація райдужної оболонки та циліарного тіла 

Рубеоз райдужної оболонки 

 

H21.2 Дегенерація райдужної оболонки та циліарного тіла 
Дегенерація: 

 райдужної оболонки (пігментна) 

 зіничного краю 

Іридошизис 

Атрофія райдужної оболонки (есенціальна) (прогресуюча) 

Міотична кіста зіниці 

Просвічування райдужної оболонки 

 

H21.3 Кіста райдужної оболонки, циліарного тіла та передньої камери ока 
Кіста райдужної оболонки, циліарного тіла та передньої камери ока: 

 ексудативна 

 імплантаційна 

 БДВ 

 паразитарна 

Виключено: міотична кіста зіниці (H21.2) 

 

H21.4 Зіничні мембрани 



288 

Бомбаж райдужної оболонки 

Зіниці (зіничного краю):  

 зарощення  

 зрощення з кришталиком 

 

H21.5 Інші види спайок і розривів райдужної оболонки та циліарного тіла 
Гоніосинехії 

Іридодіаліз 

Заглиблення кута камери  

Синехії (райдужної оболонки): 

 передні 

 БДВ 

 задні 

Виключено: коректопія (Q13.2) 

 

H21.8 Інші уточнені хвороби райдужної оболонки та циліарного тіла 

 

H21.9 Хвороба райдужної оболонки та циліарного тіла, неуточнена 

 

H22* Ураження райдужної оболонки та цилiарного тіла при хворобах, 

класифікованих в інших рубриках  

 

H22.0* Іридоцикліт при інфекційних хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Іридоцикліт при: 

 гонококовій інфекції (A54.3†) 

 герпесвірусній інфекції (B00.5†) 

 сифілісі (вторинному) (A51.4†) 

 туберкульозі (A18.5†) 

 оперізуючому лишаї (B02.3†) 

 

H22.1* Іридоцикліт при хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Іридоцикліт при: 

 анкілозивному спондиліті (M45.0-†) 

 саркоїдозі (D86.8†) 

 

H22.8* Інші ураження райдужної оболонки та циліарного тіла при хворобах, 

класифікованих в інших рубриках 

 

ХВОРОБИ КРИШТАЛИКА  

(H25-H28) 

 

H25 Стареча катаракта  
Виключено: капсулярна глаукома з несправжнім відшаруванням кришталика (H40.1) 

 

H25.0 Початкова стареча катаракта 
Стареча катаракта: 

 коронарна 

 кортикальна 

 крапчаста 

Субкапсулярна полярна стареча катаракта (передня) (задня) 

Водяні щілини 

 

H25.1 Стареча ядерна катаракта 
Бура катаракта 

Ядерна склеротична катаракта 

 

H25.2 Стареча морганієва катаракта 
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Стареча перезріла катаракта 

 

H25.8 Інша стареча катаракта 
Комбіновані форми старечої катаракти 

 

H25.9 Стареча катаракта, неуточнена 

 

H26 Інша катаракта  
Виключено: вроджена катаракта (Q12.0) 

 

H26.0 Дитяча, юнацька та пресенільна катаракта 

 

H26.1 Травматична катаракта 
Якщо необхідно ідентифікувати причину, використовують додатковий код зовнішньої причини 

(Клас 20). 

 

H26.2 Ускладнена катаракта  
Катаракта при хронічному іридоцикліті 

Вторинна катаракта при хворобах ока 

Глаукоматозні плями (субкапсулярні) 

 

H26.3 Катаракта, спричинена лікарськими засобами 
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

H26.4 Післяопераційна катаракта 
▼0701 Вторинна катаракта 

 Кільце Земмерінга 

 

H26.8 Інша уточнена катаракта 

 

H26.9 Катаракта, неуточнена 
▼0701 

 

H27 Інші хвороби кришталика  
Виключено: 

вроджені вади кришталика (Q12.-) 

ускладнення механічного походження, пов'язані з штучним кришталиком ока (T85.2) 

псевдофакія (Z96.1) 

 

H27.0 Афакія 
▼0701 

H27.1 Вивих кришталика 

 

H27.8 Інші уточнені хвороби кришталика 

 

H27.9 Хвороба кришталика, неуточнена 

 

H28* Катаракта та інші ураження кришталика при хворобах, класифікованих в 

інших рубриках  

 

H28.1 * Катаракта при інших ендокринних хворобах, розладах харчування та порушеннях 

обміну речовин, класифікованих в інших рубриках 
Катаракта при гіпопаратиреозі (E20.-†) 

Катаракта при недостатності харчування та зневодненні (E40-E46†) 

Виключено: 
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діабетична катаракта (E1-.36) 

початкова стадія старечої катаракти при діабеті (E1-.39) 

 

H28.2* Катаракта при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Міотонічна катаракта (G71.1†) 

 

H28.8* Інші хвороби кришталика при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

УРАЖЕННЯ СУДИННОЇ ОБОЛОНКИ ОКА ТА СІТКІВКИ  

(H30-H36) 

 

H30 Хоріоретинальне запалення 

 

H30.0 Вогнищеве хоріоретинальне запалення 
Вогнищевий: 

 хоріоретиніт 

 хоріоїдит 

 ретиніт 

 ретінохоріоїдіт 

 

H30.1 Дисеміноване хоріоретинальне запалення 
Дисемінований: 

 хоріоретиніт 

 хоріоїдит 

 ретиніт 

 ретінохоріоїдіт 

Виключено: ексудативна ретинопатія (H35.0) 

 

H30.2 Задній цикліт 
 Запалення Pars Plana 

 

H30.8 Інші хоріоретинальні запалення 
Хвороба Харади 

 

H30.9 Хоріоретинальне запалення, неуточнене 
Хоріоретиніт 

Хоріоїдит   БДВ 

Ретиніт 

Ретінохоріоїдіт 

 

H31 Інші хвороби судинної оболонки ока  

 

H31.0 Хоріоретинальні рубці 
Макулярні рубці заднього полюса (після запалення) (посттравматичні) 

Сонячна ретинопатія  

 

H31.1 Дегенерація судинної оболонки ока 
Атрофія   судинної оболонки ока 

Склероз  

Виключено: ангіоїдні смужки (H35.3) 

 

H31.2 Спадкова дистрофія судинної оболонки ока 
Хороідеремія 

Дистрофія, хоріоїдальна (центральна ареолярна) (генералізована) (перипапілярна) 

Кільцеподібна атрофія судинної оболонки ока 

Виключено: орнітинемія (E72.4) 
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H31.3 Крововиливи та розриви судинної оболонки ока 
Крововилив судинної оболонки ока: 

 експульсивний 

 БДВ 

 

H31.4 Відшарування судинної оболонки ока 

 

H31.8 Інші уточнені хвороби судинної оболонки ока 

 Хороїдальна неоваскулярізація 

 

H31.9 Хвороба судинної оболонки ока, неуточнена 

 

H32* Хорiоретинальнi ураження при хворобах, класифікованих в інших рубриках  

 

H32.0* Хоріоретинальне запалення при інфекційних та паразитарних хворобах, 

класифікованих в інших рубриках 
Хоріоретиніт: 

 пізній сифілітичний (A52.7†) 

 токсоплазмозний (B58.0†) 

 туберкульозний (A18.5†) 

 

H32.8* Інші хоріоретинальні порушення при хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Альбумінуричний ретиніт (N18.5†) 

Ретиніт при хронічній хворобі нирок (N18.5†) 

 

H33 Відшарування та розриви сітківки 
Виключено: відшарування пігментного епітелію сітківки (H35.7) 

 

H33.0 Відшарування сітківки з розривом сітківки 
Відшарування сітківки внаслідок розриву 

 

H33.1 Ретиношизис та ретинальні кісти 
Кіста ora serata (зубчастого краю) 

Паразитарна кіста сітківки БДВ 

Псевдокіста сітківки 

Виключено: 

вроджений ретиношизис (Q14.1) 

мікрокістозна дегенерація сітківки (H35.4) 

 

H33.2 Серозне відшарування сітківки 
Відшарування сітківки: 

 БДВ 

 без розриву сітківки 

Виключено: центральна серозна хоріоретинопатія (H35.7) 

 

H33.3 Розриви сітківки без відшарування 
Підковоподібний розрив сітківки без відшарування 

Operculum  

Розрив сітківки БДВ 

Підковоподібний розрив сітківки без відшарування 

Виключено: 

периферична дегенерація сітківки без розриву (H35.4) 

 післяпроцедурні хоріоретинальні рубці (H59.84) 

 

H33.4 Тракційне відшарування сітківки 
Проліферативна вітреоретинопатія з відшаруванням сітківки 
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H33.5 Інші форми відшарування сітківки 

 

H34 Оклюзії судин сітківки  
Виключено: транзиторна сліпота (G45.3) 

 

H34.0 Транзиторна ретинальна артеріальна оклюзія 

 

H34.1 Центральна ретинальна артеріальна оклюзія 

 

H34.2 Інші ретинальні артеріальні оклюзії 
Бляшки Холленхорста 

Ретинальна:  

 артеріальна оклюзія:  

 гілки 

 часткова  

 мікроемболія 

 

H34.8 Інші ретинальні судинні оклюзії 
Оклюзія вени сітківки: 

 центральної 

 початкова стадія  

 часткова  

 гілок центральної  

 

H34.9 Ретинальна васкулярна оклюзія, неуточнена 

 

H35 Інші хвороби сітківки 

 

H35.0 Фонова ретинопатія та ретинальні судинні зміни 
Зміни в ретинальному судинному малюнку 

Мікроаневризми судин сітківки 

Варикозне розширення вен сітківки 

Ретинальна(ий)(і): 

 неоваскуляризація 

 периваскуліт 

 судинні футляри 

 васкуліт 

Ретинопатія:  

 фонова БДВ 

 хвороба Коутса 

 ексудативна  

 гіпертензивна  

 БДВ 

 

H35.1 Ретинопатія недоношених 
Ретролентальна фіброплазія 

 

H35.2 Інша проліферативна ретинопатія 
Проліферативна вітреоретинопатія 
Виключено: проліферативна вітреоретинопатія з відшаруванням сітківки (H33.4) 

 

H35.3 Дегенерація макули та заднього полюса 
Ангіоїдні смужки  

Кіста  

Друзи (дегенеративні)   макули 

Отвір 

Зморщування  
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Хвороба Кунта-Юніуса 

Сенільна дегенерація макули (атрофічна) (ексудативна) 

Токсична макулопатія 

Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

H35.4 Периферична дегенерація сітківки 
Дегенерація сітківки: 

 решітчаста 

 мікрокістозна  

 БДВ 

 палісадна  

 бруківкоподібна  

 ретикулярна  

Виключено: з розривом сітківки (H33.3) 

 

H35.5 Спадкова дистрофія сітківки 
Дистрофія: 

 ретинальна (альбіпунктатна) (пігментна) (жовтковоподібна) 

 тапеторетинальна 

 вітреоретинальна 

Пігментний ретиніт 

Хвороба Штаргардта 

 

H35.6 Ретинальний крововилив 

 

H35.7 Розщеплення шарів сітківки 
Центральна серозна хоріоретинопатія 

Відшарування пігментного епітелію сітківки 

 

H35.8 Інші уточнені ураження сітківки 

 

H35.9 Хвороба сітківки, неуточнена 

 

H36* Ураження сітківки при хворобах, класифікованих в інших рубриках  
Атеросклеротична ретинопатія (I70.8†) 

Проліферативна серповидно-клітинна ретинопатія (D57.-†) 

Дистрофія сітківки при порушеннях накопичення ліпідів (E75.-†) 

Виключено: діабетична ретинопатія (E1-.3-) 

 

ГЛАУКОМА  

(H40-H42) 

 

H40 Глаукома  
▼0701 Виключено: 

абсолютна глаукома (H44.5) 

вроджена глаукома (Q15.0) 

глаукома внаслідок пологової травми (P15.3) 

 

H40.0 Підозра на глаукому 
Очна гіпертензія 

 

H40.1 Первинна відкритокутова глаукома 
Глаукома (первинна) (резидуальна стадія): 

 капсулярна з несправжнім відшаруванням кришталика 

 хронічна проста 

 з низьким тиском 
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 пігментна 

 

H40.2 Первинна закритокутова глаукома 
Закритокутова глаукома (первинна) (резидуальна стадія): 

 гостра 

 хронічна 

 переміжна 

 

H40.3 Глаукома вторинна внаслідок травми ока 
Використовуйте додатковий код для зазначення причини. 

 

H40.4 Глаукома вторинна внаслідок запального захворювання ока 
Використовуйте додатковий код для зазначення причини. 

 

H40.5 Глаукома вторинна внаслідок інших хвороб ока 
Використовуйте додатковий код для зазначення причини. 

Виключено: при цукровому діабеті (E1-.35) 

 

H40.6 Глаукома вторинна медикаментозна 
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

H40.8 Інша глаукома 

 

H40.9 Глаукома, неуточнена 

 

H42* Глаукома при хворобах, класифікованих в інших рубриках  

 

H42.0* Глаукома при ендокринних хворобах, розладах харчування та порушеннях обміну 

речовин 
Глаукома при: 

 амілоїдозі (E85.-†) 

 синдромі Лоу (E72.0†) 

 

H42.8* Глаукома при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках 
 Глаукома при онхоцеркозі (B73†) 

 

ХВОРОБИ СКЛОПОДІБНОГО ТІЛА ТА ОЧНОГО ЯБЛУКА  

(H43-H45) 

 

H43 Хвороби склоподібного тіла 

 

H43.0 Пролапс склоподібного тіла  
Виключено: синдром склоподібного тіла внаслідок хірургічного лікування катаракти (H59.0) 

 

H43.1 Крововилив у склоподібне тіло 

 

H43.2 Кристалічні відкладення у скловистому тілі 

 

H43.3 Інші помутніння склоподібного тіла 
Мембрани та трабекули склоподібного тіла 

 

H43.8 Інші хвороби склоподібного тіла 
Дегенерація склоподібного тіла 

Відшарування склоподібного тіла 
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Виключено: проліферативна вітреоретинопатія з відшаруванням сітківки (H33.4) 

 

H43.9 Хвороба склоподібного тіла, неуточнена 

 

H44 Хвороби очного яблука  
Включено: порушення, які стосуються множинних структур ока 

 

H44.0 Гнійний ендофтальміт 
Панофтальміт  

Абсцес склоподібного тіла 

 

H44.1 Інші ендофтальміти 
Паразитарний ендофтальміт БДВ 

Симпатичний увеїт 

 

H44.2 Дегенеративна міопія 

 

H44.3 Інші дегенеративні хвороби очного яблука 
Халькоз 

Сидероз ока 

 

H44.4 Гіпотонія ока 

 

H44.5 Дегенеративні стани очного яблука 
Абсолютна глаукома 

Атрофія очного яблука 

Зморщування очного яблука 

 

H44.6 Не видалене магнітне стороннє тіло, що давно потрапило в око 
Не видалене (давнє) магнітне стороннє тіло в: 

 передній камері 

 циліарному тілі 

 райдужці 

 кришталику 

 задній стінці очного яблука 

 склоподібному тілі 

 

H44.7 Не видалене немагнітне стороннє тіло, що давно потрапило в око 
Не видалене (давнє) (немагнітне) стороннє тіло в: 

 передній камері 

 циліарному тілі 

 райдужці 

 кришталику 

 задній стінці очного яблука 

 склоподібному тілі 

 

H44.8 Інші хвороби очного яблука 
Гемофтальм 

Вивих очного яблука 

 

H44.9 Хвороба очного яблука, неуточнена 

 

H45* Ураження склоподібного тіла та очного яблука при хворобах, 

класифікованих в інших рубриках  

 

H45.0* Крововилив у склоподібне тіло при хворобах, класифікованих в інших рубриках 
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Виключено: з цукровим діабетом (E1-.33) 

 

H45.1 * Ендофтальміт при хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Ендофтальміт при: 

 онхоцеркозі (B73†) 

 токсокарозі (B83.0†) 

 

H45.8* Інші ураження склоподібного тіла та очного яблука при хворобах, класифікованих 

в інших рубриках 

 

ХВОРОБИ ЗОРОВОГО НЕРВА ТА ЗОРОВИХ ШЛЯХІВ  

(H46-H48) 

 

H46 Неврит зорового нерва  
Оптична(ий)  

 невропатія, крім ішемічної 

 папіліт  

Ретробульбарний неврит БДВ 

Виключено: 

ішемічна невропатія зорового нерва (H47.0) 

невромієліт зорового нерва[Девіка] (G36.0) 

 

H47 Інші хвороби зорового [2-го] нерва та зорових шляхів  

 

H47.0 Хвороби зорового нерва, не класифіковані в інших рубриках 
Компресія зорового нерва 

Крововилив в оболонку зорового нерва 

Ішемічна невропатія зорового нерва 

 

H47.1 Набряк диска зорового нерва, неуточнений 

 

H47.2 Атрофія зорового нерва 
Збліднення диска зорового нерва 

 

H47.3 Інші хвороби диска зорового нерва 
Друзи диска зорового нерва 

Несправжній набряк диска зорового нерва 

 

H47.4 Ураження перехрестя зорових нервів 

 

H47.5 Ураження інших відділів зорових шляхів 
Ураження зорового тракту, колінчастого ядра та ділянки зорової променистості 

 

H47.6 Ураження зорової кіркової ділянки 
Кіркова сліпота 

 

H47.7 Хвороба зорових провідних шляхів, неуточнена 

 

H48* Ураження зорового [2-го] нерва та зорових шляхів при хворобах, 

класифікованих в інших рубриках  

 

H48.0* Атрофія зорового нерва при хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Атрофія зорового нерва при пізньому сифілісі (A52.1†) 

 

H48.1* Ретробульбарний неврит при хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Ретробульбарний неврит при: 
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 пізньому сифілісі (A52.1†) 

 менінгококовій інфекції (A39.8†) 

 розсіяному множинному склерозі (G35†) 

 

H48.8* Інші ураження зорового нерва та зорових шляхів при хворобах, класифікованих в 

інших рубриках 

 

ХВОРОБИ М'ЯЗІВ ОКА, ПОРУШЕННЯ СПІВДРУЖНОСТІ РУХУ ОЧЕЙ, 

АКОМОДАЦІЇ ТА РЕФРАКЦІЇ  

(H49-H52) 

 
Виключено: ністагм та інші мимовільні рухи очей (H55) 

 

H49 Паралітична косоокість  
Виключено: 

офтальмоплегія: 

 внутрішня (H52.5) 

 внутрішньоядерна (H51.2) 

 прогресуюча над'ядерна (G23.1) 

 

H49.0 Параліч третього [окорухового] нерва 

 

H49.1 Параліч четвертого [блокового] нерва 

 

H49.2 Параліч шостого [відвідного] нерва 

 

H49.3 Повна [зовнішня] офтальмоплегія 

 

H49.4 Прогресуюча зовнішня офтальмоплегія 

 

H49.8 Інша паралітична косоокість 
▼0627 Зовнішня офтальмоплегія БДВ 

Синдром Кернс-Сейра 

Офтальмоплегічний синдром 

Синдром Толоса-Ханта 

 

H49.9 Паралітична косоокість, неуточнена 

 

H50 Інша косоокість  

 

H50.0 Збіжна співдружна косоокість 
Езотропія (альтернувальна) (монокулярна), крім переміжної 

 

H50.1 Розбіжна співдружна косоокість 
Екзотропія (альтернувальна) (монокулярна), крім переміжної 

 

H50.2 Вертикальна косоокість 
Гіпертропія 

Гіпотропія  

 

H50.З Переміжна гетеротропія 
Переміжна: 

 езотропія   (альтернувальна) 

 екзотропія   (монокулярна) 
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H50.4 Інші та неуточнені гетеротропії 
Співдружна косоокість БДВ 

Циклотропія 

Мікротропія 

Синдром монофіксації 

 

H50.5 Гетерофорія 
Альтернувальна гіперфорія 

Езофорія 

Екзофорія  

 

H50.6 Механічна косоокість 
Синдром капсули Брауна 

Косоокість внаслідок адгезії  

Травматичне обмеження еластичності очного м’яза  

 

H50.8 Інша уточнена косоокість 
Синдром Дуейна 

 

H50.9 Косоокість, неуточнена 

 

H51 Інші порушення співдружнього руху очей  

 

H51.0 Параліч погляду 

 

H51.1 Недостатність та надмірність конвергенції 

 

H51.2 Внутрішньоядерна офтальмоплегія 

 

H51.8 Інші уточнені порушення співдружнього руху очей 

 

H51.9 Порушення співдружнього руху очей, неуточнене 

 

H52 Порушення рефракції та акомодації  

 

H52.0 Гіперметропія 

 

H52.1 Міопія 
Виключено: дегенеративна міопія (H44.2) 

 

H52.2 Астигматизм 

 

H52.3 Анізометропія та анізейконія 

 

H52.4 Пресбіопія 

 

H52.5 Порушення акомодації 
Внутрішня офтальмоплегія (повна) (тотальна) 

Парез   акомодації 

Спазм  

 

H52.6 Інші порушення рефракції 

 

H52.7 Порушення рефракції, неуточнене 
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РОЗЛАДИ ЗОРУ ТА СЛІПОТА  

(H53-H54) 

 

H53 Розлади зору  

 

H53.0 Амбліопія внаслідок анопсії 
Амбліопія, зумовлена: 

 анізометропією 

 зоровою депривацією 

 косоокістю 

 

H53.1 Суб'єктивні розлади зору 
Астенопія 

Денна сліпота 

Гемералопія 

Метаморфопсія 

Фотофобія 

Миготлива скотома (очна мігрень) 

Раптова втрата зору 

Зорові райдужні кола 

Виключено: зорові галюцинації (R44.1) 

 

H53.2 Диплопія 
Подвоєння зображення 

 

H53.3 Інші порушення бінокулярного зору 
Невідповідність зображення на сітківці  

Злиття зображення при стереоскопічному дефекті 

Одночасне зорове сприйняття без злиття зображень 

Пригнічення біполярного зору 

 

H53.4 Дефекти поля зору 
Збільшена сліпа пляма 

Генералізоване звуження поля зору 

Геміанопсія (гетеронімна) (гомонімна) 

Квадрантна анопсія 

Скотома: 

 дугоподібна 

 Б’єррума 

 центральна 

 кільцеподібна 

 

H53.5 Аномалії колірного зору 
Ахроматопсія 

Набута недостатність колірного зору 

Дальтонізм (колірна сліпота) 

Дейтераномалія 

Дейтеранопія 

Протаномалія 

Протанопія 

Тританомалія 

Тританопія 

Виключено: денна сліпота (H53.1) 

 

H53.6 Нічна сліпота 
Виключено: внаслідок недостатності вітаміну А (E50.5) 

 

H53.8 Інші розлади зору 
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H53.9 Розлад зору, неуточнений 

 

H54 Порушення зору, включно з бінокулярною чи монокулярною 

сліпотою 

 
Примітка: У наступній таблиці наведена класифікація ступеня порушення зору, рекомендована 

Резолюцією Міжнародної Ради з Офтальмології (2002) та Рекомендаціями Консультації ВООЗ 

щодо «Розробки стандартів для визначення втрати зору та функції зору» (вересень 2003). 

Для характеристики порушень зору для кодів H54.0-H54.3 необхідно виміряти гостроту зору з 

відкритими обома очима з використанням коригуючих пристроїв, якщо є. Для характеристики 

порушень зору для кодів H54.4-H54.6 необхідно виміряти гостроту зору для кожного ока окремо з 

використанням коригуючих пристроїв, якщо є. 

Якщо береться до уваги розмір поля зору, пацієнти, у яких кращий показник поля зору не 

перевищує 10 у радіусі навколо центральної фіксації, мають бути віднесені до категорії 3. Для 

монокулярної сліпоти (H54.4), цей ступінь втрати поля застосовується до ураженого ока. 

 

Категорія порушення зору 

Поточна гострота зору удалину 

Максимальний показник менше ніж: Мінімальний показник 

рівний або більше ніж: 

Легке або відсутнє 

порушення зору 

0 

 6/18 

3/10 (0.3) 

20/70 

Помірне порушення  

зору 

1 

6/18 

3/10 (0.3) 

20/70 

6/60 

1/10 (0.1) 

20/200 

Тяжке порушення 

зору 

2 

6/60 

1/10 (0.1) 

20/200 

3/60 

1/20 (0.05) 

20/400 

Сліпота 

3 

3/60 

1/20 (0.05) 

20/400 

1/60 
(рахування пальців на відстані 1 метр) 

1/50 (0.02) 

5/300 (20/1200) 

Сліпота 

4 

1/60 
(рахування пальців на відстані 1 метр) 

1/50 (0.02) 

5/300 (20/1200) 

Світловідчуття  

Сліпота 

5 

9 

 

Відсутність світловідчуття 

Невизначена або неуточнена 

 

 

Примітка: Термін «порушення зору» у категорії H54 охоплює категорію 0 для легкого або 

відсутнього порушення зору, категорію 1 для помірного порушення зору, категорію 2 для тяжкого 

порушення зору, термін «сліпота» - категорії 3, 4 та 5; а термін «неуточнена втрата зору» - 

категорію 9. Термін «знижений зір», включений до попереднього видання, був замінений на 

категорії 1 та 2 для того, щоб не плутати їх з тими, що вимагають спеціального поводження через 

знижений зір. 

Виключено: транзиторна сліпота (G45.3) 

 

H54.0 Сліпота обох очей 
Порушення зору категорії 3,4,5 

 

H54.1 Тяжке порушення зору обох очей 
Порушення зору категорія 2 

 

H54.2 Помірне порушення зору обох очей 
Порушення зору категорія 1 

 

H54.3 Легке або відсутнє порушення зору обох очей 
Порушення зору категорія 0 
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H54.4 Сліпота одного ока 
Порушення зору категорія 3, 4, 5 одного ока та категорії 0, 1, 2 або 9 другого ока 

 

H54.5 Тяжке порушення зору одного ока 
Порушення зору категорія 2 одного ока та категорії 0, 1 або 9 другого ока 

 

H54.6 Помірне порушення зору одного ока 
Порушення зору категорія 1 одного ока та категорії 0 або 9 другого ока 

 

H54.9 Неуточнене порушення зору 
Порушення зору категорія 9 

 

ІНШІ ХВОРОБИ ОКА ТА ЙОГО ПРИДАТКОВОГО АПАРАТА  

(H55-H59) 

 

H55 Ністагм та інші мимовільні рухи очей 
Ністагм: 

 вроджений 

 внаслідок зорової депривації 

 дисоційований 

 латентний  

 БДВ 

 

H57  Інші хвороби ока та його придаткового апарата  

 

H57.0 Аномалія функції зіниці 

 

H57.1 Очний біль 

 

H57.8 Інші уточнені хвороби ока та його придаткового апарата 

 

H57.9 Ураження ока та його придаткового апарата, неуточнене 

 

H58* Інші ураження ока та його придаткового апарата при хворобах, 

класифікованих в інших рубриках  

 

H58.0* Аномалії функції зіниці при хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Феномен Аргайла Робертсона або зіниця, сифілітична (A52.1†) 

 

H58.1* Порушення зору при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

H58.8* Інші уточнені ураження ока та його придаткового апарата при хворобах, 

класифікованих в інших рубриках 
Сифілітична офтальмопатія не класифікована в інших рубриках: 

 вроджена: 

 рання (A50.0†) 

 пізня (A50.3†) 

 рання (вторинна) (A51.4†) 

 пізня (A52.7†) 

Тиреоїдне ураження очей (офтальмопатія Грейвса) (E05.-†) 

 

H59 Інтраопераційне та післяпроцедурне ураження ока та його придаткового 

апарату, не класифіковані в інших рубриках  
▼1904 Виключено: 
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механічне ускладнення від: 

 інтраокулярних лінз (T85.2) 

 інших очних протезних засобів, імплантатів та трансплантатів (T85.3) 

псевдофакія (Z96.1) 

 

H59.0 Післяпроцедурна кератопатія [бульозна афакічна]  

 Кератопатія [бульозна афакічна] після операції з приводу катаракти 
Синдром:  

 рогівковий 

 склоподібного тіла 

 

✪H59.1 Випадковий прокол і розріз очей та придатків під час проведення медичної 

процедури 

  

✪H59.11 Випадковий прокол і розріз рогівки ока під час проведення медичної процедури 

 

✪H59.12 Випадковий прокол і розріз кон'юнктиви під час проведення медичної процедури 

 

✪H59.13 Випадковий прокол і розріз капсули кришталика під час проведення медичної 

 процедури 
 Пошкодження або розрив капсули кришталика БДВ під час проведення медичної процедури 

 Випадіння ядра кришталика внаслідок порушення або розриву під час проведення медичної 

 процедури 

 

✪H59.14 Випадковий прокол і розріз сітківки ока під час проведення медичної процедури 

 

✪H59.15 Випадковий прокол і розріз склоподібного тіла під час проведення медичної 

 процедури 

 

✪H59.16 Випадковий прокол і розріз плями (макули) під час проведення медичної 

процедури 

 

✪H59.19 Випадковий прокол і розріз структур ока та придатків під час проведення 

медичної процедури, не класифіковані в інших рубриках 

 

H59.8 Інші ураження ока та його придаткового апарата після та під час медичних 

процедур 

 

◙H59.81 Післяпроцедурний кістозний набряк макули  
Синдром Ірвіна-Гасса 

 

◙H59.82 Післяпроцедурний блебіт 

 

◙H59.83 Післяпроцедурний ендофтальміт 
Блебіт пов'язаний з ендофтальмітом, який виник після проведення очної медичної процедури 

 

◙H59.84 Післяпроцедурні хоріоретинальні рубці 

 

◙H59.85 Післяпроцедурна гіфема 

 

◙H59.89 Інші ураження ока та його придаткового апарата після та під час медичних 

процедур, не класифіковані в інших рубриках 
 Випадіння ядра кришталика під час проведення очної медичної процедури БДВ 
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 Виключено: випадіння ядра кришталика внаслідок порушення або розриву капсули під час 

медичної процедури (H59.13) 

H59.9 Ураження ока та його придаткового апарата після та під час медичних процедур, 

неуточнене 

 

КЛАС 8 ХВОРОБИ ВУХА ТА СОСКОПОДІБНОГО 

ВІДРОСТКА (H60-H95) 

 

Даний клас містить наступні блоки: 

H60-H62 Хвороби зовнішнього вуха 

H65-H75 Хвороби середнього вуха та соскоподібного відростка  

H80-H83 Хвороби внутрішнього вуха  

H90-H95 Інші хвороби вуха  

У даному класі наступні категорії позначені зірочкою: 

H62* Ураження зовнішнього вуха при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках  

H67* Середній отит при хворобах, класифікованих в інших рубриках  

H75* Інші ураження середнього вуха та соскоподібного відростка при хворобах, 

класифікованих в інших рубриках  

H94* Інші ураження вуха при хворобах, класифікованих в інших рубриках  

Виключено: 

деякі інфекційні та паразитарні хвороби (A00-B99) 

ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин (E00-E89) 

новоутворення (C00-D48) 

симптоми, ознаки та відхилення від норми, виявлені при клінічних та лабораторних дослідженнях, не 

класифіковані в інших рубриках (R00-R99) 

 

ХВОРОБИ ЗОВНІШНЬОГО ВУХА  

(H60-H62) 

 

H60 Зовнішній отит  

 

H60.0 Абсцес зовнішнього вуха 
Фурункул 

Карбункул  вушної раковини або зовнішнього слухового ходу 

Чиряк  

 

H60.1 Целюліт зовнішнього вуха 
Целюліт: 

 вушної раковини 

 зовнішнього слухового ходу 

 

H60.2 Злоякісний зовнішній отит 

 

H60.3 Інший інфекційний зовнішній отит 
Зовнішній отит: 

 дифузний 
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 геморагічний 

«Вухо плавця» 

 

H60.4 Холестеатома зовнішнього вуха  
Обструкція зовнішнього вуха (слухового ходу), спричинене кератозом 

 

H60.5 Гострий зовнішній неінфекційний отит 
Гострий зовнішній отит: 

 актинічний 

 хімічний 

 контактний 

 екзематозний 

 БДВ 

 реактивний 

 

H60.8 Інший зовнішній отит 
Хронічний зовнішній отит БДВ 

 

H60.9 Зовнішній отит, неуточнений 

 

H61 Інші хвороби зовнішнього вуха  

 

H61.0 Перихондрит зовнішнього вуха 
Вузликовий хронічний хондродерматит завитка вушної раковини 

Перихондрит: 

 вушної раковини 

 зовнішнього вуха 

 

H61.1 Неінфекційні хвороби вушної раковини 
Набута деформація: 

 вушної раковини 

 зовнішнього вуха 

Виключено: деформація вушної раковини, спричинена травмою і наступним перихондритом 

(M95.1) 

 

H61.2 Сірчана пробка 
Сірка у вусі 

 

H61.3 Набутий стеноз зовнішнього слухового ходу 
Звуження зовнішнього слухового ходу 

 

H61.8 Інші уточнені хвороби зовнішнього вуха 
Екзостоз зовнішнього слухового ходу 

 

H61.9 Хвороба зовнішнього вуха, неуточнена 

 

H62* Ураження зовнішнього вуха при хворобах, класифікованих в інших рубриках  

 

H62.0* Зовнішній отит при бактеріальних інфекціях, класифікованих в інших рубриках 
Зовнішній отит при бешисі (A46†) 

 

H62.1* Зовнішній отит при вірусних інфекціях, класифікованих в інших рубриках 
Зовнішній отит при: 

 герпесвірусній [герпес простий] інфекції (B00.1†) 

 оперізуючому лишаї (B02.8†) 
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H62.2* Зовнішній отит при мікозах 
Зовнішній отит при: 

 аспергільозі (B44.8†) 

 кандидозі (B37.2†) 

Отомікоз БДВ (B36.9†) 

 

H62.3* Зовнішній отит при інших інфекційних та паразитарних хворобах, 

класифікованих в інших рубриках 

 

H62.4* Зовнішній отит при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Зовнішній отит при імпетиго (L01.-†) 

 

H62.8* Інші ураження зовнішнього вуха при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

ХВОРОБИ СЕРЕДНЬОГО ВУХА ТА СОСКОПОДІБНОГО ВІДРОСТКА  

(H65-H75) 

 

H65 Негнійний середній отит  
Включено: з запаленням барабанної перетинки (мірингітом) 

Використовуйте додатковий код (H72.-) для зазначення наявності перфорованої барабанної 

перетинки. 

 

H65.0 Гострий середній серозний отит 
Гострий та підгострий середній отит з випотом 

 

H65.1 Інші гострі негнійні середні отити 
Середній отит, гострий та підгострий: 

 алергічний (слизовий) (геморагічний) (серозний) 

 слизовий 

 негнійний БДВ 

 геморагічний 

 серозно-слизовий 

Виключено: 

отит після баротравми вуха (T70.0) 

середній отит (гострий) БДВ (H66.9) 

 

H65.2 Хронічний серозний середній отит 
Хронічний туботимпанальний катар 

 

H65.3 Хронічний слизовий середній отит 
«Липке вухо» 

Хронічний середній отит: 

 слизовий 

 секреторний 

 транссудативний 

Виключено:  

адгезивна хвороба середнього вуха (H74.1) 

з серозним середнім отитом (H65.9) 

 

H65.4 Інші хронічні негнійні середні отити 
Хронічний середній отит: 

 алергічний 

 ексудативний 

 негнійний БДВ 

 серозно-слизовий 

 з випотом (негнійний) 
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H65.9 Негнійний середній отит, неуточнений 
Середній отит: 

 алергічний 

 катаральний 

 ексудативний 

 мукоїдний 

 секреторний 

 серозно-слизовий 

 серозний 

 транссудативний 

 з випотом (негнійний) 

 

H66 Гнійний та неуточнений середній отит  
Включено: з запаленням барабанної перетинки (мірингітом) 

Використовуйте додатковий код (H72.-) для зазначення наявності перфорованої барабанної 

перетинки. 

 

H66.0 Гострий гнійний середній отит 

 

H66.1 Хронічний туботимпанальний гнійний середній отит 
Доброякісний хронічний гнійний середній отит 

Хронічна туботимпанальна хвороба 

 

H66.2 Хронічний епітимпано-антральний гнійний середній отит 
Хронічна епітимпано-антральна хвороба 

 

H66.3 Інші хронічні гнійні середні отити 
Хронічний гнійний середній отит БДВ 

 

H66.4 Гнійний середній отит, неуточнений 
Гнійний середній отит БДВ 

 

H66.9 Середній отит, неуточнений 
Середній отит: 

 гострий БДВ 

 хронічний БДВ 

 БДВ 

 

H67* Середній отит при хворобах, класифікованих в інших рубриках  

 

H67.0* Середній отит при бактеріальних інфекціях, класифікованих в інших рубриках 
Середній отит при: 

 скарлатині (A38†) 

 туберкульозі (A18.6†) 

 

H67.1 * Середній отит при вірусних інфекціях, класифікованих в інших рубриках 
Середній отит при вірусі грипу 

 ідентифікований:  

• A/H5N1 (пташиний) (J09†) 

• інший (сезонний) (J10.8†) 

• не ідентифікований (J11.8†) 

 

H67.8* Середній отит при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

H68 Сальпiнгiт та обструкція слухової (євстахієвої) труби  
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H68.0 Сальпінгіт слухової (євстахієвої) труби 

 

H68.1 Обструкція слухової (євстахієвої) труби 
Компресія 

Стеноз  слухової (євстахієвої) труби 

Стриктура 

 

H69 Інші хвороби слухової (євстахієвої) труби  

 

H69.0 Зяюча слухова (євстахієва) труба 

 

H69.8 Інші уточнені хвороби слухової (євстахієвої) труби 

 

H69.9 Хвороба слухової (євстахієвої) труби, неуточнена 

 

H70 Мастоїдит та споріднені стани  

 

H70.0 Гострий мастоїдит 
Абсцес  соскоподібного 

Емпієма   відростка 

 

H70.1 Хронічний мастоїдит 
Карієс  соскоподібного 

Фістула  відростка 

 

H70.2 Петрозит 
Запалення кам’янистої частини скроневої кістки (гостре) (хронічне) 

 

H70.8 Інші форми мастоїдиту та споріднених станів 

 

H70.9 Мастоїдит, неуточнений 

 

H71 Холестеатома середнього вуха  
Холестеатома барабанної перетинки 

Виключено: 

холестеатома зовнішнього вуха (H60.4) 

рецидивна холестеатома порожнини після мастоїдектомії (H95.0) 

 

H72 Перфорація барабанної перетинки  
Включено: 

перфорація барабанної перетинки: 

 стійка посттравматична 

 післязапальна 

Виключено: травматичний розрив барабанної перетинки (S09.2) 

 

H72.0 Центральна перфорація барабанної перетинки 

 

H72.1 Перфорація барабанної перетинки у ділянці атика 
Перфорація в ненатягнутій частини барабанної перетинки (pars flaccida) 

 

H72.2 Інші крайові перфорації барабанної перетинки 

 

H72.8 Інші види перфорації барабанної перетинки 
Перфорація(ї): 

 множинна  барабанної 

 повна   перетинки 
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H72.9 Перфорація барабанної перетинки, неуточнена 
▼0803 

 

H73 Інші хвороби барабанної перетинки  

 

H73.0 Гострий мірингіт 
Гострий тимпаніт 

Бульозний мірингіт 

Виключено: із середнім отитом (H65-H66) 

 

H73.1 Хронічний мірингіт 
 Хронічний тимпаніт 

Виключено: із середнім отитом (H65-H66) 

 

H73.8 Інші уточнені хвороби барабанної перетинки 

 

H73.9 Хвороба барабанної перетинки, неуточнена 

 

H74 Інші хвороби середнього вуха та соскоподібного відростка  

 

H74.0 Тимпаносклероз 

 

H74.1 Адгезивна хвороба середнього вуха 
Адгезивний отит 

Виключено: «липке вухо» (H65.3) 

 

H74.2 Розрив і зміщення слухових кісточок 

 

H74.3 Інші набуті дефекти слухових кісточок 
Анкілоз   слухових 

Часткова втрата  кісточок 

 

H74.4 Поліп середнього вуха 

 

H74.8 Інші уточнені хвороби середнього вуха та соскоподібного відростка 

 

H74.9 Хвороба середнього вуха та соскоподібного відростка, неуточнена 

 

H75* Інші ураження середнього вуха та соскоподібного відростка при хворобах, 

класифікованих в інших рубриках  

 

H75.0* Мастоїдит при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 
Туберкульозний мастоїдит (A18.0†) 

 

H75.8* Інші уточнені хвороби середнього вуха та соскоподібного відростка при хворобах, 

класифікованих в інших рубриках 

 

ХВОРОБИ ВНУТРІШНЬОГО ВУХА  

(H80-H83) 

 

H80 Отосклероз  
Включено: отоспонгіоз 
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H80.0 Отосклероз із залученням вікна присінка (овального вікна), необлітеруючий 

 

H80.1 Отосклероз із залученням вікна присінка (овального вікна), облітеруючий 

 

H80.2 Отосклероз кохлеарний 
Отосклероз із залученням: 

 капсули лабіринту 

 вікна завитка (круглого вікна) 

 

H80.8 Інші форми отосклерозу 

 

H80.9 Отосклероз, неуточнений 

 

H81 Порушення вестибулярної функції  
Виключено: 

запаморочення: 

 епідемічне (A88.1) 

 БДВ (R42) 

 

H81.0 Хвороба Меньєра 
Ендолімфатична водянка 

Синдром або запаморочення Меньєра 

 

H81.1 Доброякісне пароксизмальне запаморочення 

 

H81.2 Вестибулярний нейроніт 

 

H81.3 Інші периферичні запаморочення 
Синдром Лермуайє 

Запаморочення: 

 вушне 

 отогенне 

 периферичне БДВ 

 

H81.4 Запаморочення центрального походження 
Центральний позиційний ністагм  

 

H81.8 Інші порушення вестибулярної функції 

 

H81.9 Порушення вестибулярної функції, неуточнене 
Синдром запаморочення БДВ 

 

H83 Інші хвороби внутрішнього вуха  

 

H83.0 Лабіринтит 

 

H83.1 Лабіринтний свищ [нориця] 

 

H83.2 Лабіринтна дисфункція 
Гіперчутливість 

Гіпофункція  лабіринту 

Втрата функції 

 

H83.3 Шумові ефекти внутрішнього вуха 
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Акустична травма 

Втрата слуху, спричинена шумом 

 

H83.8 Інші уточнені хвороби внутрішнього вуха 

 

H83.9 Хвороба внутрішнього вуха, неуточнена 

 

 

ІНШІ ХВОРОБИ ВУХА  

(H90-H95) 

 

H90 Кондуктивна та нейросенсорна втрата слуху  
Включено: вроджена глухота 

Виключено: 

мутаційна глухота HКІР (H91.3) 

глухота БДВ (H91.9) 

втрата слуху: 

 спричинена шумом (H83.3) 

 БДВ (H91.9) 

 ототоксична (H91.0) 

 раптова (ідіопатична) (H91.2) 

 

H90.0 Кондуктивна втрата слуху, двостороння 

 

H90.1 Кондуктивна втрата слуху, одностороння з повним збереженням слухового 

сприйняття на протилежному боці 

 

H90.2 Кондуктивна втрата слуху, неуточнена 
Кондуктивна глухота БДВ 

 

H90.3 Нейросенсорна втрата слуху, двостороння 

 

H90.4 Нейросенсорна втрата слуху, одностороння з повним збереженням слухового 

сприйняття на протилежній стороні 

 

H90.5 Нейросенсорна втрата слуху, неуточнена 
Вроджена глухота БДВ 

Втрата слуху: 

 центральна 

 невральна  БДВ 

 перцептивна 

 сенсорна 

Нейросенсорна глухота БДВ 

 

H90.6 Змішана кондуктивна та нейросенсорна туговухість, двостороння 

 

H90.7 Змішана кондуктивна та нейросенсорна туговухість, одностороння з повним 

збереженням слухового сприйняття на протилежній стороні 

 

H90.8 Змішана кондуктивна та нейросенсорна втрата слуху, неуточнена 

 

H91 Інша втрата слуху  
Виключено: 

аномалії слухового сприйняття (H93.2) 

втрата слуху, включена у рубрику H90.- 

сірчана пробка (H61.2) 
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втрата слуху, спричинена шумом (H83.3) 

психогенна глухота (F44.6) 

транзиторна ішемічна глухота (H93.0) 

 

H91.0 Ототоксична втрата слуху 
Використовуйте додатковий код зовнішніх факторів (Клас 20) для зазначення токсичної 

речовини. 

 

H91.1 Пресбікузис 
Пресбіакузія 

 

H91.2 Раптова ідіопатична втрата слуху 
Раптова втрата слуху БДВ 

 

H91.3 Мутаційна глухота, не класифікована в інших рубриках 

 

H91.8 Інші уточнені форми втрати слуху 

 

H91.9 Втрата слуху, неуточнена 
Глухота: 

 високочастотна 

 низькочастотна 

 БДВ 

 

H92 Оталгiя та виділення з вуха  

 

H92.0 Оталгія 

 

H92.1 Оторея 
Виключено: витікання спинномозкової рідини через вухо (G96.0) 

 

H92.2 Кровотеча з вуха 
Виключено: травматична кровотеча - кодують за типом травми 

 

H93 Інші хвороби вуха, не класифіковані в інших рубриках  

 

H93.0 Дегенеративні та судинні хвороби вуха 
Минуща ішемічна глухота 

Виключено: пресбіакузис (H91.1) 

 

H93.1 Шум у вухах (суб'єктивний) 

 

H93.2 Інші аномалії слухового сприйняття 
Звуковий рекрутмент 

Диплакузія 

Гіперакузія 

Минуще слухове порогове зрушення 

Виключено: слухові галюцинації (R44.0) 

 

H93.3 Хвороби слухового нерва 
Хвороба VIII черепного нерва 

 

H93.8 Інші уточнені хвороби вуха 

 

H93.9 Хвороба вуха, неуточнена 

 



312 

H94* Інші ураження вуха при хворобах, класифікованих в інших рубриках  

 

H94.0* Кохлеарний неврит при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в 

інших рубриках 
Неврит слухового нерва при сифілісі (A52.1†) 

 

H94.8* Інші уточнені ураження вуха при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

H95 Інтраопераційні та післяпроцедурнi ураження вуха та соскоподібного 

відростка, не класифіковані в інших рубриках 
▼1904 

 

H95.0 Рецидивна холестеатома порожнини після мастоїдектомії 

 

H95.1 Інші ураження після мастоїдектомії 

 

✪H95.11 Хронічне запалення порожнини після мастоїдектомії 

 

✪H95.12 Грануляція порожнини після мастоїдектомії 

 

✪H95.13 Кіста слизової оболонки порожнини після мастоїдектомії 

 

✪H95.19 Інші порушення після мастоїдектомії 

 

✪H95.2 Випадковий прокол і розріз структур вуха та соскоподібного відростка під час 

проведення медичної процедури, не класифіковані в інших рубриках 

 

H95.8 Інші ураження вуха та соскоподібного відростка після медичних процедур 

 

H95.9 Ураження вуха та соскоподібного відростка після та під час медичних процедур, 

неуточнене 
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КЛАС 9 ХВОРОБИ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ (I00-I99) 

 

Даний клас містить наступні блоки: 

I00-I02 Гостра ревматична лихоманка  

I05-I09 Хронічні ревматичні хвороби серця  

I10-I15 Гіпертонічна хвороба  

I20-I25 Ішемічна хвороба серця  

I26-I28 Легеневе серце та порушення легеневого кровообігу  

I30-I52 Інші хвороби серця  

I60-I69 Цереброваскулярні хвороби  

I70-I79 Хвороби артерій, артеріол та капілярів  

I80-I89 Хвороби вен, лімфатичних судин та лімфатичних вузлів, не класифіковані в 

інших рубриках  

I95-I99 Інші та неуточнені хвороби системи кровообігу  

У даному класі наступні категорії позначені зірочкою: 

I32* Перикардит при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

I39* Ендокардит та ураження клапанів серця при хворобах, класифікованих в 

інших рубриках 

I41* Міокардит при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

I43* Кардіоміопатія при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

I52* Інші ураження серця при хворобах, класифікованих в інших рубриках  

I68* Ураження судин головного мозку при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 

I79* Ураження артерій, артеріол та капілярів при хворобах, класифікованих в 

інших рубриках 

I98* Інші порушення системи кровообігу при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 

Виключено: 

деякі інфекційні та паразитарні хвороби (A00-B99) 

ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин (E00-E89) 

новоутворення (C00-D48) 

симптоми, ознаки та відхилення від норми, виявлені при клінічних та лабораторних дослідженнях, не 

класифіковані в інших рубриках (R00-R99) 

системні хвороби сполучної тканини (M30-M36) 

транзиторнi церебральнi iшемiчнi напади та пов’язані з ними синдроми (G45.-) 
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ГОСТРА РЕВМАТИЧНА ЛИХОМАНКА 

(I00-I02) 

 

I00 Ревматична лихоманка без залучення серця 
Артрит ревматичний, гострий або підгострий 

 

I01 Ревматична лихоманка із залученням серця 
Виключено: хронічні ревматичні хвороби серця (I05-I09) без одночасного розвитку гострого 

ревматичного процесу, без явищ активізації чи рецидиву цього процесу 

 

I01.0 Гострий ревматичний перикардит 
Будь-який стан, зазначений у рубриці I00, у поєднанні з перикардитом 

Ревматичний перикардит (гострий) 

Виключено: перикардит, не позначений як ревматичний (I30.-) 

 

I01.1 Гострий ревматичний ендокардит 
Будь-який стан, зазначений у рубриці I00, у поєднанні з ендокардитом чи вальвулітом 

Гострий ревматичний вальвуліт 

 

I01.2 Гострий ревматичний міокардит 
Будь-який стан, зазначений у рубриці I00, у поєднанні з міокардитом 

 

I01.8 Інші гострі ревматичні хвороби серця 
Будь-який стан, зазначений у рубриці I00, у поєднанні з іншими множинними формами станів із 

залученням серця 

Гострий ревматичний панкардит 

 

I01.9 Гостра ревматична хвороба серця, неуточнена 
Будь-який стан, зазначений у рубриці I00, у поєднанні з неуточненою формою ураження серця 

Ревматичний (-а):  

 кардит, гострий 

 хвороба серця, активна або гостра 

 

I02 Ревматична хорея 
Включено:  

хорея Сиденгама 

Виключено: 

хорея: 

 Гентінгтона (G10) 

 БДВ (G25.5) 

 

I02.0 Ревматична хорея з залученням серця 
Хорея БДВ із залученням серця 

Ревматична хорея з залученням серця будь-якого типу із зазначених у рубриці I01.- 

 

I02.9 Ревматична хорея без залучення серця 
Ревматична хорея БДВ 

 

ХРОНІЧНІ РЕВМАТИЧНІ ХВОРОБИ СЕРЦЯ  

(I05-I09) 

 

I05 Ревматичні хвороби мітрального клапана 
Включено: стани, класифіковані в рубриках до I05.0 та I05.2-I05.9, уточнені чи неуточнені як 

ревматичні 

Виключено: випадки, уточнені як неревматичні (I34.-) 
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I05.0 Мітральний стеноз 
Обструкція мітрального клапана (ревматичне) 

 

I05.1 Ревматична недостатність мітрального клапана 
Ревматична мітральна: 

 функціональна недостатність 

 регургітація 

 

I05.2 Мітральний стеноз із недостатністю 
Мітральний стеноз із функціональною недостатністю чи регургітацією 

 

I05.8 Інші хвороби мітрального клапана 
Мітральна (клапанна) недостатність 

 

I05.9 Хвороба мітрального клапана, неуточнена 
Мітральне (клапанне) порушення (хронічне) БДВ 

 

I06 Ревматичні хвороби аортального клапана 
Виключено: випадки, неуточнені як ревматичні (I35.-) 

 

I06.0 Ревматичний аортальний стеноз 
Ревматична обструкція аортального клапана 

 

I06.1 Ревматична недостатність аортального клапана 
Ревматична аортальна: 

 недостатність 

 регургітація 

 

I06.2 Ревматичний аортальний стеноз із недостатністю 
Ревматичний аортальний стеноз із функціональною недостатністю чи регургітацією 

 

I06.8 Інші ревматичні хвороби аортального клапана 

 

I06.9 Ревматична хвороба аортального клапана, неуточнена 
Ревматична аортальна (клапанна) хвороба БДВ 

 

I07 Ревматичні хвороби тристулкового клапана 
Включено: випадки, уточнені чи неуточнені як ревматичні 

Виключено: випадки, уточнені як неревматичні (I36.-) 

 

I07.0 Тристулковий стеноз 
Тристулковий (клапанний) стеноз (ревматичний) 

 

I07.1 Тристулкова недостатність 
Тристулкова (клапанна) недостатність (ревматична) 

 

I07.2 Тристулковий стеноз із недостатністю 

 

I07.8 Інші хвороби тристулкового клапана 

 

I07.9 Хвороба тристулкового клапана, неуточнена 
Порушення функції тристулкового клапана БДВ 

 

I08 Ураження кількох клапанів 
Включено: випадки, уточнені чи неуточнені як ревматичні 

Виключено:  
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ендокардит, клапан неуточнений (I38) 

ураження кількох клапанів уточненого походження, крім ревматичних хвороб серця 

(використовуйте відповідні коди у рубриках I34-I38, Q22-Q23 та Q24.87) 

ревматичні хвороби ендокарда, клапан неуточнений (I09.1) 

 

I08.0 Сукупне ураження мітрального та аортального клапанів 
Ураження як мітрального, так і аортального клапанів, уточнене чи неуточнене як ревматичне 

 

I08.1 Сукупне ураження мітрального та тристулкового клапанів 

 

I08.2 Сукупне ураження аортального та тристулкового клапанів 

 

I08.3 Сукупне ураження мітрального, аортального та тристулкового клапанів 

 

I08.8 Інші множинні хвороби серцевих клапанів 

 

I08.9 Множинне ураження серцевих клапанів, неуточнене 

 

I09 Інші ревматичні хвороби серця 

 

I09.0 Ревматичний міокардит 
Виключено: міокардит, неуточнений як ревматичний (I51.4) 

 

I09.1 Ревматичні хвороби ендокарда, клапан неуточнений 
Ревматичний: 

 ендокардит (хронічний) 

 вальвуліт (хронічний) 

Виключено: ендокардит, клапан неуточнений (I38) 

 

I09.2 Хронічний ревматичний перикардит 
Злипливий перикардит, ревматичний 

Хронічний ревматичний: 

 медіастиноперикардит 

 міоперикардит 

Виключено: стани, неуточнені як ревматичні (I31.-) 

 

I09.8 Інші уточнені ревматичні хвороби серця 
Ревматична хвороба клапана легеневої артерії 

 

I09.9 Ревматична хвороба серця, неуточнена 
Ревматичний (-а): 

 кардит 

 серцева недостатність 

Виключено: ревматоїдний кардит (M05.3-) 

 

ГІПЕРТОНІЧНА ХВОРОБА 

(I10-I15) 

 
Виключено: 

із залученням вінцевих артерій (I20-I25) 

гіпертонія у новонародженого (P29.2) 

легенева гіпертонія (I27.0) 

 

I10 Есенціальна (первинна) гіпертензія 
Високий кров'яний тиск  

Гіпертонія (артеріальна) (доброякісна) (есенціальна) (злоякісна) (первинна) (системна)  
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Виключено: з залученням судин:  

 головного мозку (I60 - I69)  

 ока (H35.0) 

 

I11 Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба серця  
▼0925 Включено: будь-який стан, зазначений у рубриках I50.-, I51.4-I51.9, обумовлений гіпертонією 

 

I11.0 Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба серця з (застійною) серцевою недостатністю 
Гіпертензивна (гіпертонічна) серцева недостатність 

 

I11.9 Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба серця без (застійної) серцевої недостатності  
 Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба серця БДВ 

 

I12 Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба нирок  
Включено: 

будь-які стани, зазначені в рубриках N00-N07, N18.-, N19 або N26, обумовлені гіпертонією 

артеріосклероз нирок 

артеріосклеротичний нефрит (хронічний) (інтерстиціальний) 

гіпертензивна (гіпертонічна) нефропатія 

нефросклероз 

Виключено: 

вторинна гіпертонія (I15.-) 

 

I12.0 Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба нирок з нирковою недостатністю 
Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба нирок з хронічною нирковою недостатністю, стадія  5 

Гіпертензивна (гіпертонічна) ниркова недостатність 

 

I12.9 Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба нирок без ниркової недостатності 
Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба нирок з хронічною хворобою нирок, стадія 1-4 або 

неуточнена 

Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба нирок БДВ 

Також кодуйте стадію хронічної хвороби нирок (ХХН) (N18.1-N18.4, N18.9) 

 

I13 Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба серця та нирок 
▼0925, 1438 

Включено: 

будь-які стани, зазначені в рубриці I11.-, у поєднанні з будь-яким станом, включеним в рубрику 

I12.- 

хвороба: 

 серцево-ниркова 

 серцево-судинна ниркова 

 

I13.0 Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба серця і нирок із (застійною) серцевою 

недостатністю 
Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба серця з хронічною хворобою нирок стадія 1-4 або 

неуточнена та серцевою недостатністю 

Також кодуйте стадію хронічної хвороби нирок (ХХН) (N18.1-N18.4, N18.9) 

 

I13.1 Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба серця і нирок з нирковою недостатністю 
Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба серця та нирок з хронічною нирковою недостатністю стадія 

5 

 

I13.2 Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба серця і нирок із (застійною) серцевою та 

нирковою недостатністю 

 

I13.9 Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба серця і нирок, неуточнена 
Також кодуйте стадію хронічної хвороби нирок (ХХН) (N18.1-N18.4, N18.9) 
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I15 Вторинна гіпертензія 
▼0925, 1438 

Виключено: 
з залученням судин:  

 головного мозку (I60 - I69)  

 ока (H35.0) 

 

I15.0 Реноваскулярна гіпертензія 

 

I15.1 Вторинна гіпертензія, пов'язана з іншими нирковими порушеннями 

 

I15.2 Вторинна гіпертензія, пов'язана з ендокринними порушенням 

 

I15.8 Інша вторинна гіпертензія 

 

I15.9 Вторинна гіпертензія, неуточнена 

 

ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ  

(I20-I25) 

 
Включено: 

зі згадкою про гіпертензію (I10-I15) 

Примітка: Для статистики захворюваності визначення «тривалість», зазначене у I21, I22, I24 та I25, означає 

проміжок часу від початку ішемічного нападу до надходження пацієнта до медичного закладу. Для 

статистики смертності «тривалість» означає проміжок часу від початку ішемічного нападу до настання 

летального кінця. 

 

I20 Стенокардія   
▼0940 

 

I20.0 Нестабільна стенокардія 
Стенокардія: 

 прогресуюча 

 напруги, що виникла вперше 

 напргуги прогресуюча 

Загроза інфаркту 

Інтермітуючий коронарний синдром 

Передінфарктний синдром 

 

I20.1 Стенокардія з зареєстрованим спазмом судин 
Стенокардія: 

 ангіоспатична 

 Принцметала 

 спазматична 

 варіантна 

 

I20.8 Інші форми стенокардії 
Стенокардія напруги 

Синдром уповільнення коронарного кровообігу 

Стабільна стенокардія 

Стенокардія  

 

I20.9 Стенокардія, неуточнена 
Стенокардія: 

 серця 

 БДВ 

Ангінозний синдром 
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Ішемічний біль у грудях 

 

I21 Гострий інфаркт міокарда 
▼0940, 0941 

Включено: 

інфаркт міокарда, уточнений як гострий або в разі встановленої його тривалості 4 тижні (28 днів) 

або менше від початку 

Виключено: 

деякі поточні ускладнення, спричинені гострим інфарктом міокарда (I23.-) 

інфаркт міокарда: 

 перенесений у минулому (I25.2) 

 уточнений як хронічний або в разі встановленої його тривалості більше 4 тижнів (більше 28 

днів) від початку (I25.8) 

 повторний (I22.-) 

постінфарктний міокардіальний синдром (I24.1) 

 

I21.0 Гострий трансмуральний інфаркт передньої стінки міокарда 
Трансмуральний інфаркт (гострий) (STEMI): 

 передньої стінки БДВ 

 передньоверхівковий 

 передньобічний 

 передньоперегородковий 

 

I21.1 Гострий трансмуральний інфаркт нижньої стінки міокарда 
Трансмуральний інфаркт (гострий) (STEMI): 

 діафрагмальної стінки 

 нижньої стінки БДВ 

 нижньобічний 

 нижньозадній 

 

I21.2 Гострий трансмуральний інфаркт міокарда інших уточнених локалізацій 
Трансмуральний інфаркт (гострий) (STEMI): 

 верхівково-бічний 

 базально-латеральний 

 верхньобічний 

 бічної стінки БДВ 

 задній (справжній) 

 задньобазальний 

 задньобічний 

 задньосептальний 

 септальний БДВ 

 

I21.3 Гострий трансмуральний інфаркт міокарда неуточненої локалізації 
Інфаркт міокарда з підйомом сегмента ST [STEMI]  БДВ 

Трансмуральний інфаркт міокарда  

 

I21.4 Гострий субендокардіальний інфаркт міокарда 
Інфаркт міокарда без підйому сегмента ST [NSTEMI] 

Нетрансмуральний інфаркт міокарда БДВ 

 

I21.9 Гострий інфаркт міокарда, неуточнений 
Інфаркт міокарда (гострий) БДВ 

 

I22 Повторний інфаркт міокарда 
▼0940 

Включено: 

інфаркт: 

 міокарда: 
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 розширення зони  

 рецидивний  

 повторний  

Примітка: 

Для кодування захворювання ця категорія використовується для інфаркту будь-якої частини 

міокарда, що мав місце протягом 4 тижнів (28 днів) з моменту початку раніше існуючого 

інфаркту. 

Виключено: 

інфаркт міокарда, уточнений як хронічний або в разі встановленої його тривалості більше 4 тижнів 

(більше 28 днів) від початку (I25.8) 

 

I22.0 Повторний інфаркт передньої стінки міокарда 
Повторний інфаркт (гострий): 

 передньої стінки БДВ 

 передньоверхівковий 

 передньобічний 

 передньоперегородковий 

 

I22.1 Повторний інфаркт нижньої стінки міокарда 
Повторний інфаркт (гострий): 

 діафрагмальної стінки 

 нижньої стінки БДВ 

 нижньобічний 

 нижньозадній 

 

I22.8 Повторний інфаркт міокарда інших уточнених локалізацій 
Повторний інфаркт (гострий): 

 верхівково-бічний 

 базально-латеральний 

 верхньобічний 

 бічної стінки БДВ 

 задній (справжній) 

 задньобазальний 

 задньобічний 

 задньосептальний 

 септальний БДВ 

 

I22.9 Повторний інфаркт міокарда неуточненої локалізації 

 

I23 Деякі поточні ускладнення гострого інфаркту міокарда 
▼0940 

Виключено: 

зазначені стани: 

 що супроводжували гострий інфаркт міокарда (I21-I22) 

 неуточнені як поточні ускладнення гострого інфаркту міокарда (I31.-, I51.-) 

 

I23.0 Гемоперикард як поточне ускладнення гострого інфаркту міокарда 

 

I23.1 Дефект міжпередсердної перегородки як поточне ускладнення гострого інфаркту 

міокарда 

 

I23.2 Дефект міжшлуночкової перегородки як поточне ускладнення гострого інфаркту 

міокарда 

 

I23.3 Розрив серцевої стінки без гемоперикарда як поточне ускладнення гострого 

інфаркту міокарда 
Виключено: з гемоперикардом (I23.0) 
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I23.4 Розрив сухожилкової хорди, як поточне ускладнення гострого інфаркту міокарда 

 

I23.5 Розрив папілярного м'язу мітрального клапана як поточне ускладнення гострого 

інфаркту міокарда 

 

I23.6 Тромбоз передсердя, вушка передсердя та шлуночка як поточне ускладнення 

гострого інфаркту міокарда 

 

I23.8 Інші поточні ускладнення гострого інфаркту міокарда 

 

I24 Інші форми гострої ішемічної хвороби серця 
▼0940 Виключено: 

стенокардія (I20.-) 

транзиторна ішемія міокарда у новонародженого (P29.4) 

 

I24.0 Коронарний тромбоз, який не призводить до інфаркту міокарда 
▼0941 Вінцевої (артерії) (вени): 

 емболія   яка не 

 оклюзія   призводить до 

 тромбоемболія  інфаркту міокарда 

Виключено: 

коронарний тромбоз, класифікований як хронічний, або у випадках його тривалості більше 4 

тижнів (більше 28 днів) від початку (I25.8) 

 

I24.1 Синдром Дресслера 
Постінфарктний синдром 

 

I24.8 Інші форми гострої ішемічної хвороби серця 
Коронарна:  

 недостатність, гостра 

 неповноцінність 

 

I24.9 Гостра ішемічна хвороба серця, неуточнена 
Виключено: ішемічна хвороба серця (хронічна) БДВ (I25.9) 

 

I25 Хронічна ішемічна хвороба серця 
▼0941 

Виключено: серцево-судинна хвороба серця БДВ (I51.6) 

 

I25.0 Атеросклеротична серцево-судинна хвороба як така 

 

I25.1 Атеросклеротична хвороба серця 
▼0909 Атеросклеротичний коронарокардіосклероз 

Коронарний(-а) вінцевої (артерії): 

 атеросклероз 

 хвороба серця 

Склероз коронарних судин 

 

◙I25.10 Атеросклеротична хвороба серця неуточнених судин 

 

◙I25.11 Атеросклеротична хвороба серця нативних вінцевих артерій 

 

◙I25.12 Атеросклеротична хвороба серця аутогенного обхідного судинного шунта 

 

◙I25.13 Атеросклеротична хвороба серця неаутогенного обхідного судинного шунта 
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I25.2 Перенесений у минулому інфаркт міокарда 
Лікований інфаркт міокарда 

Перенесений у минулому інфаркт міокарда, діагностований за допомогою ЕКГ або іншого 

спеціального обстеження 

 

I25.3 Аневризма серця 
Аневризма:  

 стінки 

 шлуночка 

 

I25.4 Аневризма розсічення вінцевої (коронарної) артерії  
Коронарна артеріовенозна фістула, набута 

Виключено: вроджена коронарна аневризма (вінцевої артерії) (Q24.5) 

 

I25.5 Ішемічна кардіоміопатія 

 

I25.6 Безсимптомна ішемія міокарда 

 

I25.8 Інші форми хронічної ішемічної хвороби серця 
Будь-який стан у I21-I22 та I24.-, класифікований як хронічний, або в разі встановленої його 

тривалості більше 4 тижнів (більше 28 днів) від початку 

 

I25.9 Хронічна ішемічна хвороба серця, неуточнена 
Ішемічна хвороба серця (хронічна) БДВ 

 

ЛЕГЕНЕВО-СЕРЦЕВА ХВОРОБА ТА ПОРУШЕННЯ ЛЕГЕНЕВОГО 

КРОВООБІГУ  

(I26-I28) 

 

I26 Легенева емболія 
Включено: 

легеневих (артерій) (вен): 

 інфаркт 

 тромбоемболія 

 тромбоз 

Виключено: 

як ускладнення при аборті, позаматковій та молярній вагітності (O00-O07, O08.2) 

 

I26.0 Легенева емболія зі згадкою про гостре легеневе серце 
Гостре легеневе серце БДВ 

 

I26.9 Легенева емболія без згадки про гостре легеневе серце 
Легенева емболія БДВ 

 

I27 Інші форми легенево-серцевої недостатності 

 

I27.0 Первинна легенева гіпертензія 

 

I27.1 Кіфосколіотична хвороба серця 

 

I27.2 Інша вторинна легенева гіпертензія 
Використовуйте додатковий код для зазначення первинної хвороби. 

 

I27.8 Інші уточнені форми легенево-серцевої хвороби 
Ейзенменгера:  
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 комплекс  

 синдром  

Виключено: дефект Ейзенменгера (Q21.81) 

 

I27.9 Легенево-серцева хвороба, неуточнена 
Хронічна хвороба серця легеневого походження 

Легеневе серце (хронічне) БДВ 

 

I28 Інші хвороби легеневих судин 

 

I28.0 Артеріовенозний свищ [нориця] легеневих судин 

 

I28.1 Аневризма легеневої артерії 

 

I28.8 Інші уточнені хвороби легеневих судин 
Розрив  

Стеноз   легеневих судин 

Стриктура 

 

I28.9 Хвороба легеневих судин, неуточнена 

 

ІНШІ ФОРМИ ХВОРОБИ СЕРЦЯ  

(I30-I52) 

 

I30 Гострий перикардит 
Включено: гострий ексудативний перикардит 

Виключено: ревматичний перикардит (гострий) (I01.0) 

 

I30.0 Гострий неспецифічний ідіопатичний перикардит 

 

I30.1 Інфекційний перикардит 
Перикардит: 

 пневмококовий 

 гнійний 

 стафілококовий 

 стрептококовий 

 вірусний 

Піоперикардит  

У разі необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-

B97). 

 

I30.8 Інші форми гострого перикардиту 

 

I30.9 Гострий перикардит, неуточнений 

 

I31 Інші хвороби перикарда 
Виключено:  

деякі поточні ускладнення гострого інфаркту міокарда (I23.-) 

посткардіотомічний синдром (I97.0) 

травма серця (S26.-) 

хвороби, уточнені як ревматичні (I09.2) 

 

I31.0 Хронічний адгезивний перикардит 
Accretio cordis 

Адгезивний (спайковий) перикардит 

Адгезивний медіастиноперикардит 
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I31.1 Хронічний констриктивний перикардит 
Concretio cordis 

Кальциноз перикарда 

 

I31.2 Гемоперикард, не класифікований в інших рубриках 

 

I31.3 Перикардіальний випіт (незапальний) 
Хілоперикард 

 

I31.8 Інші уточнені хвороби перикарда 
Епікардіальні бляшки 

Вогнищеві перикардіальні зрощення 

 

I31.9 Хвороба перикарда, неуточнена 
Тампонада серця 

Перикардит (хронічний) БДВ 

 

I32* Перикардит при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

I32.0* Перикардит при бактеріальних інфекціях, класифікованих в інших рубриках 
Перикардит: 

 гонококовий (A54.8†) 

 менінгококовий (A39.5†) 

 сифілітичний (A52.0†) 

 туберкульозний (A18.8†) 

 

I32.1* Перикардит при інших інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в 

інших рубриках 

 

I32.8* Перикардит при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Перикардит: 

 ревматоїдний (M05.3-†) 

 при системному червоному вовчаку (M32.1†) 

 уремічний (N18.5†) 

 

I33 Гострий та підгострий ендокардит 
Виключено: 

гострий ревматичний ендокардит (I01.1) 

ендокардит БДВ (I38) 

 

I33.0 Гострий та підгострий інфекційний ендокардит 
Ендокардит (гострий) (підгострий): 

 бактеріальний 

 інфекційний БДВ 

 з повільним перебігом 

 злоякісний 

 септичний 

 виразковий 

У разі необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-

B97). 

 

I33.9 Гострий ендокардит, неуточнений 
Ендокардит 

Міоендокардит  гострий або підгострий 

Періендокардит  
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I34 Неревматичні ураження мітрального клапана 
Виключено: 

мітрального клапана: 

 хвороба (I05.9) 

 недостатність (I05.8) 

 стеноз (I05.0) 

випадки, якщо причина неуточнена, але є посилання на: 

 хвороби аортального клапана (I08.0) 

 стеноз чи обструкцію мітрального клапана (I05.0) 

ураження, класифіковані як: 

 вроджені (Q23.3 - Q23.9) 

 ревматичні (I05.-) 

 

I34.0 Недостатність мітрального клапана 
Мітрального клапана: 

 недостатність   БДВ або уточненої 

 регургітація  причини, крім ревматичної 

 

I34.1 Пролапс мітрального клапана 
Синдром вибухання мітрального клапана 

Виключено: 

синдром Марфана (Q87.4) 

 

I34.2 Неревматичний стеноз мітрального клапана 

  

I34.8 Інші неревматичні ураження мітрального клапана  

 

I34.9 Неревматичне ураження мітрального клапана, неуточнене 

 

I35 Неревматичні ураження аортального клапана 
Виключено: 

гіпертрофічний субаортальний стеноз (I42.1) 

випадки, якщо причина неуточнена, але є посилання на хвороби мітрального клапана (I08.0) 

ураження, класифіковані як: 

 вроджені (Q23.0-Q23.1, Q23.4-Q23.9) 

 ревматичні (I06.-) 

 

I35.0 Стеноз аортального клапана 

  

I35.1 Недостатність аортального клапана 
Аортального клапана: 

 недостатність   БДВ або уточненої 

 регургітація  причини, крім ревматичної 

 

I35.2 Стеноз аортального клапана з недостатністю 

 

I35.8 Інші ураження аортального клапана 

 

I35.9 Ураження аортального клапана, неуточнене 

 

I36 Неревматичні ураження тристулкового клапана 
Виключено: 

випадки, якщо причина неуточнена (I07.-) 

ураження, класифіковані як: 

 вроджені (Q22.4-, Q22.8-, Q22.9) 

 ревматичні (I07.-) 
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I36.0 Неревматичний стеноз тристулкового клапана 

  

I36.1 Неревматична недостатність тристулкового клапана 
Тристулкового клапана: 

 недостатність   уточненої причини, 

 регургітація  крім ревматичної 

 

I36.2 Неревматичний стеноз тристулкового клапана з недостатністю 

 

I36.8 Інші неревматичні ураження тристулкового клапана 

 

I36.9 Неревматичне ураження тристулкового клапана, неуточнене 

 

I37 Ураження клапана легеневої артерії 
Виключено: 

ураження, класифіковані як: 

 вроджені (Q22.1, Q22.2, Q22.3-) 

 ревматичні (I09.8) 

 

I37.0 Стеноз клапана легеневої артерії 

 

I37.1 Недостатність клапана легеневої артерії 
Легеневого клапана: 

 недостатність   БДВ або уточненої причини, 

 регургітація  крім ревматичної 

 

I37.2 Стеноз клапана легеневої артерії з недостатністю 

 

I37.8 Інші ураження клапана легеневої артерії 

 

I37.9 Ураження клапана легеневої артерії, неуточнене 

 

I38 Ендокардит, клапан неуточнений 
Ендокардит (хронічний) БДВ 

Клапанна(ий): 

 неповноцінність 

 недостатність  неуточненого  БДВ або уточненої 

 регургітація  клапана   причини, крім  

 стеноз      ревматичної або вроджені 

Вальвуліт (хронічний) 

Виключено: 

вроджена(ий):  

 недостатність серцевого клапана БДВ (Q24.87) 

 стеноз серцевого клапана БДВ (Q24.87) 

ендокардіальний фіброеластоз (I42.4) 

випадки, уточнені як ревматичні (I09.1) 

 

I39* Ендокардит та ураження клапанів серця при хворобах, класифікованих в 

інших рубриках 
Включено: 

ураження ендокарда при: 

 гонококовій інфекції (A54.8†) 

 хворобі Лібмана-Сакса (M32.1†) 

 менінгококовій інфекції (A39.5†) 

 ревматоїдному артриті (M05.3-†) 
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 сифілісі (A52.0†) 

 туберкульозі (A18.8†) 

 черевному тифі (A01.0†) 

 

I39.0* Ураження мітрального клапана при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

I39.1* Ураження аортального клапана при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

I39.2* Ураження тристулкового клапана при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 

 

I39.3* Ураження клапана легеневої артерії при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 

 

I39.4* Множинні ураження серцевих клапанів при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 

 

I39.8* Ендокардит неуточненого клапана, при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 

 

I40 Гострий міокардит 

 

I40.0 Інфекційний міокардит 
Септичний міокардит 

У разі необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-

B97). 

 

I40.1 Ізольований міокардит 

 

I40.8 Інший гострий міокардит 

 

I40.9 Гострий міокардит, неуточнений 

 

I41* Міокардит при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

I41.0* Міокардит при бактеріальних хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Міокардит: 

 дифтерійний (A36.8†) 

 гонококовий (A54.8†) 

 менінгококовий (A39.5†) 

 сифілітичний (A52.0†) 

 туберкульозний (A18.8†) 

 

I41.1* Міокардит при вірусних хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Міокардит (гострий), спричинений вірусом грипу:  

• ідентифікований: 

• A/H5N1 (пташинний) (J09†) 

• інший (сезонний) (J10.8†) 

• не ідентифікований (J11.8†) 

Міокардит при епідемічному паротиті (B26.8†) 

 

I41.2* Міокардит при інших інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в 

інших рубриках 
Міокардит при: 

 хворобі Шагаса:  
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 гострий (B57.0†) 

 хронічний (B57.2†) 

 БДВ (B57.2†) 

 токсоплазмозі (B58.8†) 

 

I41.8* Міокардит при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Ревматоїдний міокардит (M05.3-†) 

Саркоїдний міокардит (D86.8†) 

 

I42 Кардіоміопатія 
Виключено: 

ішемічна кардіоміопатія (I25.5) 

 

I42.0 Дилатаційна кардіоміопатія 
Конгестивна кардіоміопатія 

 

I42.1 Обструктивна гіпертрофічна кардіоміопатія 
Гіпертрофічний субаортальний стеноз 

 

I42.2 Інша гіпертрофічна кардіоміопатія 
Необструктивна гіпертрофічна кардіоміопатія 

 

I42.3 Ендоміокардіальна (еозинофільна) хвороба 
Ендоміокардіальний (тропічний) фіброз 

Ендокардит Леффлера 

 

I42.4 Ендокардіальний фіброеластоз 
Вроджена кардіоміопатія 

 

I42.5 Інша рестриктивна кардіоміопатія 
Фібропластична кардіоміопатія БДВ 

 

I42.6 Алкогольна кардіоміопатія 
▼0503 
I42.7 Кардіоміопатія, спричинена дією лікарських засобів та інших зовнішніх факторів 

Якщо необхідно ідентифікувати причину,використовують додатковий код зовнішньої причини 

(Клас 20). 

 

I42.8 Інші кардіоміопатії 

 

I42.9 Кардіоміопатія, неуточнена 
Кардіоміопатія (первинна) (вторинна) БДВ 

 

I43* Кардіоміопатія при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

I43.0* Кардіоміопатія при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в 

інших рубриках 
Кардіоміопатія при дифтерії (A36.8†) 

 

I43.1* Кардіоміопатія при метаболічних порушеннях 
Амілоїдоз серця (E85.4†) 

 

I43.2* Кардіоміопатія при порушеннях харчування  
Кардіоміопатія при розладі харчування БДВ (E63.9†) 

 

I43.8* Кардіоміопатія при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках 
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Подагричне серце (M10.0-†) 

Тиретоксична кардіоміопатія (E05.†) 

 

I44 Передсердно-шлуночкова блокада (атріовентрикулярна) та блокада лівої 

ніжки пучка Гіса  

 

I44.0 Блокада першого ступеня 

 

I44.1 Передсердно-шлуночкова блокада другого ступеня 
Атріовентрикулярна блокада, тип І та ІІ 

Блокада Мобітца, тип І та ІІ 

Блокада другого ступеня, тип І та ІІ 

Блокада Венкебаха 

 

I44.2 Передсердно-шлуночкова блокада повна 
Повна блокада серця БДВ 

Блокада третього ступеня 

 

I44.3 Інша та неуточнена передсердно-шлуночкова блокада 
Атріовентрикулярна блокада БДВ 

 

I44.4 Блокада передньої гілки лівої ніжки пучка Гіса 

 

I44.5 Блокада задньої гілки лівої ніжки пучка Гіса 

 

I44.6 Інша та неуточнена блокада пучка Гіса 
Геміблокада лівої ніжки пучка Гіса БДВ 

 

I44.7 Блокада лівої ніжки пучка Гіса, неуточнена 

 

I45 Інші порушення провідності 

 

I45.0 Блокада правої ніжки пучка Гіса 

 

I45.1 Інша та неуточнена блокада правої ніжки пучка Гіса 
Блокада розгалужень правої ніжки пучка Гіса БДВ 

 

I45.2 Двопучкова блокада 

 

I45.3 Трипучкова блокада 

 

I45.4 Неуточнена внутрішньошлуночкова блокада 
Блокада ніжки пучка Гіса БДВ 

 

I45.5 Інша уточнена блокада серця 
Синоаурикулярна блокада 

Синусно-передсердна блокада 

Виключено: блокада серця БДВ (I45.9) 

 

I45.6 Синдром передчасного збудження шлуночків 
Аномалії передсердно-шлуночкового збудження 

Передсердно-шлуночкове проведення: 

 прискорене 

 додатковими шляхами 

 з передчасним збудженням 

Синдром Лауна-Ганонга-Левіна 
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Синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта 

 

I45.8 Інші уточнені порушення провідності 
Передсердно-шлуночкова дисоціація 

Інтерферентна дисоціація 

 

I45.9 Порушення провідності, неуточнене 
Блокада серця БДВ 

Синдром Морганьї-Адамса-Стокса 

 

I46 Зупинка серця 
Примітка:  

Коди цієї категорії використовуються лише за умови вживання заходів для відновлення серцевої 

діяльності, незалежно від результатів для пацієнта. 

Виключено: 

кардіогенний шок (R57.0) 

як ускладнення аборту, позаматкової або молярної вагітності (O00-O07, O08.8) 

 

I46.0 Зупинка серця з вдалим відновленням серцевої діяльності 

 

I46.1 Раптова серцева смерть, як така 
Виключено: 

раптова смерть: 

 БДВ (R96.-) 

 від: 

 порушення провідності (I44-I45) 

 інфаркту міокарда (I21-I22) 

 

I46.9 Зупинка серця, неуточнена 

 

I47 Пароксизмальна тахікардія 
Виключено: 

як ускладнення аборту, позаматкової або молярної вагітності (O00-O07, O08.8) 

тахікардія: 

 БДВ (R00.0) 

 синусно-передсердна БДВ (R00.0) 

 синусова БДВ (R00.0) 

 

I47.0 Поворотна шлуночкова аритмія 

 

I47.1 Надшлуночкова тахікардія 
Тахікардія (пароксизмальна): 

 передсердна 

 передсердно-шлуночкова [AV]: 

 БДВ 

 поворотна (вузлова) [AVNRT] [AVRT] 

 що виходить зі з’єднання 

 вузлова 

 

I47.2 Шлуночкова тахікардія 

 

I47.9 Пароксизмальна тахікардія, неуточнена 
Синдром Бувере(-Гоффмана) 

 

I48 Фібриляція та тріпотіння передсердь 

 

I48.0 Пароксизмальна фібриляція передсердь 
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I48.1 Стійка фібриляція передсердь 

 

I48.2 Хронічна фібриляція передсердь 

 

I48.3 Типове тріпотіння передсердь 
Тріпотіння передсердь тип І 

 

I48.4 Атипове тріпотіння передсердь 
Тріпотіння передсердь тип ІІ 

 

I48.9 Фібриляція та тріпотіння передсердь, неуточнене 

 

I49 Інші порушення серцевого ритму 
Виключено: 

брадикардія: 

 БДВ (R00.1) 

 синусно-передсердна (R00.1) 

 синусова (R00.1) 

 вагусна (R00.1) 

як ускладнення: 

 аборту, позаматкової або молярної вагітності (O00-O07, O08.8) 

порушення ритму серця у новонародженого (P29.1) 

 

I49.0 Фібриляція та тріпотіння шлуночків 

 

I49.1 Передчасна деполяризація передсердь 
Передсердна екстрасистолія  
 

I49.2 Передчасна деполяризація, що виходить із з’єднання 

 

I49.3 Передчасна деполяризація шлуночків  

 

I49.4 Інша та неуточнена передчасна деполяризація 
Ектопічні систоли 

Екстрасистоли 

Екстрасистолічна аритмія 

Передчасні: 

 скорочення БДВ 

 компресія 

 

I49.5 Синдром слабкості синусового вузла 
Синдром тахікардії-брадикардії 

 

I49.8 Інші уточнені порушення серцевого ритму 
Синдром Бругада 

Синдром подовження QT 

Порушення ритму: 

 коронарного синуса 

 ектопічні 

 вузлові 

Виключено: продовження інтервалу QT (R94.3) 

 

I49.9 Порушення серцевого ритму, неуточнене 
Аритмія (серцева) БДВ 
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I50 Серцева недостатність 
Використовуйте додатковий код (Z99.4) для залежності від штучного серця. 

Виключено: 

як ускладнення аборту, позаматкової або молярної вагітності (O00-O07, O08.8) 

внаслідок гіпертонії: 

 БДВ (I11.0) 

 з хворобою нирок (I13.-) 

серцева недостатність у новонародженого (P29.0) 

 

I50.0 Застійна серцева недостатність  
Хвороба серця застійного характеру 

Правошлуночкова недостатність (вторинна відносно лівошлуночкової серцевої недостатності) 

 

I50.1 Лівошлуночкова недостатність  
▼0920 Серцева астма 

Лівостороння серцева недостатність 

Гострий набряк легень   зі згадкою про хворобу серця 

Набряк легень    або серцеву недостатність 

 

I50.9 Серцева недостатність, неуточнена 
Серцева або міокардіальна недостатність БДВ 

 

I51 Ускладнення та недостатньо описані хвороби серця 
Виключено: 

будь-який стан, класифікований у рубриках I51.4-I51.9, зумовлений гіпертонією (I11.-): 

 з хворобою нирок (I13.-) 

ускладнення після гострого інфаркту міокарда (I23.-) 

уточнені як ревматичні (I00-I09) 

 

I51.0 Дефект перегородки серця, набутий 
Набутий дефект перегородки (давній): 

 передсердний 

 вушка передсердя 

 шлуночковий 

 

I51.1 Розрив сухожилкових хорд, не класифікований в інших рубриках 

 

I51.2 Розрив папілярного м'язу мітрального клапана, не класифікований в інших 

рубриках 

 

I51.3 Внутрішньосерцевий тромбоз, не класифікований в інших рубриках 
Тромбоз (давній): 

 верхівковий 

 передсердний 

 вушка передсердя 

 шлуночковий 

 

I51.4 Міокардит, неуточнений 
Міокардіофіброз  

Міокардит: 

 хронічний (інтерстиціальний) 

 БДВ 

 

I51.5 Дегенерація міокарда 
Дегенерація серця або міокарда: 

 жирова 

 сенільна 

Міокардіальна хвороба 
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I51.6 Серцево-судинна хвороба, неуточнена 
Серцево напад БДВ 

Виключено: атеросклеротична серцево-судинна хвороба, як така (I25.0) 

 

I51.7 Кардіомегалія 
Серцева: 

 дилатація 

 гіпертрофія 

Дилатація шлуночків 

 

I51.8 Інші неточно позначені хвороби серця 
Кардит (гострий) (хронічний) 

Панкардит (гострий) (хронічний) 

 

I51.9 Хвороба серця, неуточнена 

 

I52* Інші ураження серця при хворобах, класифікованих в інших рубриках  
Виключено: серцево-судинні порушення БДВ при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

(I98.-*) 

 

I52.0* Інші ураження серця при бактеріальних хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 

 

I52.1* Інші ураження серця при інших інфекційних та паразитарних хворобах, 

класифікованих в інших рубриках 
Легенево-серцева недостатність при шистосомозі (B65.-†) 

 

I52.8* Інші ураження серця при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Ревматоїдний кардит (M05.3-†) 

 

ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНІ ХВОРОБИ  

(I60-I69) 

 
Включено:  

зі згадкою про гіпертонію (стани, класифіковані в рубриках I10 та I15.-) 

Виключено: 

транзиторні церебральні ішемічні напади та пов’язані з ними синдроми (G45.-) 

травматичний внутрішньочерепний крововилив (S06.-) 

судинна деменція (F01.-) 

 

I60 Субарахноїдальний крововилив 
▼0604 Виключено: наслідки субарахноїдального крововиливу (I69.0) 

 

I60.0 Субарахноїдальний крововилив з каротидного синуса та біфуркації сонної артерії 

 

I60.1 Субарахноїдальний крововилив з серединної мозкової артерії 

 

I60.2 Субарахноїдальний крововилив із передньої сполучної артерії 

 

I60.3 Субарахноїдальний крововилив з задньої сполучної артерії 

 

I60.4 Субарахноїдальний крововилив з основної артерії 

 

I60.5 Субарахноїдальний крововилив з хребтової артерії 
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I60.6 Субарахноїдальний крововилив з інших внутрішньочерепних артерій 
Множинне ураження внутрішньочерепних артерій 

 

I60.7 Субарахноїдальний крововилив з внутрішньочерепної артерії, неуточненої 
Розірвана (вроджена) ягодоподібна аневризма мозку БДВ 

Субарахноїдальний крововилив з: 

 церебральної  артерії 

 сполучної   БДВ 

 

I60.8 Інший субарахноїдальний крововилив 
Менінгеальний крововилив 

Розрив мозкового артеріовенозного дефекту 

 

I60.9 Субарахноїдальний крововилив, неуточнений 

 

I61 Внутрішньомозковий крововилив 
▼0604 Виключено: наслідки внутрішньомозкового крововиливу (I69.1) 

 

I61.0 Внутрішньомозковий крововилив у півкулю, субкортикальний 
Глибокий внутрішньомозковий крововилив 

 

I61.1 Внутрішньомозковий крововилив у півкулю, кортикальний 
Крововилив у частку мозку 

Неглибокий внутрішньомозковий крововилив 

 

I61.2 Внутрішньомозковий крововилив у півкулю, неуточнений 

 

I61.3 Внутрішньомозковий крововилив у стовбур головного мозку 

 

I61.4 Внутрішньомозковий крововилив у мозочок 

 

I61.5 Внутрішньомозковий внутрішньошлуночковий крововилив 

 

I61.6 Внутрішньомозковий крововилив множинної локалізації 

 

I61.8 Інший внутрішньомозковий крововилив 

 

I61.9 Внутрішньомозковий крововилив, неуточнений 

 

I62 Інший нетравматичний внутрішньочерепний крововилив 
▼0604 Виключено: наслідки внутрішньочерепного крововиливу (I69.2) 

 

I62.0 Субдуральний крововилив (гострий) (нетравматичний) 

 

I62.1 Нетравматичний екстрадуральний крововилив 
Нетравматичний епідуральний крововилив 

 

I62.9 Внутрішньочерепний крововилив (нетравматичний), неуточнений 

 

 

I63 Інфаркт головного мозку 
▼0604 Включено: окклюзія та стеноз церебральних та прецеребральних артерій (включаючи 

плечеголовний стовбур), які призводять до інфаркту мозку 

Виключено: наслідки інфаркту головного мозку (I69.3) 
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I63.0 Інфаркт мозку внаслідок тромбозу прецеребральних артерій 

 

I63.1 Інфаркт мозку внаслідок емболії прецеребральних артерій 

 

I63.2 Інфаркт мозку внаслідок неуточненої закупорки або стенозу прецеребральних 

артерій 

 

I63.3 Інфаркт мозку внаслідок тромбозу церебральних артерій 

 

I63.4 Інфаркт мозку внаслідок емболії церебральних артерій 

 

I63.5 Інфаркт мозку внаслідок неуточненої закупорки або стенозу церебральних артерій 

 

I63.6 Інфаркт мозку внаслідок тромбозу церебральних вен, негнійний 

 

I63.8 Інший інфаркт мозку 

 

I63.9 Інфаркт мозку, неуточнений 

 

I64 Інсульт, неуточнений як крововилив або інфаркт 
▼0604 Цереброваскулярний інсульт БДВ 

 

I65 Окклюзія та стеноз прецеребральних артерій, що не призводять до інфаркту 

мозку 
Включено: 

емболія    основної (базилярної), сонної 

звуження    або хребтової артерій, 

обструкція (повна) (часткова)  що не призводять 

тромбоз     до інфаркту мозку 

Виключено: 

стани, що спричиняють інфаркт мозку (I63.-) 

 

I65.0 Окклюзія та стеноз хребтової артерії 

 

I65.1 Окклюзія та стеноз основної (базилярної) артерії 

 

I65.2 Окклюзія та стеноз сонної артерії 

 

I65.3 Окклюзія та стеноз множинних і двобічніх прецеребральних артерій 

 

I65.8 Окклюзія та стеноз інших прецеребральних артерій 

 

I65.9 Окклюзія та стеноз неуточненої прецеребральної артерії 
Прецеребральної артерії БДВ 

 

I66 Окклюзія та стеноз церебральних артерій, що не призводять до інфаркту 

мозку 
Включено: 

емболія    середньої, передньої та 

звуження    задньої церебральних артерій та 

обструкція (повна) (часткова)  мозочкових артерій, що не призводять 

тромбоз     до інфаркту мозку 

Виключено: 

стани, що спричиняють інфаркт мозку (I63.-) 
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I66.0 Окклюзія та стеноз середньої церебральної артерії 

 

I66.1 Окклюзія та стеноз передньої церебральної артерії 

 

I66.2 Окклюзія та стеноз задньої церебральної артерії 

 

I66.3 Окклюзія та стеноз мозочкових артерій 

 

I66.4 Окклюзія та стеноз множинних церебральних артерій (двобічний) 

 

I66.8 Окклюзія та стеноз іншої церебральної артерії  
Окклюзія та стеноз перфорантних артерій 

 

I66.9 Окклюзія та стеноз неуточненої церебральної артерії 

 

I67 Інші цереброваскулярні хвороби 
Виключено: наслідки інших та неуточнених цереброваскулярних хвороб (I69.8) 

 

I67.0 Розшарування церебральних артерій без розриву 
Виключено: розрив церебральних артерій (I60.7) 

 

I67.1 Церебральна аневризма, без розриву 
Церебральна: 

 аневризма БДВ 

 артеріовенозна фістула, набута 

Виключено:  

вроджена церебральна аневризма без розриву (Q28.-) 

церебральна аневризма з розривом (I60.-) 

 

I67.2 Церебральний атеросклероз 
Атеросклероз артерій мозку 

 

I67.3 Прогресуюча судинна лейкоенцефалопатія 
Хвороба Бінсвангера 

Виключено: субкортикальна судинна деменція (F01.2) 

 

I67.4 Гіпертонічна енцефалопатія 

 

I67.5 Хвороба Моямоя 

 

I67.6 Негнійний тромбоз внутрішньочерепної венозної системи 
Негнійний тромбоз: 

 вен мозку 

 внутрішньочерепного венозного синуса 

Виключено: стани, що спричиняють інфаркт мозку (I63.6) 

 

I67.7 Церебральний артеріїт, не класифікований в інших рубриках 

 

I67.8 Інші уточнені цереброваскулярні хвороби 
Гостра цереброваскулярна недостатність БДВ 

Ішемія мозку (хронічна) 

 

I67.9 Цереброваскулярна хвороба, неуточнена 
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I68* Ураження судин головного мозку при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 

 

I68.0* Церебральна амілоїдна ангіопатія (E85.-†) 

 

I68.1* Церебральний артеріїт при інфекційних та паразитарних хворобах, 

класифікованих в інших рубриках 
Церебральний артеріїт: 

 лістеріозний (A32.8†) 

 сифілітичний (A52.0†) 

 туберкульозний (A18.8†) 

 

I68.2* Церебральний артеріїт при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Церебральний артеріїт при системному червоному вовчаку (M32.1†) 

 

I68.8* Інші ураження судин головного мозку при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 
Уремічна апоплексія при хронічній хворобі нирок (N18.5†) 

 

I69 Наслідки цереброваскулярних хвороб 
▼0008, 0050  

0604 

Примітка: 

Ця рубрика I69 використовується для зазначення станів, які класифіковані у рубриках I60-I67.1 та 

I67.4-I67.9 та які є причиною цих віддалених наслідків. Поняття «наслідки» включають стани, що 

уточнені як такі, чи як резидуальні явища або стани, які мають місце протягом року або більше з 

початку того захворювання, що є причиною наслідків. 

Виключено:  

хронічна цереброваскулярна хвороба (I60-I67) 

 

I69.0 Наслідки субарахноїдального крововиливу 

 

I69.1 Наслідки внутрішньомозкового крововиливу 

 

I69.2 Наслідки іншого нетравматичного внутрішньочерепного крововиливу 

 

I69.3 Наслідки інфаркту мозку 

 

I69.4 Наслідки мозкового інсульту, неуточненого як крововилив чи інфаркт 

 

I69.8 Наслідки інших та неуточнених цереброваскулярних хвороб 
 

 

ХВОРОБИ АРТЕРІЙ, АРТЕРІОЛ ТА КАПІЛЯРІВ  

(I70-I79) 

 

I70 Атеросклероз 
Включено: 

Артеріолосклероз 

Артеріосклероз 

Артеріосклеротична хвороба судин 

Атеросклероз  

Дегенерація: 

 артеріальна 

 артеріоваскулярна 
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 васкулярна 

Ендартеріїт деформуючий або облітеруючий  

Сенільний: 

 артеріїт 

 ендартеріїт 

Виключено: 

Атеросклероз: 

 церебральних судин (I67.2) 

 коронарний (I25.1-) 

 мезентеріальний (K55.1) 

 легеневий (I27.0) 

 

I70.0 Атеросклероз аорти 

 

I70.1 Атеросклероз ниркової артерії 
Нирка Гольдблатта 

Виключено: атеросклероз ниркових артеріол (I12.-) 

 

I70.2 Атеросклероз артерій кінцівок 
▼0941 Атеросклеротична гангрена 

 Склероз (медіальний) Менкеберга 

 

◙I70.20 Атеросклероз артерій кінцівок, неуточнений 

 

◙I70.21 Атеросклероз артерій кінцівок з переміжною кульгавістю 

 

◙I70.22 Атеросклероз артерій кінцівок з болем у стані спокою 

 

◙I70.23 Атеросклероз артерій кінцівок з утворенням виразок 

 

◙I70.24 Атеросклероз артерій кінцівок з гангреною  

 

I70.8 Атеросклероз інших артерій 

 

I70.9 Генералізований та неуточнений атеросклероз 

 

I71 Аневризма та розшарування аорти 

 

I71.0 Розшарування аорти  
Розшаровуюча аневризма аорти (розірвана) 

 

◙I71.00 Розшарування аорти, неуточненої локалізації 

 

◙I71.01 Розшарування грудної частини аорти 

 

◙I71.02 Розшарування черевної частини аорти 

 

◙I71.03 Розшарування грудної та черевної частини аорти 

 

I71.1 Аневризма грудної аорти, розірвана 

 

I71.2 Аневризма грудної аорти без згадування про розрив 

 

I71.3 Аневризма черевної аорти, розірвана 
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I71.4 Аневризма черевної аорти без згадування про розрив 

 

I71.5 Аневризма грудної та черевної аорти, розірвана 

 

I71.6 Аневризма грудної та черевної аорти без згадування про розрив 

 

I71.8 Аневризма аорти неуточненої локалізації, розірвана 
Розрив аорти БДВ 

 

I71.9 Аневризма аорти неуточненої локалізації без згадування про розрив 
Аневризма 

Дилатація   аорти БДВ 

Гіаліновий некроз  

 

I72 Інші форми аневризми та розшарування 
Включено: 

Аневризма (гілляста) (хибна) (розірвана) 

Виключено: 

Аневризма: 

 аорти (I71.-) 

 артеріовенозна: 

 набута (I77.0) 

 БДВ (Q27.3) 

 церебральна: 

 без розриву (I67.1) 

 БДВ (I67.1) 

 розірвана (I60.-) 

 коронарна (I25.4) 

 серця (I25.3) 

 легеневої артерії (I28.1) 

 сітківки (H35.0) 

 варикозна (I77.0) 

розшарування: 

 коронарної артерії (I25.4) 

 прецеребральних судин, вроджена (непорушена) (Q28.1) 

 

I72.0 Аневризма та розшарування сонної артерії 

 

I72.1 Аневризма та розшарування артерії верхньої кінцівки 

 

I72.2 Аневризма та розшарування ниркової артерії 

 

I72.3 Аневризма та розшарування клубової артерії 

 

I72.4 Аневризма та розшарування артерії нижньої кінцівки 

 

I72.5 Аневризма та розшарування інших прецеребральних артерій 
Аневризма та розшарування базилярної артерії (стовбура) 

Виключено: 

Аневризма та розшарування: 

 сонної артерії (I72.0) 

 прецеребральних артерій, вроджена (нерозірвана) (Q28.1) 

 хребтової артерії (I72.6) 

 

I72.6 Аневризма та розшарування хребтової артерії 
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I72.8 Аневризма та розшарування інших уточнених артерій 

 

I72.9 Аневризма та розшарування неуточненої локалізації 

 

 

I73 Інші хвороби периферичних судин 
Виключено: 

Озноблення (T69.1) 

Обмороження (T33-T35) 

Траншейна стопа або кисть (T69.0) 

 

I73.0 Синдром Рейно 

 
Рейно: 

 хвороба 

 феномен (вторинний) 

 

✪I73.00 Синдром Рейно без гангрени 

 

✪I73.01 Синдром Рейно з гангреною 

 

I73.1 Облітеруючий тромбангіїт [хвороба Бюргера] 

 

I73.8 Інші уточнені хвороби периферичних судин 
Акроціаноз 

Акропарестезія: 

 проста [тип Шультца] 

 вазомоторна [тип Нотнагеля] 

Еритроціаноз 

Еритромелалгія 

 

I73.9 Хвороба периферичних судин, неуточнена 
▼0941 Переміжна кульгавість 

Спазм артерії 

 

I74 Емболія та тромбоз артерії 
Включено: 

Інфаркт: 

 емболічний 

 тромботичний 

Оклюзія 

 емболічна 

 тромботична 

Виключено: 

Емболія та тромбоз: 

 базилярної артерії (I63.0-I63.2, I65.1) 

 сонної артерії (I63.0-I63.2, I65.2) 

 церебральної артерії (I63.3-I63.5, I66.9) 

 як ускладнення аборту, позаматкової чи молярної вагітності (O00-O07, O08.2) 

 вінцевої артерії (I21-I25) 

 брижової артерії (K55.0) 

 прецеребральної артерії (I63.0-I63.2, I65.9) 

 легеневої артерії (I26.-) 

 ниркової артерії (N28.0) 

 артерії сітківки (H34.-) 

 хребтової артерії (I63.0-I63.2, I65.0) 
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I74.0 Емболія та тромбоз черевної аорти 
Синдром біфуркації аорти 

Синдром Леріша 

 

I74.1 Емболія та тромбоз інших та неуточнених відділів аорти 

 

I74.2 Емболія та тромбоз артерій верхніх кінцівок 

 

I74.3 Емболія та тромбоз артерій нижніх кінцівок 

 

I74.4 Емболія та тромбоз артерій кінцівок, неуточнені 
Емболія периферичної артерії 

 

I74.5 Емболія та тромбоз клубової артерії 

 

I74.8 Емболія та тромбоз інших артерій 

 

I74.9 Емболія та тромбоз неуточненої артерії 

 

I77 Інші ураження артерій та артеріол 
Виключено: 

Колагеноз (судин) (M30-M36) 

Гіперсенситивний ангіїт (M31.0) 

Хвороби легеневих судин (I28.-) 

 

I77.0 Артеріовенозний свищ [нориця], набутий 
Аневризматичне варикозне розширення вен 

Артеріовенозна аневризма, набута 

Виключено: 

Артеріовенозна аневризма БДВ (Q27.3) 

Церебральна аневризма (I67.1) 

Коронарна аневризма (I25.4) 

Травматична аневризма - див. травми кровоносних судин за ділянками тіла 

 

I77.1 Звуження артерії 
▼0941 

 

I77.2 Розрив артерії 
свищ [нориця] артерії 

Виключено: 

Травматичний розрив артерії - див. травми кровоносних судин за ділянками тіла 

 

I77.3 Фіброзно-м’язова дисплазія артерії 

 

I77.4 Синдром компресії черевного стовбура черевної аорти 

 

I77.5 Некроз артерії 

 

I77.6 Артеріїт, неуточнений  
Аортит БДВ 

Ендартеріїт БДВ 

Виключено: 

Артеріїт або ендартеріїт: 

 дуги аорти [Такаясу] (M31.4) 

 церебральний НКІР (I67.7) 

 вінцевих артерій (I25.8) 
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 деформуючий (I70.-) 

 гігантоклітинний (M31.5-M31.6) 

 облітеруючий (I70.-) 

 старечий (I70.-) 

 

I77.8 Інші уточнені ураження артерій та артеріол 
Ерозія  артерії 

Виразка  

 

I77.9 Ураження артерій та артеріол, неуточнене 

 

I78 Хвороби капілярів 

 

I78.0 Спадкова геморагічна телеангіектазія 
 Хвороба Рандю-Ослера-Вебера 

 

I78.1 Невус, непухлинний 
Невус: 

 павутинний 

 павукоподібний 

 зірчастий 

Виключено: 

Невус: 

 блакитний (D22.-) 

 вогняний (Q82.5) 

 волосяний (D22.-) 

 меланоформний (D22.-) 

 БДВ (D22.-) 

 пігментний (D22.-) 

 кольору портвейну (Q82.5) 

 кавернозний (Q82.5) 

 криваво-червоний (Q82.5) 

 судинний БДВ (Q82.5) 

 бородавчастий (Q82.5) 

 

I78.8 Інші хвороби капілярів 

 

I78.9 Хвороба капілярів, неуточнена 

 

I79* Ураження артерій, артеріол та капілярів при хворобах, класифікованих в 

інших рубриках 

 

I79.0* Аневризма аорти при хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Сифілітична аневризма аорти (A52.0†) 

 

I79.1* Аортит при хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Сифілітичний аортит (A52.0†) 

 

I79.2* Периферична ангіопатія при хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Виключено:  

Діабетична периферична ангіопатія (E1-.51) 

 

I79.8* Інші ураження артерій, артеріол та капілярів при хворобах, класифікованих в 

інших рубриках 
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ХВОРОБИ ВЕН, ЛІМФАТИЧНИХ СУДИН ТА ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ, НЕ 

КЛАСИФІКОВАНІ В ІНШИХ РУБРИКАХ  

(I80-I89) 

 

I80 Флебіт та тромбофлебіт 
Включено: 

Ендофлебіт 

Запалення вени 

Перифлебіт 

Гнійний флебіт 

Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

Виключено: 

Флебіт та тромбофлебіт: 

 які ускладнюють аборт, позаматкову чи молярну вагітність (O00-O07, O08.7) 

 внутрішньочерепний:  

  негнійний (I67.6) 

 БДВ (G08) 

  септичний (G08) 

 спинномозковий:  

 негнійний (G95.1) 

 БДВ (G08) 

  септичний (G08) 

 портальної вени (K75.1) 

Постфлебітичний синдром (I87.0) 

Тромбофлебіт мігруючий (I82.1) 

 

I80.0 Флебіт та тромбофлебіт поверхневих судин нижніх кінцівок 

 

I80.1 Флебіт та тромбофлебіт стегнової вени 

 

I80.2 Флебіт та тромбофлебіт інших глибоких судин нижніх кінцівок 

Використання додаткового коду зовнішньої причини (X51) для ідентифікації тромбозу глибоких 

вен, спричинене ходою. 

 

✪I80.20 Флебіт і тромбофлебіт глибоких судин нижніх кінцівок, не  

    класифіковані в інших рубриках 
Тромбоз глибоких вен БДВ  

 Включено: литкових }  

малогомілкових }  

підошовних вен } 

✪I80.21 Флебіт і тромбофлебіт клубової вени  

 

✪I80.22 Флебіт і тромбофлебіт підколінної вени 

  

✪I80.23 Флебіт і тромбофлебіт великогомілкової вени 

 

I80.3 Флебіт та тромбофлебіт нижніх кінцівок, неуточнений 
Емболія або тромбоз нижньої кінцівки БДВ 

 

✪ I80.4 Флебіт і тромбофлебіт судин верхніх кінцівок 
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✪I80.40 Флебіт і тромбофлебіт судин верхніх кінцівок, не класифіковані в інших рубриках  

✪I80.41 Флебіт і тромбофлебіт поверхневих судин верхніх кінцівок  

 
Включено: підшкірна латеральна  } 

підшкірна медіальна    }  вена 

краніальна     } 

 

✪I80.42 Флебіт і тромбофлебіт глибоких судин верхніх кінцівок 

 
 Включено: плечова   } 

променева    }  вена 

ліктьова    } 

 

I80.8 Флебіт та тромбофлебіт інших локалізацій 

 

I80.9 Флебіт та тромбофлебіт неуточненої локалізації 

 

I81 Тромбоз ворітної вени 
Обструкція портальної вени  

Виключено: флебіт портальної вени (K75.1) 

 

I82 Інша венозна емболія та тромбоз 
Виключено: 

Емболія та тромбоз (вени): 

 церебральної (I63.6, I67.6) 

 ускладнений аборт, позаматкову чи молярну вагітність (O00-O07, O08.7) 

 коронарної (I21-I25) 

 внутрішньочерепної та спинномозкової, септичної або БДВ (G08) 

 внутрішньочерепної, негнійні (I67.6) 

 спинномозкові, негнійні (G95.1) 

 нижніх кінцівок (I80.0-180.3) 

 брижової (K55.0) 

 портальної (I81) 

 легеневої (I26.-) 

 верхніх кінцівок (I80.4-) 

 

I82.0 Синдром Бадда-Кіарі 
 

I82.1 Тромбофлебіт мігруючий 

 

I82.2 Емболія та тромбоз порожнистої вени 

 

I82.3 Емболія та тромбоз ниркової вени 

 

I82.8 Емболія та тромбоз інших уточнених вен 

 

I82.9 Емболія та тромбоз неуточненої вени 
Емболія вени БДВ 

Тромбоз (вени) БДВ 

 

 

I83 Варикозне розширення вен нижніх кінцівок 
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I83.0 Варикозне розширення вен нижніх кінцівок з виразкою 
Будь-який стан, класифікований в рубриці І83.9, з виразкою чи уточнений як виразковий. 

Варикозна виразка (нижньої кінцівки, будь-якої частини) 

 

I83.1 Варикозне розширення вен нижніх кінцівок із запаленням 
Будь-який стан, класифікований в рубриці І83.9, із запаленням чи уточнений як запалений. 

Застійний дерматит БДВ 

 

I83.2 Варикозне розширення вен нижніх кінцівок з виразкою та запаленням 
Будь-який стан, класифікований в рубриці І83.9, з виразкою та запаленням. 

 

I83.9 Варикозне розширення вен нижніх кінцівок без виразки та запалення 
Флебектазія    нижньої кінцівки 

Варикозне розширення вен  [будь-якої частини] 

Варикоз     або неуточненої локалізації 

 

I85 Варикозне розширення вен стравоходу 

 

I85.0 Варикозне розширення вен стравоходу з кровотечею 

 

I85.9 Варикозне розширення вен стравоходу без кровотечі 
Варикозне розширення вен стравоходу БДВ 

 

I86 Варикозне розширення вен інших локалізацій 
Виключено: 

Варикозне розширення вен сітківки (H35.0) 

Варикозне розширення вен неуточненої локалізації (I83.9) 

 

I86.0 Варикозне розширення під'язикових вен 

 

I86.1 Варикозне розширення вен мошонки 
Варикоцеле 

 

I86.2 Варикозне розширення вен таза 

 

I86.3 Варикозне розширення вен вульви 

 

I86.4 Варикозне розширення вен шлунка 

 

I86.8 Варикозне розширення вен інших уточнених локалізацій 
Варикозна виразка носової перегородки  

 

I87 Інші ураження вен 

 

I87.0 Посттромботичний синдром 
Постфлебітичний синдром 

 

I87.1 Компресія вени 
Стриктура вен 

Синдром порожнистої вени (нижньої) (верхньої) 

Виключено: легеневої вени (I28.8) 

 

I87.2 Венозна недостатність (хронічна) (периферична) 

 

I87.8 Інші уточнені ураження вен 
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I87.9 Ураження вени, неуточнене 

 

I88 Неспецифічний лімфаденіт 
Виключено: 

Гострий лімфаденіт, за винятком брижового (L04.-) 

Збільшення лімфатичних вузлів БДВ (R59.-) 

 

I88.0 Неспецифічний брижовий лімфаденіт 
Брижовий лімфаденіт (гострий) (хронічний) 

 

I88.1 Хронічний лімфаденіт, за винятком брижового 
Аденіт  хронічний, будь-якого лімфатичного 

Лімфаденіт  вузла, крім брижового 

 

I88.8 Інший неспецифічний лімфаденіт 

 

I88.9 Неспецифічний лімфаденіт, неуточнений 
 Лімфаденіт БДВ 

 

I89 Інші неінфекційні хвороби лімфатичних судин та лімфатичних вузлів 
Виключено: 

Хілоцеле: 

 філяріатозне (B74.-) 

 піхвової оболонки яєчка (нефіляріатозне) БДВ (N50.8) 

Збільшення лімфатичних вузлів БДВ (R59.-) 

Спадковий лімфатичний набряк (Q82.0) 

Лімфонабряк після мастектомії (I97.2) 

 

I89.0 Лімфонабряк, не класифікований в інших рубриках 
Лімфангіектазія 

 

I89.1 Лімфангіт 
Лімфангіт: 

 хронічний 

 БДВ 

 підгострий 

Виключено: гострий лімфангіт (L03.-) 

 

I89.8 Інші уточнені неінфекційні хвороби лімфатичних судин та лімфатичних вузлів 
Хілоцеле (нефіляріатозне) 

Ліпомеланотичний ретикульоз 
 

I89.9 Неінфекційна хвороба лімфатичних судин та лімфатичних вузлів, неуточнена 
Хвороба лімфатичних судин БДВ 

 

ІНШІ ТА НЕУТОЧНЕНІ ПОРУШЕННЯ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ  

(I95-I99) 

 

I95 Гіпотензія 
Виключено: 

Серцево-судинний колапс (R57.9) 

Гіпотензивний синдром вагітних (O26.5) 

Неспецифічне зниження кров'яного тиску БДВ (R03.1) 

 

I95.0 Ідіопатична гіпотензія 
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I95.1 Ортостатична гіпотензія 

 

 Постуральна гіпотензія 

 

✪I95.10 Ортостатична гіпотензія, неуточнена 

 

✪I95.11 Первинна ортостатична гіпотензія 

 

✪I95.12 Нейрогенна ортостатична гіпотензія 

 

✪I95.19 Інша уточнена ортостатична гіпотензія 

 

I95.2 Гіпотензія внаслідок дії лікарських засобів 
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

I95.8 Інші види гіпотензії 
Хронічна гіпотензія 

 

I95.9 Гіпотензія, неуточнена 

 

I97 Порушення системи кровообігу після та під час медичних процедур, не 

класифіковані в інших рубриках 
▼1904 Виключено: післяопераційний шок (T81.1) 

 

I97.0 Посткардіотомічний синдром 

 

I97.2 Синдром лімфонабряку після мастектомії 
Слоновість     зумовлені 

Облітерація лімфатичних судин  мастектомією судин 

 

✪I97.3 Випадковий прокол і розріз органів або структур системи кровообігу 

під час проведення медичної процедури  

 

✪I97.31 Випадковий прокол і розріз аорти під час проведення медичної процедури 

 

✪I97.32 Випадковий прокол і розріз коронарної артерії під час проведення медичної 

процедури 

 

✪I97.33 Випадковий прокол і розріз порожнистої вени під час проведення медичної 

процедури 

 Включено: верхня порожниста вена 

 

✪I97.34 Випадковий прокол і розріз інших кровоносних судин під час проведення 

медичної процедури 

 

✪I97.35 Випадковий прокол і розріз серця під час проведення медичної процедури 

 Включено: атріум (передсердя) 

   шлуночок 
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✪I97.39 Випадковий прокол і розріз органів або структур системи кровообігу під час 

проведення медичної процедури, не класифіковані в інших рубриках 

 

I97.8 Інші порушення системи кровообігу після медичних процедур, не 

класифіковані в інших рубриках 

 

✪I97.81 Післяпроцедурний синдром «обкрадання» коронарних артерій 
 Гемодіаліз пов'язаний з синдромом «обкрадання» коронарних артерій 

 

✪I97.82 Синдром кардіостимулятора 

 

✪I97.83 Післяпроцедурні лімфокіста, лімфедема (лімфатичний набряк) і хілоторакс 

 Виключено: після мастоїдектомії (I97.2) 

 

✪I97.89 Інші інтраопераційні та післяпроцедурні порушення системи кровообігу, не 

класифіковані в інших рубриках 

 

I97.9 Інтраопераційне та післяпроцедурне порушення системи кровообігу, неуточнене 

 

I98* Інші порушення системи кровообігу при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 
Виключено: порушення, класифіковані в інших рубриках зі знаком (*) у даному класі 

 

I98.0* Сифіліс серцево-судинної системи 
 Вроджений сифіліс серцево-судинної системи, пізній (A50.5†) 

 

I98.1* Ураження серцево-судинної системи при інших інфекційних та паразитарних 

хворобах, класифікованих в інших рубриках 
 Ураження серцево-судинної системи при пінті (карате) (A67.2†) 

 

I98.2* Варикозне розширення вен стравоходу без кровотечі при хворобах, 

класифікованих в інших рубриках 
Варикозне розширення вен стравоходу без кровотечі при: 

 хворобах печінки (K70-K71†, K74.-†) 

 шистосомозі (B65.-†) 

 

I98.3* Варикозне розширення вен стравоходу з кровотечею при хворобах, 

класифікованих в інших рубриках 
Варикозне розширення вен стравоходу з кровотечею при: 

 хворобах печінки (K70-K71†, K74.-†) 

 шистосомозі (B65.-†) 

 

I98.8* Інші уточнені порушення системи кровообігу при хворобах, класифікованих в 

інших рубриках 

 

I99 Інші та неуточнені порушення системи кровообігу 
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КЛАС 10 ХВОРОБИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ (J00-J99) 

 
Даний клас містить наступні блоки: 

J00-J06 Гострі респіраторні інфекції верхніх дихальних шляхів  

J09-J18 Грип та пневмонія  

J20-J22 Інші гострі респіраторні інфекції нижніх дихальних шляхів  

J30-J39 Інші хвороби верхніх дихальних шляхів  

J40-J47 Хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів  

J60-J70 Хвороби легень, викликані зовнішніми агентами  

J80-J84 Інші респіраторні хвороби, які уражають інтерстиціальну тканину  

J85-J86 Гнійні та некротичні стани нижніх дихальних шляхів  

J90-J94 Інші хвороби плеври  

J95-J99 Інші хвороби органів дихання  

 

У даному класі наступні категорії позначені зірочкою: 

J17* Пневмонія при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

J91* Плевральний випіт при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

J99* Респіраторні порушення при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 
Примітка: 

У випадках, коли ураження органів дихання залучає більше ніж одну анатомічну ділянку, не позначену 

спеціально, його слід класифікувати за анатомічно нижче розташованою локалізацією (наприклад, 

трахеобронхіт кодують як бронхіт під рубрикою J40). 

Виключено: 

Деякі інфекційні та паразитарні хвороби (A00-B99) 

Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин (E00-E89) 

Новоутворення (C00-D48) 

Симптоми, ознаки та відхилення від норми, виявлені при клінічних та лабораторних дослідженнях, не 

класифіковані в інших рубриках (R00-R99) 

 

ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ  

(J00-J06) 

 
Виключено: хронічна обструктивна хвороба легень у період загострення БДВ (J44.1) 

 

J00 Гострий назофарингіт [нежить] 
Нежить (гострий) 

Катар носа, гострий 

Назофарингіт: 

 інфекційний БДВ 

 БДВ 

Риніт: 

 гострий 

 інфекційний 
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Виключено: 

Хронічний назофарингіт (J31.1) 

Фарингіт: 

 гострий (J02.-) 

 хронічний (J31.2) 

 БДВ (J02.9) 

Риніт: 

 алергічний (J30.1-J30.4) 

 хронічний (J31.0) 

 БДВ (J31.0) 

 вазомоторний (J30.0) 

Біль у горлі: 

 гострий (J02.-) 

 хронічний (J31.2) 

 БДВ (J02.9) 

 

J01 Гострий синусит 
Включено: 

абсцес  

емпієма   гострі, 

інфекція   синуса 

запалення   (придаткового) 

нагноєння   (носового) 

За необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-B97). 

Виключено: синусит хронічний або БДВ (J32.-) 

 

J01.0 Гострий верхньощелепний синусит  
Гострий антрит 

 

J01.1 Гострий фронтальний синусит 

 

J01.2 Гострий етмоїдальний синусит 

 

J01.3 Гострий сфеноїдальний синусит 

 

J01.4 Гострий пансинусит 

 

J01.8 Інший гострий синусит 
Гострі синусити із залученням більше одного синуса, але не пансинусити 

 

J01.9 Гострий синусит, неуточнений 

 

J02 Гострий фарингіт 
Включено: 

Гострий біль у горлі 

Виключено: 

Абсцес: 

 перитонзилярний (J36) 

 фарингеальний (J39.1) 

 ретрофарингеальний (J39.0) 

Гострий ларингофарингіт (J06.0) 

Хронічний фарингіт (J31.2) 

 

J02.0 Стрептококовий фарингіт 
Біль у горлі, спричинений стрептококовою інфекцією 

Виключено: скарлатина (A38) 

 

J02.8 Гострий фарингіт, спричинений іншими уточненими збудниками 
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За необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-B97). 

Виключено: 

Фарингіт (зумовлений) (при): 

 ентеровірусний везикулярний (B08.5) 

 вірусом простого герпесу (B00.2) 

 інфекційному мононуклеозі (B27.-) 

 вірусом грипу: 

 ідентифікованим (J09, J10.1) 

 не ідентифікованим (J11.1) 

 

J02.9 Гострий фарингіт, неуточнений 
Фарингіт (гострий): 

 гангренозний 

 інфекційний БДВ 

 БДВ 

 гнійний 

 виразковий 

Біль у горлі (гострий) БДВ 

 

J03 Гострий тонзиліт 
▼0804 Виключено: 

Перитонзилярний абсцес (J36) 

Біль у горлі: 

 гострий (J02.-) 

 БДВ (J02.9) 

 стрептококовий (J02.0) 

 

J03.0 Стрептококовий тонзиліт 

 

J03.8 Гострий тонзиліт, спричинений іншими уточненими збудниками 
За необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-B97). 

Виключено: фаринготонзиліт, спричинений вірусом простого герпесу (B00.2) 

 

J03.9 Гострий тонзиліт, неуточнений 
Тонзиліт (гострий): 

 фолікулярний 

 гангренозний 

 інфекційний 

 БДВ 

 виразковий 

 

J04 Гострий ларингіт і трахеїт 
За необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-B97). 

Виключено: 

Гострий обструктивний ларингіт [круп] та епіглотит (J05.-) 

Ларингоспазм (стридор) (J38.5) 

 

J04.0 Гострий ларингіт 
Ларингіт (гострий): 

 БДВ 

 набряковий 

 під голосовою щілиною 

 гнійний 

 виразковий 

Виключено: 

Хронічний ларингіт (J37.0) 

Грипозний ларингіт, вірус грипу: 

 ідентифікований (J09, J10.1) 
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 не ідентифікований (J11.1) 

 

J04.1 Гострий трахеїт 
Трахеїт (гострий): 

 катаральний 

 БДВ 

Виключено: хронічний трахеїт (J42) 

 

J04.2 Гострий ларинготрахеїт 
Ларинготрахеїт БДВ 

Трахеїт (гострий) з ларингітом (гострим) 

Виключено: хронічний ларинготрахеїт (J37.1) 

 

J05 Гострий обструктивний ларингіт [круп] та епіглотит 
За необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-B97). 

 

J05.0 Гострий обструктивний ларингіт [круп] 
Обструктивний ларингіт БДВ 

 

J05.1 Гострий епіглотит 
Епіглотит БДВ 

 

J06 Гострі інфекції верхніх дихальних шляхів множинної та неуточненої 

локалізації 
Виключено: 

Гостра респіраторна інфекція БДВ (J22) 

Вірус грипу: 

 ідентифікований (J09, J10.1) 

 не ідентифікований (J11.1) 

 

J06.0 Гострий ларингофарингіт 

 

J06.8 Інші гострі інфекції верхніх дихальних шляхів з множинними локалізаціями 

 

J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена 
Верхніх дихальних шляхів: 

 хвороба, гостра 

 інфекція БДВ 

 

ГРИП ТА ПНЕВМОНІЯ  

(J09-J18) 

 

J09 Грип, спричинений ідентифікованим зоонозним або пандемічним вірусом 

грипу 
▼1012     Грип, спричинений різновидами вірусу грипу особливої епідеміологічної значимості, з формою    

     передачі тварина-людина або людина-людина. 

Включено: 

Епідемічний грип A/H5N1 [пташиний грип] 

Використовуйте додатковий код, якщо необхідно зазначити пневмонію або інші прояви. 

Виключено: 

Зумовлені вірусом Haemophilus influenzae: 

 інфекція БДВ (A49.2) 

 менінгіт (G00.0) 

 пневмонія (J14) 

 грип, спричинений іншими ідентифікованими (сезонними) вірусами грипу (J10.-) 
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J10 Грип, спричинений іншим ідентифікованим вірусом грипу 
Грип, спричинений ідентифікованим сезонним вірусом грипу 

Виключено: 

Зумовлені вірусом Haemophilus influenzae [H. Influenzae]: 

 інфекція БДВ (A49.2) 

 менінгіт (G00.0) 

 пневмонія (J14) 

грип, викликаний вірусом грипу A/H5N1 (пташиний) (J09) 

 

J10.0 Грип з пневмонією, інший ідентифікований вірус грипу  
Грипозна (бронхо)пневмонія, інший ідентифікований вірус грипу  

 

J10.1 Грип з іншими респіраторними проявами, інший ідентифікований вірус грипу  
Грип 

Грипозна(ий): 

 гостра респіраторна інфекція верхніх дихальних шляхів 

 ларингіт       інший  

 фарингіт       ідентифікований  

 плевральний випіт      вірус грипу 

 

J10.8 Грип з іншими проявами, інший ідентифікований вірус грипу  
Енцефалопатія, спричинена грипом 

Грипозний:      інший 

 гастроентерит     ідентифікований  

 міокардит (гострий)    вірус грипу 

 

J11 Грип, вірус не ідентифікований 
Включено: 

Грип 

Вірусний грип  згадка про ідентифікацію вірусу відсутня 

Виключено: 

Зумовлені вірусом Haemophilus influenzae [H. Influenzae]: 

 інфекція БДВ (A49.2) 

 менінгіт (G00.0) 

 пневмонія (J14) 

 

J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований 
Грипозна (бронхо)пневмонія, неуточнена або без згадки про ідентифікацію вірусу 

 

J11.1 Грип з іншими респіраторними проявами, вірус не ідентифікований 
Грип БДВ 

Грипозна(ий): 

 гостра респіраторна інфекція верхніх дихальних шляхів 

 ларингіт        неуточнений або  

 фарингіт        без згадки про 

 плевральний випіт       ідентифікацію вірусу 

 

J11.8 Грип з іншими проявами, вірус не ідентифікований 
Енцефалопатія, спричинена грипом 

Грипозний:      неуточнений або 

 гастроентерит     без згадки про 

 міокардит (гострий)    ідентифікацію вірусу 

 

J12 Вірусна пневмонія, не класифікована в інших рубриках 
Включено: 

Бронхопневмонія, спричинена іншими вірусами, відмінними від вірусу грипу 

Виключено: 

Вроджений пневмоніт, викликаний вірусом краснухи (P35.0) 
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Пневмонія: 

 аспіраційна (при): 

 новонародженого (P24.9) 

 БДВ (J69.0) 

 аспірації твердих речовин та рідин (J69.-) 

 при грипі (J09, J10.0, J11.0) 

 інтерстиціальна БДВ (J84.9) 

 жирова (J69.1) 

 вірусна, вроджена (P23.0) 

 

J12.0 Аденовірусна пневмонія 

 

J12.1 Пневмонія, спричинена респіраторно-синцитіальним вірусом 

 

J12.2 Пневмонія, спричинена вірусом парагрипу 

 

J12.3 Пневмонія, спричинена метапневмовірусом людини 

 

J12.8 Інша вірусна пневмонія 

 

J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена 

 

J13 Пневмонія, спричинена Streptococcus pneumoniae 
Бронхопневмонія, спричинена S. pneumoniae 

Виключено: 

Спадкова пневмонія, спричинена S. pneumoniae (P23.6) 

Пневмонія, спричинена іншими видами стрептококів (J15.3-J15.4) 

 

J14 Пневмонія, спричинена Haemophilus influenzae 
Бронхопневмонія, спричинена Н. influenzae 

Виключено: 

Вроджена пневмонія, спричинена H. influenzae (P23.6) 

 

J15 Бактеріальна пневмонія, не класифікована в інших рубриках 
Включено: 

Бронхопневмонія, спричинена іншими, відмінними від S. pneumoniae та H.influenzae, бактеріями 

Виключено: 

Пневмонія, спричинена хламідіями (J16.0) 

Вроджена пневмонія (P23.-) 

Хвороба легіонерів (A48.1) 

 

J15.0 Пневмонія, спричинена Klebsiella pneumoniae 

 

J15.1 Пневмонія, спричинена Pseudomonas 

 

J15.2 Пневмонія, спричинена стафілококом 

 

J15.3 Пневмонія, спричинена стрептококами групи В 

 

J15.4 Пневмонія, спричинена іншими стрептококами 
Виключено: 

Пневмонія, спричинена: 

 Streptococcus pneumoniae (J13) 

 стрептококами групи В (J15.3) 

 

J15.5 Пневмонія, спричинена Escherichia coli 
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J15.6 Пневмонія, спричинена іншими грамнегативними бактеріями 
Пневмонія, спричинена: 

 грамнегативними (аеробними) бактеріями БДВ 

 Serratia marcescens 

 

J15.7 Пневмонія, спричинена Mycoplasma pneumonia 

 

J15.8 Інша бактеріальна пневмонія 

 

J15.9 Бактеріальна пневмонія, неуточнена 

 

J16 Пневмонія, спричинена іншими інфекційними агентами, не 

класифікованими в інших рубриках 
Виключено: 

Орнітоз (A70) 

Пневмоцистоз (B59) 

Пневмонія: 

 вроджена (P23.-) 

 БДВ (J18.9) 

 

J16.0 Пневмонія, спричинена хламідіями 

 

J16.8 Пневмонія, спричинена іншими уточненими інфекційними агентами 

 

J17* Пневмонія при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

J17.0* Пневмонія при бактеріальних хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Пневмонія при: 

 актиномікозі (A42.0†) 

 антарксі (A22.1†) 

 гонореї (A54.8†) 

 нокардіозі (A43.0†) 

 сальмонельозі (A02.2†) 

 туляремії (A21.2†) 

 черевному тифі (A01.0†) 

 коклюшу (A37.-†) 

 

J17.1* Пневмонія при вірусних хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Пневмонія при: 

 цитомегаловірусній інфекції (B25.0†) 

 краснусі (B06.8†) 

 

J17.2* Пневмонія при мікозах 
Пневмонія при: 

 кандидозі (B37.1†) 

 кокцидіоїдомікозі (B38.0-B38.2†) 

 гістоплазмозі (B39.-†) 

 

J17.3* Пневмонія при паразитарних хворобах 
Пневмонія при: 

 аскаридозі (B77.8†) 

 шистосомозі (B65.-†) 

 токсоплазмозі (B58.3†) 

 

J17.8* Пневмонія при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках 
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Пневмонія при: 

 орнітозі (A70†) 

 лихоманці Q (A78†) 

 ревматичній лихоманці (I00†) 

 спірохетозі, не класифікована в інших рубриках (A69.8†) 

 

J18 Пневмонія, збудник не уточнений 
▼1004 Виключено: 

Абсцес легені з пневмонією (J85.1) 

медикаментозні ураження інтерстиціальної тканини легень (J70.2-J70.4) 

Пневмонія: 

 аспіраційна (при): 

 новонародженого (P24.9) 

 БДВ (J69.0) 

 аспірації твердих речовин та рідин (J69.-) 

 вроджена (P23.9) 

 інтерстиціальна: 

• викликані лікарськими засобами (J70.2–J70.4) 

• БДВ (J84.9) 

 жирова (J69.1) 

 звичайна інтерстиціальна (J84.1) 

Пневмоніт, спричинений дією зовнішніх факторів (J67-J70) 

 

J18.0 Бронхопневмонія, неуточнена 
Виключено: бронхіоліт (J21.-) 

 

J18.1 Часткова пневмонія, неуточнена 

 

J18.2 Гіпостатична пневмонія, неуточнена 

 

J18.8 Інша пневмонія, збудник неуточнений 

 

J18.9 Пневмонія, неуточнена 

 

ІНШІ ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ НИЖНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ  

(J20-J22) 

 
Виключено: 

Хронічна обструктивна хвороба легень: 

 з загостренням БДВ (J44.1) 

 з гострою респіраторною інфекцією нижніх дихальних шляхів (J44.0) 

 

J20 Гострий бронхіт 
Включено: 

Бронхіт: 

 гострий та підгострий (з): 

 бронхоспазмом 

 фібринозний 

 плівчастий 

 гнійний 

 септичний 

 трахеїтом  

  БДВ у дітей до 15 років 

Трахеобронхіт, гострий  

Виключено: 

Бронхіт: 

 алергічний БДВ (J45.0) 

 хронічний: 
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 слизо-гнійний (J41.1) 

 БДВ (J42) 

 обструктивний (J44.-) 

 простий (J41.0) 

 БДВ, у осіб у віці 15 років і старше (J40) 

Трахеобронхіт: 

 хронічний:  

 БДВ (J42) 

 обструктивний (J44.-) 

 БДВ (J40) 

 

J20.0 Гострий бронхіт, спричинений Mycoplasma pneumoniae 

 

J20.1 Гострий бронхіт, спричинений Haemophilus influenza 

 

J20.2 Гострий бронхіт, спричинений стрептококом 

 

J20.3 Гострий бронхіт, спричинений вірусом Коксакі 

 

J20.4 Гострий бронхіт, спричинений вірусом парагрипу 

 

J20.5 Гострий бронхіт, спричинений респіраторно-синцитіальним вірусом 

 

J20.6 Гострий бронхіт, спричинений риновірусом 

 

J20.7 Гострий бронхіт, спричинений еховірусом 

 

J20.8 Гострий бронхіт, спричинений іншими уточненими агентами 

 

J20.9 Гострий бронхіт, неуточнений 

 

J21 Гострий бронхіоліт 
Включено: бронхіоліт з бронхоспазмом 

 

J21.0 Гострий бронхіоліт, спричинений респіраторно-синцитіальним вірусом 

 

J21.1 Гострий бронхіоліт, спричинений метапневмовірусом людини 

 

J21.8 Гострий бронхіоліт, спричинений іншими уточненими агентами 

 

J21.9 Гострий бронхіоліт, неуточнений 
Бронхіоліт (гострий) 

 

J22 Гостра респіраторна інфекція нижніх дихальних шляхів, неуточнена 
Гостра респіраторна інфекція (нижніх) (дихальних шляхів) БДВ 

Виключено: (гостра) респіраторна інфекція верхніх дихальних шляхів (J06.9) 

 

ІНШІ ХВОРОБИ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ  

(J30-J39) 

 

J30 Вазомоторний та алергічний риніт 
Включено: спазматичний нежить 

Виключено: 

Алергічний риніт з астмою (J45.0) 

Риніт БДВ (J31.0) 
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J30.0 Вазомоторний риніт 

 

J30.1 Алергічний риніт, спричинений пилком рослин 
Алергія БДВ, спричинена пилком рослин 

Сінна лихоманка 

Поліноз 

 

J30.2 Інший сезонний алергічний риніт 

 

J30.3 Інший алергічний риніт 
Цілорічний алергічний риніт 

 

J30.4 Алергічний риніт, неуточнений 

 

J31 Хронічний риніт, назофарингіт та фарингіт 

 

J31.0 Хронічний риніт 
Озена 

Риніт (хронічний): 

 атрофічний 

 гранулематозний 

 гіпертрофічний 

 БДВ 

 обструктивний 

 гнійний 

 виразковий 

Виключено: 

Риніт: 

 алергічний (J30.1-J30.4) 

 вазомоторний (J30.0) 

 

J31.1 Хронічний назофарингіт 
Виключено: назофарингіт, гострий або БДВ (J00) 

 

J31.2 Хронічний фарингіт 
Хронічний біль у горлі 

Фарингіт (хронічний): 

 атрофічний 

 гранульозний 

 гіпертрофічний 

Виключено: фарингіт гострий або БДВ (J02.9) 

 

J32 Хронічний синусит 
Включено: 

абсцес   хронічні, 

емпієма   синуса 

інфекція   (придаткового) 

нагноєння   (носового) 

За необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-B97). 

Виключено: гострий синусит (J01.-) 

 

J32.0 Хронічний верхньощелепний синусит 
Антрит (хронічний) 

Верхньощелепний синусит БДВ 

 

J32.1 Хронічний фронтальний синусит 
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Фронтальний синусит БДВ 

 

J32.2 Хронічний етмоїдальний синусит 
Етмоїдальний синусит БДВ 

 

J32.3 Хронічний сфеноїдальний синусит 
 Сфеноїдальний синусит БДВ 

 

J32.4 Хронічний пансинусит 
 Пансинусит БДВ 

 

J32.8 Інші хронічні синусити 
Синусит (хронічний) із залученням більше одного синуса, але не пансинусит 

 

J32.9 Хронічний синусит, неуточнений 
 Синусит (хронічний) БДВ 

 

J33 Поліп носа 
Виключено: аденоматозні поліпи (D14.0) 

 

J33.0 Поліп носової порожнини 
Поліп: 

 хоанальний  

 назофарингеальний  

 

J33.1 Поліпозна дегенерація синуса 
Синдром Уокеса або етмоїдит 

 

J33.8 Інші поліпи синуса 
Поліп синуса: 

 придаткового 

 етмоїдального 

 верхньощелепного 

 сфеноїдального 

 

J33.9 Поліп носа, неуточнений 

 

J34 Інші хвороби порожнини та синусів носа  
Виключено: варикозна виразка носової перегородки (I86.8) 

 

J34.0 Абсцес, фурункул та карбункул носа 
Целюліт   носа 

Некроз   (носової перегородки) 

Утворення виразок 

 

J34.1 Кіста або мукоцеле носового синуса 

 

J34.2 Зміщена носова перегородка 
Скривлення або зміщення перегородки (носової) (набуте) 

 

J34.3 Гіпертрофія носової раковини 

 

J34.8 Інші уточнені хвороби носа та носових синусів 
Перфорація носової перегородки БДВ 

Риноліт 
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J35 Хронічні хвороби мигдаликів та аденоїдів 

 

J35.0 Хронічний тонзиліт 
▼0804 Виключено: 

Тонзиліт: 

 гострий (J03.-) 

 БДВ (J03.9) 

 

J35.1 Гіпертрофія мигдаликів 
 Збільшення мигдаликів 

 

J35.2 Гіпертрофія аденоїдів 
 Збільшення аденоїдів 

 

J35.3 Гіпертрофія мигдаликів з гіпертрофією аденоїдів 

 

J35.8 Інші хронічні хвороби мигдаликів та аденоїдів 
Аденоїдні розростання 

Амигдаліт 

Рубець мигдалика (та аденоїда) 

Тонзилярні «мітки» 

Виразка мигдалика 

 

J35.9 Хронічна хвороба мигдаликів та аденоїдів, неуточнена 
Хвороба (хронічна) мигдаликів та аденоїдів БДВ 

 

J36 Перитонзилярний абсцес 
Абсцес мигдаликів 

Перитонзилярний целюліт 

Квінзі  

За необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-B97). 

Виключено: 

Ретрофарингеальний абсцес (J39.0) 

Тонзиліт: 

 гострий (J03.-) 

 хронічний (J35.0) 

 БДВ (J03.9) 

 

J37 Хронічний ларингіт та ларинготрахеїт 
За необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-B97). 

 

J37.0 Хронічний ларингіт 
Ларингіт: 

 катаральний 

 гіпертрофічний 

 сухий 

Виключено: 

Ларингіт: 

 гострий (J04.0) 

 БДВ (J04.0) 

 обструктивний (гострий) (J05.0) 

 

J37.1 Хронічний ларинготрахеїт 
Хронічний: 

 ларингіт з трахеїтом (хронічним) 

 трахеїт з ларингітом 

Виключено: 

Ларинготрахеїт: 
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 гострий (J04.2) 

 БДВ (J04.2) 

Трахеїт: 

 гострий (J04.1) 

 хронічний (J42) 

 БДВ (J04.1) 

 

J38 Хвороби голосових складок та гортані, не класифіковані в інших рубриках 
Виключено: 

Ларингіт: 

 обструктивний (гострий) (J05.0) 

 виразковий (J04.0) 

Післяпроцедурний стеноз гортані під голосовою щілиною (J95.5) 

Стридор: 

 вроджений ларингеальний БДВ (P28.89) 

 БДВ (R06.1) 

 

J38.0 Параліч голосових складок та гортані 
Ларингоплегія 

Параліч голосової щілини 

 

◙J38.00 Параліч голосових складок та гортані, неуточнений 

 

◙J38.01 Параліч голосових складок та гортані, однобічний, частковий 

 

◙J38.02 Параліч голосових складок та гортані, однобічний, повний 

 

◙J38.03 Параліч голосових складок та гортані, двобічний, частковий 

 

◙J38.04 Параліч голосових складок та гортані, двобічний, повний 

 

J38.1 Поліп голосових складок та гортані 
Виключено: аденоматозні поліпи (D14.1) 

 

J38.2 Вузлики голосових складок 
Хордит (фібринозний) (вузликуватий) (горбкуватий) 

Вузлики співаків 

Вузлики викладачів 

 

J38.3 Інші хвороби голосових складок 
Абсцес 

Целюліт 

Гранульома   голосових складок 

Лейкокератоз 

Лейкоплакія 

 

J38.4 Набряк гортані 
Набряк: 

 голосової щілини 

 під голосовою щілиною 

 над голосовою щілиною 

Виключено: 

Ларингіт: 

 гострий обструктивний [круп] (J05.0) 

 набряковий (J04.0) 

 

J38.5 Спазм гортані 
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Ларингоспазм (стридор) 

 

J38.6 Стеноз гортані 

 

J38.7 Інші хвороби гортані 
Абсцес 

Целюліт 

Хвороба БДВ 

Некроз   гортані 

Пахідермія 

Перихондрит 

Виразка 

 

J39 Інші хвороби верхніх дихальних шляхів 
Виключено: 

Гостра респіраторна інфекція:  

 БДВ (J22) 

 верхніх дихальних шляхів (J06.9) 

Запалення верхніх дихальних шляхів, спричинене впливом хімічних речовин, газів, димів або 

випарів (J68.2) 

 

J39.0 Ретрофарингеальний та парафарингеальний абсцес 
Перифарингеальний абсцес 

Виключено: перитонзилярний абсцес (J36) 

 

J39.1 Інші абсцеси глотки 
Целюліт глотки 

Назофарингеальний абсцес 

 

J39.2 Інші хвороби глотки 
Кіста   глотки або 

Набряк  носової частини глотки 

Виключено: 

Фарингіт: 

 хронічний (J31.2) 

 виразковий (J02.9) 

 

J39.3 Реакція підвищеної чутливості верхніх дихальних шляхів неуточненої локалізації 

 

J39.8 Інші уточнені хвороби верхніх дихальних шляхів 

 

J39.9 Хвороба верхніх дихальних шляхів, неуточнена 

 

ХРОНІЧНІ ХВОРОБИ НИЖНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ  

(J40-J47) 
 

Виключено: кістозний фіброз (E84) 

 

J40 Бронхіт, не уточнений як гострий або хронічний 
Бронхіт: 

 катаральний 

 БДВ 

 з трахеїтом БДВ 

Трахеобронхіт БДВ 

Примітка: 

Неуточнений як гострий чи хронічний бронхіт у дітей у віці до 15 років може вважатися як 

гострий і тому вноситься у рубрику J20.-. 

Виключено: 
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Бронхіт: 

 алергічний БДВ (J45.0) 

 астматичний БДВ (J45.9) 

 спричинений хімічними речовинами (гострий) (J68.0) 

 

J41 Простий та слизовогнійний хронічний бронхіт 
Виключено: 

Хронічний бронхіт: 

 БДВ (J42) 

 обструктивний (J44.-) 

 

J41.0 Простий хронічний бронхіт 

 

J41.1 Слизовогнійний хронічний бронхіт 

 

J41.8 Змішаний простий та слизовогнійний хронічний бронхіт 

 

J42 Неуточнений хронічний бронхіт 
Хронічний: 

 бронхіт БДВ 

 трахеїт 

 трахеобронхіт 

Виключено: 

Хронічний(а): 

 астматичний бронхіт (J44.-) 

 бронхіт: 

 простий та слизовогнійний (J41.-) 

 з обструкцією дихальних шляхів (J44.-) 

 емфізематозний бронхіт (J44.-) 

 обструктивна хвороба легень БДВ (J44.9) 

 

J43 Емфізема 
Виключено: 

Емфізема: 

 компенсаторна (J98.3) 

 спричинена хімічними речовинами, газами, димами або випарами (J68.4) 

 після проведенням медичної процедури (підшкірна) (T81.84) 

 інтерстиціальна:  

 новонародженого (P25.0) 

 БДВ (J98.2) 

 медіастинальна (J98.2) 

 післяпроцедурна (підшкірна) (T81.84) 

 хірургічна (підшкірна) (T81.84) 

 травматична підшкірна (T79.7) 

 з хронічним (обструктивним) бронхітом (J44.-) 

Емфізематозний (обструктивний) бронхіт (J44.-) 

 

J43.0 Синдром МакЛеода 
Однобічна: 

 емфізема 

 прозорість легені 

 

J43.1 Панлобулярна емфізема 
Панацинарна емфізема 

 

J43.2 Центрилобулярна емфізема  
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J43.8 Інша емфізема 

 

J43.9 Емфізема, неуточнена 
Емфізема (легень) (легенева): 

 бульозна 

 БДВ 

 везикульозна 

Емфізематозний пухирець 

 

J44 Інша хронічна обструктивна хвороба легені 
▼1008 Включено: 

Хронічний: 

 бронхіт: 

 астматичний (обструктивний) 

 емфізематозний 

 з: 

 обструкцією дихальних шляхів 

 емфіземою 

 обструктивний(а): 

 астма 

 бронхіт 

 трахеобронхіт 

Виключено: 

Астма (J45.-) 

Астматичний бронхіт БДВ (J45.9) 

Бронхоектазія (J47) 

Хронічні: 

 бронхіт: 

 БДВ (J42) 

 простий та слизовогнійний (J41.-) 

 трахеїт (J42) 

 трахеобронхіт (J42)  

Емфізема (J43.-) 

Хвороби легень, викликані зовнішніми агентами (J60-J70) 

 

J44.0 Хронічна обструктивна хвороба легені з гострою респіраторною інфекцією 

нижніх дихальних шляхів 
Виключено: з грипом (J09-J11) 

 

J44.1 Хронічна обструктивна хвороба легені із загостренням, неуточнена 

 

J44.8 Інша уточнена хронічна обструктивна хвороба легені 
Хронічний бронхіт: 

 астматичний (обструктивний) БДВ 

 емфізематозний БДВ 

 обструктивний БДВ 

Виключено: 

Із загостренням (J44.1) 

З гострою респіраторною інфекцією нижніх дихальних шляхів (J44.0) 

 

J44.9 Хронічна обструктивна хвороба легені, неуточнена 
Хронічна обструктивна: 

 хвороба дихальних шляхів БДВ 

 хвороба легені БДВ 

 

J45 Астма 
▼1002 Виключено: 

Гостра важка астма (J46) 
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Хронічний астматичний (обструктивний) бронхіт (J44.-) 

Хронічна обструктивна астма (J44.-) 

Еозинофільна астма (J82) 

Хвороби легені, викликані зовнішніми агентами (J60-J70) 

Астматичний статус (J46) 

 

J45.0 Астма з переважанням алергічного компонента 
Алергічний: 

 бронхіт БДВ 

 риніт з астмою 

Атопічна астма 

Екзогенна алергічна астма 

Сінна лихоманка з астмою 

 

J45.1 Неалергічна астма 
Ідіосинкратична астма 

Ендогенна неалергічна астма 

 

J45.8 Змішана астма 
Поєднання станів, описаних у рубриках J45.0 та J45.1 

 

J45.9 Астма, неуточнена 
Астматичний бронхіт БДВ 

Астма з пізнім початком 

 

J46 Астматичний статус [status asthmaticus] 
▼1002 Гостра важка астма 

 

J47 Бронхоектатична хвороба [бронхоектаз] 
Бронхіолектази 

Хронічне гнійне захворювання легені 

Виключено: 

Вроджена бронхоектазія (Q33.4) 

Туберкульозна бронхоектазія (поточне захворювання) (A15-A16) 

 

ХВОРОБИ ЛЕГЕНІ, ВИКЛИКАНІ ЗОВНІШНІМИ АГЕНТАМИ  

(J60-J70) 
 

Виключено: астма, класифікована в рубриці J45.- 

 

J60 Пневмоконіоз вугільника 
Антракосилікоз 

Антракоз 

Легеня вугільника 

Виключено: з туберкульозом у A15-A16 (J65) 

 

J61 Пневмоконіоз внаслідок впливу азбесту та інших мінеральних речовин 
Азбестоз 

Виключено: 

Плевральна бляшка з азбестозом (J92.0) 

З туберкульозом у A15-A16 (J65) 

 

J62 Пневмоконіоз внаслідок впливу пилу, що містить кремній  
Включено: силікатний фіброз (поширений) легень 

Виключено: пневмоконіоз з туберкульозом у A15-A16 (J65) 

 

J62.0 Пневмоконіоз, спричинений пилом тальку 
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J62.8 Пневмоконіоз, спричинений іншим пилом, що містить кремній 
Силікоз БДВ 

 

J63 Пневмоконіоз внаслідок впливу іншого неорганічного пилу 
Виключено: з туберкульозом у A15-A16 (J65) 

 

J63.0 Алюміноз (легені) 

 

J63.1 Бокситний фіброз (легені) 

 

J63.2 Берилліоз 

 

J63.3 Графітний фіброз (легені) 

 

J63.4 Сидероз 

 

J63.5 Станоз 

 

J63.8 Пневмоконіоз, спричинений іншим уточненим неорганічним пилом 

 

J64 Неуточнений пневмоконіоз 
Виключено: з туберкульозом у A15-A16 (J65) 

 

J65 Пневмоконіоз, пов'язаний з туберкульозом 
Будь-який стан, описаний у рубриках J60-J64, у випадках поєднання з туберкульозом, будь-якого 

типу у рубриках A15-A16. 

 

J66 Хвороба дихальних шляхів внаслідок впливу специфічного органічного пилу 
Виключено: 

Багасоз (J67.1) 

Легеня фермера (J67.0) 

Гіперсенситивний пневмоніт внаслідок впливу органічного пилу (J67.-) 

Реактивний синдром дисфункції дихальних шляхів (J68.3) 

 

J66.0 Бісиноз 
Хвороба дихальних шляхів, спричинена бавовниковим пилом 

 

J66.1 Хвороба тіпальників льону 

 

J66.2 Канабіноз 

 

J66.8 Хвороба дихальних шляхів, спричинена іншим уточненим органічним пилом 

 

J67 Гіперсенситивний пневмоніт внаслідок впливу органічного пилу 
Включено:алергічний альвеоліт і пневмоніт при вдиханні органічного пилу та частинок від грибів, 

актиноміцетів та іншого походження 

Виключено: пневмоніт, спричинений вдиханням хімічних речовин, газів, димів або випарів (J68.0) 

 

J67.0 Легеня фермера 
Легеня женця 

Легеня косаря 

Хвороба, спричинена запліснявілим сіном 

 

J67.1 Багасоз 
Багасозна(ий):  
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 хвороба 

 пневмоніт 

 

J67.2 Легеня птахівника 
Хвороба або легеня любителя папуг 

Хвороба або легеня любителя голубів 

 

J67.3 Субероз 
Хвороба або легеня обробника кори коркового дерева 

Хвороба або легеня працівника коркового виробництва 

 

J67.4 Легеня особи, що працює з солодом 
Альвеоліт, спричинений Aspergillus clavatus 

 

J67.5 Легеня особи, що працює з грибами 

 

J67.6 Легеня збиральника кори клена 
Альвеоліт, спричинений Cryptostroma corticale 

Криптостромоз 

 

J67.7 Легеня особи, що контактує з кондиціонером чи зволожувачем повітря 
Алергічний  альвеоліт,  спричинений  грибковою  пліснявою, термофільними   актиноміцетами  та  

іншими  мікроорганізмами,  які розмножуються у системах вентиляції [кондиціонування] повітря. 

 

J67.8 Гіперсенситивні пневмоніти, спричинені іншим органічним пилом 
Легеня мийника сиру 

Легеня кавомола 

Легеня працівника рибно-борошняного підприємства 

Легеня хутровика (кушніра) 

Легеня особи, що працює з секвоєю 

 

J67.9 Гіперсенситивний пневмоніт, спричинений неуточненим органічним пилом 
Альвеоліт алергічний (екзогенний) БДВ 

Гіперсенситивний пневмоніт БДВ 

 

J68 Респіраторні стани, спричинені вдиханням хімічних речовин, газів, димів і 

парів 
За необхідності ідентифікувати причину, використовують додатковий код зовнішньої причини 

(Клас 20). 

 

J68.0 Бронхіт та пневмоніт, спричинені вдиханням хімічних речовин, газів, димів і 

парів 
Хімічний бронхіт (гострий) 

 

J68.1 Гострий набряк легені, спричинений вдиханням хімічних речовин, газів, димів і 

парів 
Хімічний набряк легені (гострий) 

 

J68.2 Запалення верхніх дихальних шляхів, спричинене вдиханням хімічних речовин, 

газів, димів і парів, не класифіковане в інших рубриках 

 

J68.3 Інші гострі та підгострі респіраторні стани, спричинені дією хімічних речовин, 

газів, димів і парів 
Реактивний синдром дисфункції дихальних шляхів 

 



368 

J68.4 Хронічні респіраторні стани, спричинені дією хімічних речовин, газів, димів і 

парів 
Емфізема (дифузна) (хронічна)    спричинені вдиханням 

Облітеруючий бронхіоліт (хронічний) (підгострий) хімічних речовин, 

Легеневий фіброз (хронічний)    газів, димів і випарів 

 

J68.8 Інші респіраторні стани, спричинені дією різних хімічних речовин, газів, димів і 

парів 

 

J68.9 Неуточнений респіраторний стан, спричинений дією хімічних речовин, газів, 

димів і парів 

 

J69 Пневмоніт, спричинений твердими речовинами та рідинами 
За необхідності ідентифікувати причину, використовують додатковий код зовнішньої причини 

(Клас 20). 

Виключено: синдром неонатальної аспірації (P24.-) 

 

J69.0 Пневмоніт, спричинений аспірацією їжі та блювотних мас 
Аспіраційна пневмонія (викликана): 

 їжею (при регургітації) 

 шлунковим соком 

 молоком 

 БДВ 

 блювотними масами 

Виключено: синдром Мендельсона (J95.4) 

 

J69.1 Пневмоніт, спричинений вдиханням масел та есенцій 
Жирова пневмонія 

 

J69.8 Пневмоніт, спричинений іншими твердими речовинами та рідинами 
Пневмоніт, викликаний аспірацією крові 

 

J70 Респіраторні стани, спричинені іншими зовнішніми агентами 
За необхідності ідентифікувати причину, використовують додатковий код зовнішньої причини 

(Клас 20). 

 

J70.0 Гострі легеневі прояви, спричинені іонізуючою радіацією 
Радіаційний пневмоніт 

 

J70.1 Хронічні та інші легеневі прояви, спричинені іонізуючою радіацією 
Фіброз легені внаслідок дії радіації 

 

J70.2 Гострі медикаментозні ураження інтерстиціальної тканини легені 
 Будь-яка умова, класифікована як J70.4, вказана як гостра 

 

J70.3 Хронічні медикаментозні ураження інтерстиціальної тканини легені 
 Будь-яка умова, класифікована як J70.4, вказана як гостра 

 Виключено: вдихання хімічних речовин, газів, димів або парів (J68.4) 

 

J70.4 Медикаментозні ураження інтерстиціальної тканини легені, неуточнені 
 Умови, класифіковані як J82 і J84.- вказані як спричинені лікарськими засобами 

Спричинені лікарськими засобами: 

• облітеруючий бронхіоліт, що спричинює пневмонію (BOOP) 

• інтерстиціальний: 

• фіброз 

• пневмонія 

* легенева недостатність 
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• звичайна інтерстиціальна пневмонія 

 

J70.8 Респіраторні стани, спричинені іншими уточненими зовнішніми агентами 

 

J70.9 Респіраторні стани, спричинені неуточненими зовнішніми агентами 

 

ІНШІ РЕСПІРАТОРНІ ХВОРОБИ, ЯКІ ВРАЖАЮТЬ ПЕРЕВАЖНО 

ІНТЕРСТИЦІАЛЬНУ ТКАНИНУ  

(J80-J84) 

 

J80 Респіраторний дистрес-синдром у дорослих 
Хвороба гіалінових мембран у дорослого 

 

J81 Набряк легені 
▼0920 Гострий набряк легені 

Застійний набряк легені (пасивний) 

Виключено: 

Гіпостатична пневмонія (J18.2) 

Набряк легені: 

 хімічний (гострий) (J68.1) 

 внаслідок дії зовнішніх агентів (J60-J70) 

 у зв'язку із захворюваннями серця або серцевою недостатністю (I50.1) 

 

J82 Легенева еозинофілія, не класифікована в інших рубриках 
Еозинофільна астма 

Пневмонія Леффлера 

Тропічна (легенева) еозинофілія БДВ 

Виключено: 

Еозинофілія (при): 

 аспергільозі (B44.-) 

 медикаментозна (J70.2-J70.4) 

 уточненій паразитарній інфекції (B50-B83) 

 системних ураженнях сполучної тканини (M30-M36) 

 

J84 Інші інтерстиціальні хвороби легені  
Виключено: 

Медикаментозні ураження інтерстиціальної тканини легені (J70.2-J70.4) 

Інтерстиціальна емфізема (J98.2) 

Хвороби легені, спричинені зовнішніми агентами (J60-J70) 

 

J84.0 Альвеолярні та парієто-альвеолярні ураження 
Альвеолярний протеїноз 

Легеневий альвеолярний мікролітіаз 

 

J84.1 Інші інтерстиціальні хвороби легені з фіброзом 
Дифузний фіброз легені 

Фіброзуючий альвеоліт (криптогенний) 

Синдром Хаммена-Річа 

Ідіопатичний легеневий фіброз 

Звичайна інтерстиціальна пневмонія 

Виключено: 

Легеневий фіброз (хронічний): 

 спричинений вдиханням хімічних речовин, газів, димів і парів (J68.4) 

 внаслідок впливу іонізуючої радіації (J70.1) 

 

J84.8 Інші уточнені інтерстиціальні хвороби легені 
Облітеруючий бронхіоліт з організуючою пневмонією 

Лімфоїдний інтерстиціальний пневмоніт 
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За необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-B97). 

 

J84.9 Інтерстиціальна легенева хвороба, неуточнена 
Інтерстиціальна пневмонія БДВ 

 

ГНІЙНІ ТА НЕКРОТИЧНІ СТАНИ НИЖНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ  

(J85-J86) 

 

J85 Абсцес легені та середостіння 

 

J85.0 Гангрена та некроз легені 

 

J85.1 Абсцес легені з пневмонією 
Виключено: абсцес з пневмонією, зумовленою уточненим збудником (J09-J16) 

 

J85.2 Абсцес легені без пневмонії 
Абсцес легені БДВ 

 

J85.3 Абсцес середостіння 

 

J86 Піоторакс 
Включено: 

Абсцес: 

 плеври 

 грудної клітки  

Емпієма  

Піопневмоторакс 

За необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-B97). 

Виключено: піоторакс внаслідок туберкульозу (A15-A16) 

 

J86.0 Піоторакс зі свищем [норицею] 

 

J86.9 Піоторакс без свища [нориці] 

 

ІНШІ ХВОРОБИ ПЛЕВРИ  

(J90-J94) 

 

J90 Плевральний випіт, не класифікований в інших рубриках 
Ексудативний плеврит  

Виключено: 

Хілусний (плевральний) випіт (J94.0) 

Плеврит БДВ (R09.1) 

Туберкульоз плеври (A15-A16) 

 

J91* Плевральний випіт при захворюваннях, класифікованих в інших рубриках 

 

J92 

 

Плевральна бляшка 

Включено: потовщення плеври 

 

J92.0 Плевральна бляшка при азбестозі 

 

J92.9 Плевральна бляшка без азбестозу 
Плевральна бляшка БДВ 
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J93 Пневмоторакс 
Виключено: 

Пневмоторакс: 

 вроджений або перинатальний (P25.1) 

 травматичний (S27.0) 

 туберкульозний (на фоні захворювання) (A15-A16) 

Піопневмоторакс (J86.-) 

 

J93.0 Спонтанний пневмоторакс напруження 

 

J93.1 Інші форми спонтанного пневмотораксу 

 

J93.8 Інші види пневмотораксу 

 

J93.9 Пневмоторакс, неуточнений 

 

J94 Інші ураження плеври 
Виключено: 

Плеврит БДВ (R09.1) 

Травматичні: 

 гемопневмоторакс (S27.2) 

 гемоторакс (S27.1) 

Туберкульозний плеврит (на фоні захворювання) (A15-A16) 

 

J94.0 Хілусний випіт 
Хілоподібний випіт 

 

J94.1 Фіброторакс 

 

J94.2 Гемоторакс 
Гемопневмоторакс  

 

J94.8 Інші уточнені ураження плеври 
Гідроторакс 

 

J94.9 Ураження плеври, неуточнене 

 

ІНШІ ХВОРОБИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ 

(J95-J99) 

 

J95 Респіраторні порушення під час та після медичних процедур, не 

класифіковані в інших рубриках 
▼1904 Виключено: 

Післяпроцедурна емфізема (підшкірна) (T81.84) 

Легеневі прояви, зумовлені дією іонізуючої радіації (J70.0-J70.1) 

 

 

J95.0 Порушення функціонування трахеостоми 

 

 

✪J95.01 Кровотеча з трахеостоми 

✪J95.02 Інфікування трахеостоми  
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✪J95.03 Витікання з трахеостоми 

✪J95.04 Трахео-езофагіальний свищ [нориця] після трахеостомії 

✪J95.09 Дисфункція після трахеостомії, не класифікована в інших рубриках 

Трахеостомія: 

• Ускладнення БДВ 

• обструкція 

• стеноз або стриктура 

 

J95.4 Синдром Мендельсона 
Хімічна пневмонія спричинена вдиханням або аспірацією шлунковим вмістом під час анестезії 

Використовуйте додатковий код (W78) для зазначення аспірації шлунковим вмістом. 

Використовуйте додатковий код (Y48.-) для зазначення анестезії, яка викликає несприятливий 

ефект при терапевтичному застосуванні 

 

J95.5 Стеноз під голосовою щілиною після медичних процедур 
Виключено: набутий (післяінтубаційний) стеноз під голосовою щілиною у новонародженого 

(P28.82) 

 

✪J95.6 Випадковий прокол і розріз органів або структур дихальної системи під час 

проведення медичної процедури 

 

✪J95.61 Випадковий прокол і розріз гортані під час проведення медичної процедури 

✪J95.62 Випадковий прокол і розріз глотки під час проведення медичної процедури 

✪J95.63 Випадковий прокол і розріз трахеї під час проведення медичної процедури 

✪J95.64 Випадковий прокол і розріз легені під час проведення медичної процедури 

✪J95.65 Випадковий прокол і розріз плеври та діафрагми під час проведення медичної 

процедури 

✪J95.69 Випадковий прокол і розріз органів або структур дихальної системи під час 

проведення медичної процедури, не класифіковані в інших рубриках 

J95.8 Інші інтраопераційні та післяпроцедурні порушення дихальної системи 

 

✪J95.81 Післяпроцедурний стеноз трахеї 

✪J95.82 Пневмонія, пов'язана з вентиляцією легені 

✪J95.83 Синдром гострого посттрансфузійного пошкодження легені [СГППЛ] 

✪J95.84 Післяпроцедурний пневмоторакс 

✪J95.85 Післяпроцедурний гемоторакс 

 Післяпроцедурний гемопневмоторакс 

✪J95.89 Інші інтраопераційні та післяпроцедурні порушення дихальної системи, не 

класифіковані в інших рубриках 

J95.9 Респіраторне порушення після та під час медичних процедур, неуточнене 

 

J96 Дихальна недостатність, не класифікована в інших рубриках 
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Виключено: 

Серцево-дихальна недостатність (R09.2) 

Післяпроцедурна респіраторна недостатність (J95.-) 

Зупинка дихання (R09.2) 

Дихальний розлад (дистрес): 

 у новонародженого (P22.-) 

 синдром у дорослих (J80) 

 
Наступні п’яті знаки використовуються з підрубриками J96.0-J96.9: 

 

0 Тип І [гіпоксична] 

 

1 Тип ІІ [гіперкапнічна] 

 

9 Тип неуточнений 

 

J96.0 Гостра респіраторна недостатність 
 Див. підрозділи вище 

J96.1 Хронічна респіраторна недостатність 
 Див. підрозділи вище 

J96.9 Респіраторна недостатність, неуточнена 
 Див. підрозділи вище 
J98 Інші порушення дихання 

Виключено: 

Апное: 

 у новонародженого (P28.4-) 

 БДВ (R06.8) 

 уві сні: 

 у новонародженого (P28.3) 

 БДВ (G47.3-) 

 

J98.0 Хвороби бронхів, не класифіковані в інших рубриках 
Бронхолітіаз  

Кальциноз  

Стеноз   бронхів 

Виразка  

Трахеобронхіальний(а): 

 колапс 

 дискінезія 

 

J98.1 Легеневий колапс 
Ателектаз 

Колапс легені 

Виключено: 

Ателектаз: 

 у новонародженого (P28.0-P28.1) 

 при туберкульозі (на фоні захворювання) (A15-A16) 

 

J98.2 Інтерстиціальна емфізема 
Медіастинальна емфізема 

Виключено: 

Емфізема: 

 у плода та новонародженого (P25.0) 

 БДВ (J43.9) 

 післяпроцедурна (підшкірна) (T81.84) 

 хірургічна (підшкірна) (T81.84) 

 травматична підшкірна (T79.7) 
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J98.3 Компенсаторна емфізема 

 

J98.4 Інші ураження легені 
Кальциноз легені 

Кістозна хвороба легені (набута) 

Хвороба легені БДВ 

Пульмолітіаз 

 

J98.5 Хвороби середостіння, не класифіковані в інших рубриках 
Фіброз 

Грижа   середостіння 

Зміщення 

Медіастиніт 

Спайки в грудній клітці 

Виключено:  

Абсцес середостіння (J85.3) 

Спайки: 

 в легені (J98.4) 

 в перикарді (I31.0) 

 в плевральній площині (J94.8) 

 

J98.6 Хвороби діафрагми 
Діафрагміт 

Параліч діафрагми 

Релаксація діафрагми 

Виключено: 

Вроджена вада розвитку діафрагми НКІР (Q79.10) 

Діафрагмальна грижа: 

 вроджена (Q79.0)  

 БДВ (K44.-) 

 

J98.8 Інші уточнені респіраторні порушення 

 

J98.9 Респіраторне порушення, неуточнене 
 Респіраторне захворювання (хронічне) БДВ 

 

J99* Респіраторні порушення при захворюваннях, класифікованих в інших 

рубриках 

 

J99.1* Респіраторні порушення при інших дифузних захворюваннях сполучної тканини 
Респіраторні порушення при: 

 дерматоміозиті (M33.0-M33.1†) 

 поліміозиті (M33.2†) 

 сухому синдромі [Шегрена] (M35.0†) 

 системному:  

 червоному вовчаку (M32.1†) 

 склерозі (M34.8†) 

 гранулематозі Вегенера (M31.3†) 

 

J99.8* Респіраторні порушення при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Респіраторні порушення при: 

 анкілозуючому спондиліті (M45.0-†) 

 кріоглобулінемії (D89.1†) 

 сифілісі (A52.7†) 
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КЛАС 11 ХВОРОБИ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ (K00-K93) 

 

Даний клас містить наступні блоки: 

K00-K14 Хвороби ротової порожнини, слинних залоз та щелеп  

K20-K31 Хвороби стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки  

K35-K38 Хвороби апендикса (червоподібного відростка)  

K40-K46 Грижі  

K50-K52 Неінфекційний ентерит та коліт  

K55-K64 Інші хвороби кишок  

K65-K67 Хвороби очеревини  

K70-K77 Хвороби печінки  

K80-K87 Хвороби жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози  

K90-K93 Інші хвороби органів травлення  

У даному класі наступні категорії позначені зірочкою: 

K23* Ураження стравоходу при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

K67* Ураження очеревини при інфекційних хворобах, класифікованих в інших 

рубриках  

K77* Ураження печінки при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

K87* Ураження жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози 

при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

K93* Ураження інших органів травлення при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 

 
Виключено: 

Деякі інфекційні та паразитарні хвороби (A00-B99) 

Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин (E00-E89) 

Новоутворення (C00-D48) 

Симптоми, ознаки та відхилення від норми, виявлені при клінічних та лабораторних дослідженнях, не 

класифіковані в інших рубриках (R00-R99) 

 

ХВОРОБИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ, СЛИННИХ ЗАЛОЗ ТА ЩЕЛЕП  

(K00-K14) 

 

K00 Порушення розвитку та прорізування зубів 
Виключено: ретенційні та імпактні зуби (K01.-) 

 

K00.0 Адентія 
Гіподентія 

Олігодентія 

 

K00.1 Надкомплектні зуби 
Дистомолярний зуб 
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Четвертий корінний 

Мезіодентія (маленький зуб між верхніми центральними різцями) 

Парамолярний зуб 

Додаткові зуби 

 

K00.2 Аномалії розмірів та форми зубів 
Зрощення  

Злиття   зубів 

Проростання  

Зубів: 

 випинання 

 інвагінація  

Зуб в зубі 

Емалеві перлини 

Макродентія 

Мікродентія 

Списоподібні [конічні] зуби 

Тауродонтизм 

Парамолярні горбики 

Виключено: горбкувата аномалія Карабеллі, що розглядається як варіант норми і не підлягає 

кодуванню 

 

K00.3 Крапчасті зуби 
Флюороз зубів 

Крапчастість емалі 

Нефлюорозне потемніння емалі 

Виключено: відкладення [нарости] на зубах (K03.6) 

 

K00.4 Порушення формування зуба 
Аплазія та гіпоплазія цементу 

Ділацерація зуба (тріщини емалі) 

Гіпоплазія емалі (неонатальна) (постнатальна) (пренатальна) 

Регіонарна одонтодисплазія 

Зуби Тернера 

Виключено: 

Зуби Гетчінсона та шовковицеподібні моляри при вродженому сифілісі (A50.5) 

Крапчасті зуби (K00.3) 

 

K00.5 Спадкові порушення структури зуба, не класифіковані в інших рубриках 
Амелогенез 

Дентиногенез   незавершений 

Одонтогенез 

Дисплазія дентину 

Черепашкові зуби 

 

K00.6 Порушення в прорізуванні зуба 
Раннє прорізування 

Зуб, що прорізався на момент народження 

Зуб новонародженого, що прорізався передчасно 

Передчасне: 

 прорізування зубів 

 випадання молочних [тимчасових] зубів 

Збереження молочного зуба 

 

K00.7 Синдром прорізування зуба 

 

K00.8 Інші порушення розвитку зуба 
Зміна кольору зубів в процесі формування 

Виражене забарвлення зубів БДВ 
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K00.9 Порушення розвитку зуба, неуточнене 
 Порушення одонтогенезу БДВ 

 

K01 Ретиновані та імпактні зуби 
Виключено: ретиновані та імпактні зуби з аномальним розміщенням їх або суміжних зубів (K07.3) 

 

K01.0 Ретиновані зуби 
Ретинований зуб - це зуб, що змінив своє положення під час прорізування без перешкоди з боку 

сусіднього зуба. 

 

K01.1 Імпактні зуби 
Імпактні зуби - це зуби, що змінили своє положення під час прорізування через перешкоду з боку 

сусіднього зуба. 

 

K02 Карієс зубів 

 

K02.0 Карієс у межах емалі 
Ураження у вигляді білої плями [початковий карієс] 

 

K02.1 Карієс дентину 

 

K02.2 Карієс цементу 

 

K02.3 Призупинений карієс зубів 

 

K02.4 Одонтоклазія 
Дитяча меланодентія 

Меланодонтоклазія 

 

K02.5 Карієс з оголенням пульпи 

 

K02.8 Інший карієс зубів 

 

K02.9 Карієс зубів, неуточнений 

 

K03 Інші хвороби твердих тканин зубів 
Виключено: 

Бруксизм (F45.8) 

Карієс зубів (K02.-) 

Скреготіння зубами БДВ (F45.8) 

 

K03.0 Надмірне стирання зубів 
Стирання: 

 апроксимальне   зубів 

 оклюзійне 

 

K03.1 Стирання зубів 
Стирання: 

 викликане засобом для чищення  

 звичне 

 професійне     зубів 

 ритуальне 

 традиційне 

Клиноподібний дефект БДВ 

 

K03.2 Ерозія зубів 
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Ерозія зубів: 

 зумовлена: 

 дієтою 

 лікарськими засобами та медикаментами 

 постійним блюванням 

 ідіопатична 

 БДВ 

 професійна 

 

K03.3 Патологічна резорбція зубів 
Внутрішня гранульома пульпи 

Резорбція твердих тканин зубів (зовнішня) 

 

K03.4 Гіперцементоз 
Гіперплазія цементу 

 

K03.5 Анкілоз зубів 

 

K03.6 Відкладення [нарости] на зубах 
▼0503    Зубний камінь: 

 під’ясенний 

 над’ясенний 

Відкладення [нарости] на зубах: 

 бетельні 

 чорні 

 зелені 

 білі 

 оранжеві 

 тютюнові 

Забарвлення зубів: 

 невідповідне БДВ 

 БДВ 

 

K03.7 Зміна кольору твердих тканин зубів після прорізування 
Виключено: відкладення [нарости] на зубах (K03.6) 

 

K03.8 Інші уточнені хвороби твердих тканин зубів 
Опромінена емаль 

Чутливий дентин 

Якщо необхідно ідентифікувати опромінення, що спричинило ураження, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

K03.9 Хвороба твердих тканин зубів, неуточнена 

 

K04 Хвороби пульпи та періапікальних тканин 

 

K04.0 Пульпіт 
Пульпіт: 

 гострий 

 хронічний (гіперпластичний) (виразковий) 

 що не підлягає лікуванню 

 БДВ 

 що підлягає лікуванню 

 

K04.1 Некроз пульпи 
 Гангрена пульпи 
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K04.2 Дегенерація пульпи 
Дентиклі 

Пульпи(арні): 

 кальциноз  

 камені  

 

K04.3 Аномальне утворення твердих тканин у пульпі 
Утворення вторинного або іррегулярного дентину 

 

K04.4 Гострий апікальний періодонтит пульпарного походження 
Гострий апікальний періодонтит БДВ 

 

K04.5 Хронічний апікальний періодонтит 
Апікальна або періапікальна гранульома 

Апікальний періодонтит БДВ 

 

K04.6 Періапікальний абсцес з порожниною 
Дентальний    абсцес з порожниною 

Дентоальвеолярний 

 

K04.7 Періапікальний абсцес без порожнини 
Дентальний 

Дентоальвеолярний   абсцес БДВ 

Періапікальний 

 

K04.8 Коренева кіста 
Кіста: 

 апікальна (періодонтальна) 

 періапікальна 

 залишкова коренева 

Виключено: бічна періодонтальна кіста (K09.0) 

 

K04.9 Інші та неуточнені хвороби пульпи та періапікальних тканин 

 

K05 Гінгівіт і хвороби пародонта 

 

K05.0 Гострий гінгівіт 
Виключено: 

Гострий виразково-некротичний гінгівіт (A69.1) 

Герпетичний [герпес простий] гінгівостоматит (B00.2) 

 

K05.1 Хронічний гінгівіт 
Гінгівіт (хронічний): 

 десквамативний 

 гіперпластичний 

 БДВ 

 простий маргінальний 

 виразковий 

 

K05.2 Гострий періодонтит 
Гострий перикороніт 

Пародонтальний абсцес 

Періодонтальний абсцес 

Виключено: 

Гострий апікальний періодонтит (K04.4) 

Періапікальний абсцес:  

 БДВ (K04.7) 

 з порожниною (K04.6) 
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K05.3 Хронічний періодонтит 
Хронічний перикороніт 

Періодонтит: 

 складний 

 БДВ 

 простий 

 

K05.4 Пародонтоз 
Ювенільний пародонтоз 

 

K05.5 Інші хвороби пародонта 

 

K05.6 Хвороба пародонта, неуточнена 

 

K06 Інші ураження ясен та беззубого альвеолярного відростка 
Виключено: 

Атрофія беззубого альвеолярного відростка (K08.2) 

Гінгівіт: 

 гострий (K05.0) 

 хронічний (K05.1) 

 БДВ (K05.1) 

 

K06.0 Осідання ясен 
Осідання ясен (генералізоване) (локальне) (постінфекційне) (післяопераційне) 

 

K06.1 Гіпертрофія ясен 
Фіброматоз ясен 

 

K06.2 Ушкодження ясен та беззубого альвеолярного відростка, пов'язані з травмою 
Гіперплазія внаслідок подразнення беззубого альвеолярного відростка [гіперплазія внаслідок 

зубного протезування]  

Якщо необхідно ідентифікувати причину, використовують додатковий код зовнішньої причини 

(Клас 20). 

 

K06.8 Інші уточнені ураження ясен та беззубого альвеолярного відростка 
Фіброзний епуліс 

Атрофія беззубого альвеолярного відростка 

Гігантоклітинний епуліс 

Периферична гігантоклітинна гранульома 

Піогенна гранульома ясен 

 

K06.9 Ураження ясен та беззубого альвеолярного відростка, неуточнене 

 

K07 Щелепно-лицеві аномалії [включаючи аномалії прикусу] 
Виключено: 

Половини обличчя:  

 атрофія (Q67.43) 

 гіпертрофія (Q67.44) 

Однобічна виросткова гіперплазія чи гіпоплазія (K10.8) 

 

K07.0 Основні аномалії розмірів щелепи 
Виключено: 

Акромегалія (E22.0) 

Синдром Робена (Q87.06) 

◙K07.00 Основні аномалії розмірів щелепи, неуточнені 
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◙K07.01 Гіпоплазія верхньої щелепи 
 Мікрогнатія верхньої щелепи 

 

◙K07.02 Гіперплазія верхньої щелепи 
 Макрогнатія верхньої щелепи 

 

◙K07.03 Гіпоплазія нижньої щелепи 
Мікрогнатія нижньої щелепи 

 

◙K07.04 Гіперплазія нижньої щелепи 
 Макрогнатія нижньої щелепи 

 

◙K07.09 Інші основні аномалії розмірів щелепи 
Гіперплазія  щелепи 

Гіпоплазія  БДВ 

Недорозвинута щелепа 

 

K07.1 Аномалії щелепно-черепного співвідношення 
Асиметрія щелепи 

Прогнатія (нижньої щелепи) (верхньої щелепи) 

Ретрогнатія (нижньої щелепи) (верхньої щелепи) 

 

K07.2 Аномалії співвідношення зубних дуг 
Перехресний прикус (передній) (задній) 

Дистальний прикус 

Мезіальний прикус 

Зміщення зубної дуги від середньої лінії 

Відкритий прикус (передній) (задній) 

Надмірний перекриваючий прикус: 

 глибокий 

 горизонтальний 

 вертикальний 

Віялоподібний прикус 

Задньоязиковий прикус зубів нижньої щелепи 

 

K07.3 Аномалії положення зубів 
Скупчення  

Діастема 

Зміщення     зуба (зубів) 

Поворот 

Аномалії міжзубних проміжків 

Транспозиція 

Ретиновані або імпактні зуби з аномальним розміщенням їх або сусідніх зубів 

Виключено: ретиновані та імпактні зуби з нормальним розміщенням (K01.-) 

 

K07.4 Аномалія прикусу, неуточнена 

 

K07.5 Щелепно-лицеві функціональні аномалії 
Аномальне змикання щелепи 

Аномальний прикус внаслідок: 

 порушення ковтання 

 ротового дихання 

 смоктання язика, губи або пальця 

Виключено: 

Бруксизм (F45.8) 

Скреготіння зубами БДВ (F45.8) 

 

K07.6 Хвороби скронево-нижньощелепного суглоба 
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 Синдром клацання щелепи 

Синдром або комплекс Костена 

Розхитаність скронево-нижньощелепного суглоба 

Дисфункційно-больовий синдром скронево-нижньощелепного суглоба 

Виключено: 

Скронево-нижньощелепного суглоба: 

 вивих (S03.0) 

 розтягнення (S03.4) 

 

K07.8 Інші щелепно-лицеві аномалії 

 

K07.9 Щелепно-лицева аномалія, неуточнена 

 

K08 Інші ушкодження зубів та їх опорного апарата 

 

K08.0 Ексфоліація зубів, спричинена системними порушеннями 

 

K08.1 Втрата зубів внаслідок нещасного випадку, видалення чи локального ураження 

пародонта 

 

K08.2 Атрофія беззубого альвеолярного відростка 

 

K08.3 Затримка зубного кореня (ретинований корінь) 

 

K08.8 Інші уточнені ушкодження зубів та їх опорного апарата 
Перелом альвеолярного відростка 

Гіпертрофія альвеолярного відростка БДВ 

Неправильна форма альвеолярного відростка 

Зубний біль БДВ 

Виключено: вроджена щілина ясен (Q38.61) 

 

◙K08.81 Патологічний перелом зуба 
За наявності будь-якого стоматологічного захворювання, його необхідно також кодувати 

(K00-K10). 

 

◙K08.88 Інші уточнені ушкодження зубів та їх опорного апарата 

 

K08.9 Ушкодження зубів та їх опорного апарата, неуточнене 

 

K09 Кісти ротової порожнини, не класифіковані в інших рубриках 
Включено: ураження, що мають гістологічні ознаки як аневризматичної кісти, так і іншого 

фіброзно-кісткового ураження 

Виключено: коренева кіста (K04.8) 

 

K09.0 Кісти, що утворилися в процесі формування зубів 
Кіста: 

 фолікулярна зубна  

 у період прорізування зубів 

 фолікулярна  

 ясенна 

 бічна періодонтальна 

 рудиментарна 

 

K09.1 Кісти ротової порожнини, не пов'язані з формуванням зубів 
Кіста: 

 назолабільна [назоальвеолярна] 
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 носопіднебінного каналу 

 

K09.2 Інші кісти щелепи 
Кіста щелепи: 

 аневризматична 

 геморагічна 

 БДВ 

 травматична 

Виключено: 

Прихована кісткова кіста щелепи (K10.0) 

Кіста Стафне (K10.0) 

 

K09.8 Інші кісти ротової порожнини, не класифіковані в інших рубриках 
Дермоїдна кіста 

Епідермоїдна кіста   ротової порожнини 

Лімфоепітеліальна кіста 

Перлина Епштейна 

 

K09.9 Кіста ротової порожнини, неуточнена 

 

K10 Інші хвороби щелеп 

 

K10.0 Порушення розвитку щелеп 
Прихована кісткова кіста щелепи 

Кіста Стафне 

Торус: 

 нижньої щелепи 

 твердого піднебіння 

 

K10.1 Гігантоклітинна гранульома, центральна 
Гігантоклітинна гранульома БДВ 

Виключено: периферична гігантоклітинна гранульома (K06.8) 

 

K10.2 Запальні хвороби щелеп 
Остеїт 

Остеомієліт (неонатальний)  щелепи (гострий) (хронічний) (гнійний) 

Остеонекроз (медикаментозний) 

(радіаційний)   

Періостит 

Остеонекроз променевий 

Секвестр кістки щелепи (гострий) (хронічний) (гнійний) 

Використовуйте додатковий код зовнішніх  причин (Клас 20) для ідентифікації лікарського 

засобу, якщо вони викликані лікарським засобом або для виявлення випромінювання, якщо вони 

викликані випромінюванням. 

 

K10.3 Альвеоліт щелеп 
Альвеолярний остеїт 

Суха лунка 

 

K10.8 Інші уточнені хвороби щелеп 
Херувізм 

Екзостоз    щелепи 

Фіброзна дисплазія  

Однобічна виросткова: 

 гіперплазія 

 гіпоплазія 

 

K10.9 Хвороба щелеп, неуточнена 
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K11 Хвороби слинних залоз 

 

K11.0 Атрофія слинної залози 

 

K11.1 Гіпертрофія слинної залози 

 

K11.2 Сіалоаденіт 
Виключено: 

Епідемічний паротит (B26.-) 

Увеопаротидна лихоманка [хвороба Герфордта] (D86.8) 

 

K11.3 Абсцес слинної залози 

 

K11.4 Свищ [нориця] слинної залози 
Виключено: вроджений свищ [нориця] слинної залози (Q38.44) 

 

K11.5 Сіалолітіаз 
Конкремент   слинної залози або протоки 

Камінь  

 

K11.6 Мукоцеле слинної залози 
Слизова кіста: 

 з ексудатом  слинної залози 

 ретенційна 

Ранула  

 

K11.7 Порушення секреції слинних залоз 
Гіпоптіалізм 

Птіалізм 

Ксеростомія 

Виключено: сухість у роті БДВ (R68.2) 

 

K11.8 Інші хвороби слинних залоз 
Доброякісне лімфоепітеліальне ураження слинної залози 

Хвороба Мікуліча 

Некротизуюча сіалометаплазія 

Сіалектазія 

Стеноз   слинної протоки 

Стриктура  

Виключено: сухий синдром [Шегрена] (M35.0) 

 

K11.9 Хвороба слинної залози, неуточнена 
 Сіалоаденопатія БДВ 

 

K12 Стоматит та пов’язані з ним ураження 
Виключено: 

Некротизуючий виразковий стоматит (A69.0) 

Хейліт (K13.0) 

Гангренозний стоматит (A69.0) 

Герпетичний [простий герпес] гінгівостоматит (B00.2) 

Нома (A69.0) 

 

K12.0 Рецидивуючі афти ротової порожнини  
Афтозний стоматит (великий) (малий) 

Афти Беднара 

Рецидивуючий слизово-некротичний періаденіт 

Рецидивуюча афтозна виразка 
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Герпетиформний стоматит 

 

K12.1 Інші форми стоматиту 
Стоматит: 

 зубного ряду 

 БДВ 

 виразковий 

 везикулярний 

 

K12.2 Флегмона та абсцес ротової порожнини  
Флегмона ротової порожнини (дна) 

Абсцес підщелепної ділянки 

Виключено: 

Абсцес: 

 періапікальний (K04.6-K04.7) 

 періодонтальний (K05.2) 

 перитонзилярний (J36) 

 слинної залози (K11.3) 

 язика (K14.0) 

 

K12.3 Мукозит слизової оболонки ротової порожнини (виразковий) 
Мукозит (слизової оболонки ротової порожнини) (ротоглотковий): 

 медикаментозний 

 БДВ 

 викликаний опроміненням 

 вірусний 

Якщо необхідно ідентифікувати зовнішнього агента, використовують додатковий код 

зовнішньої причини (Клас 20). 

Виключено: 

Мукозит (виразковий) шлунково-кишкового тракту (крім ротової порожнини та ротової частини 

глотки) (K92.8) 

 

K13 Інші хвороби губи та слизової оболонки ротової порожнини  
Включено: ушкодження епітелію язика 

Виключено: 

Деякі ушкодження ясен та беззубого альвеолярного відростка (K05-K06) 

Кісти ротової порожнини (K09.-) 

Хвороби язика (K14.-) 

Стоматит та пов'язані з ним ураження (K12.-) 

 

K13.0 Хвороби губ 
Хейліт: 

 ангулярний 

 ексфоліативний 

 гландулярний 

 БДВ 

Хейлодинія 

Хейлоз 

Заїда НКІР 

Виключено: 

Арибофлавіноз (E53.0) 

Хейліт внаслідок радіаційного ураження (L55-L59) 

Заїда внаслідок: 

 кандидозу (B37.88) 

 недостатності рибофлавіну (E53.0) 

 

K13.1 Прикушування щоки та губи 

 

K13.2 Лейкоплакія та інші ураження епітелію ротової порожнини, включаючи язик 
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Еритроплакія    епітелію ротової порожнини  

Лейкедема   з урахуванням язика 

Нікотиновий лейкокератоз піднебіння 

Піднебіння курця 

Виключено: волосата лейкоплакія (K13.3) 

 

K13.3 Волосата лейкоплакія 

 

K13.4 Гранульома та гранульомоподібні ураження слизової оболонки ротової 

порожнини  
Еозинофільна гранульома 

Піогенна гранульома   слизової оболонки 

Бородавчаста ксантома  ротової порожнини  

 

K13.5 Підслизовий фіброз ротової порожнини  
Підслизовий фіброз язика 

 

K13.6 Гіперплазія слизової оболонки ротової порожнини внаслідок подразнення 
Виключено: гіперплазія внаслідок подразнення беззубого відростка [гіперплазія внаслідок зубного 

протезування] (K06.2) 

 

K13.7 Інші та неуточнені ураження слизової оболонки ротової порожнини  
Фокальний муциноз ротової порожнини  

 

K14 Хвороби язика 
Виключено: 

Еритроплакія  

Локальна епітеліальна гіперплазія  язика (K13.2) 

Лейкедема 

Лейкоплакія  

Волосата лейкоплакія (K13.3) 

Макроглосія (вроджена) (Q38.2) 

Підслизовий фіброз язика (K13.5) 

 

K14.0 Глосит 
Абсцес     язика 

Виразка (травматична) 

Виключено: атрофічний глосит (K14.4) 

 

K14.1 «Географічний» язик 
Доброякісний мігруючий глосит 

Ексфоліативний глосит 

  

K14.2 Серединний ромбоподібний глосит 

 

K14.3 Гіпертрофія сосочків язика 
«Чорний волохатий» язик 

Обкладений язик 

Гіпертрофія листоподібних сосочків 

 

K14.4 Атрофія сосочків язика 
Атрофічний глосит 

 

K14.5 Складчастий язик 
Розщеплений  

Борозенчастий   язик 

Зморшкуватий  

Виключено: щілина язика, вроджена (Q38.39) 
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K14.6 Глосодинія 
Глосопіроз язика 

Глосалгія  

 

K14.8 Інші хвороби язика 
Атрофія  

Зубчастий   язик(а) 

Збільшений  

Гіпертрофований  

 

K14.9 Хвороба язика, неуточнена 
 Глосопатія БДВ 

 

ХВОРОБИ СТРАВОХОДУ, ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ  

(K20-K31) 

 
Виключено: діафрагмальна грижа (K44.-) 

 

K20 Езофагіт 
Абсцес стравоходу 

Ерозія стравоходу 

Езофагіт: 

 хімічний 

 БДВ 

 пептичний 

Якщо необхідно ідентифікувати причину, використовують додатковий код зовнішньої причини 

(Клас 20). 

Виключено: 

Рефлюкс-езофагіт (K21.0) 

З хворобою, супроводжуваною гастроезофагеальним рефлюксом (K21.0) 

 

K21 Гастроезофагеальний рефлюкс 

 

K21.0 Гастроезофагеальний рефлюкс з езофагітом 
Рефлюкс-езофагіт 

 

K21.9 Гастроезофагеальний рефлюкс без езофагіту 
Езофагеальний рефлюкс БДВ 

 

K22 Інші хвороби стравоходу 
Виключено: варикозне розширення вен стравоходу (I85.-) 

 

K22.0 Ахалазія кардіальної частини шлунка 
Ахалазія БДВ 

Кардіоспазм 

Виключено: вроджений кардіоспазм (Q39.5) 

 

K22.1 Виразка стравоходу 
Виразка стравоходу: 

 спричинена дією: 

 хімічних речовин 

 лікарського засобу та медикаментів 

 грибкова 

 БДВ 

 пептична 

Якщо необхідно ідентифікувати причину, використовують додатковий код зовнішньої причини 

(Клас 20). 
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K22.2 Непрохідність стравоходу 
Компресія 

Констрикція  стравоходу 

Стеноз 

Стриктура 

Виключено: вроджений стеноз або стриктура стравоходу (Q39.3) 

 

K22.3 Перфорація стравоходу 
Розрив стравоходу 

Виключено: травматична перфорація (грудного відділу) стравоходу (S27.83) 

 

K22.4 Дискінезія стравоходу 
«Штопороподібний» стравохід 

Дифузний спазм стравоходу 

Спазм стравоходу 

Виключено: кардіоспазм (K22.0) 

                   вроджена дискінезія (Q39.82) 

 

K22.5 Дивертикул стравоходу, набутий 
Кишеня стравоходу, набута 

Виключено: дивертикул стравоходу (вроджений) (Q39.6) 

 

K22.6 Шлунково-стравохідний розривно-геморагічний синдром 
Синдром Маллорі-Вейсса 

 

K22.7 Стравохід Барретта 
Барретта: 

 хвороба 

 синдром 

Виключено: виразка Барретта (K22.1) 

 

K22.8 Інші уточнені хвороби стравоходу 
Кровотеча стравоходу БДВ 

 

K22.9 Хвороба стравоходу, неуточнена 

 

K23* Ураження стравоходу при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

K23.0* Туберкульозний езофагіт (A18.8 †) 

 

K23.1* Розширення стравоходу при хворобі Шагаса (B57.3 †) 

 

K23.8* Ураження стравоходу при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 
З рубриками K25-K28 використовують такі четверті знаки: 

 

.0 Гостра з кровотечею 

.1 Гостра з перфорацією 

.2 Гостра з кровотечею та перфорацією 

.3 Гостра без кровотечі або перфорації 

.4 Хронічна чи неуточнена з кровотечею 

.5 Хронічна чи неуточнена з перфорацією 
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.6  Хронічна чи неуточнена з кровотечею та перфорацією 

.7 Хронічна без кровотечі або перфорації 

.9 Неуточнена як гостра чи хронічна, без кровотечі або перфорації 

 

K25 Виразка шлунка 
▼1122 Див. підрубрики 

Включено: 

Виразка (пептична): 

 пілоричної частини 

 шлунка 

Якщо необхідно зазначити наявність Helicobacter pylori, використовуйте додатковий код 

(B96.81) 

Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

Виключено: пептична виразка БДВ (K27.-) 

 

K26 Виразка дванадцятипалої кишки 
▼1122 Див. підрубрики 

Включено: 

Виразка (пептична): 

 дванадцятипалої кишки 

 постпілоричної частини 

Якщо необхідно зазначити наявність Helicobacter pylori, використовуйте додатковий код 

(B96.81) 

Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

Виключено: пептична виразка БДВ (K27.-) 

 

K27 Пептична виразка неуточненої локалізації 
 Див. підрубрики 

Включено: 

Гастродуоденальна виразка БДВ 

Пептична виразка БДВ 

Виключено: пептична виразка у новонародженого (P78.8) 

 

K28 Гастроєюнальна виразка 
 Див. підрубрики на стор. 381 

Включено: 

Виразка (пептична): 

 анастомозу 

 гастроколька  

 Гастроінтестинальна  

 гастроєюнальна  

 єюнальна  

 маргінальна виразка стоми  

Виключено: первинна виразка тонкої кишки (K63.3) 

 

K29 Гастрит та дуоденіт 
Виключено: 

Еозинофільний гастрит або гастроентерит (K52.8) 

Синдром Золлінгера-Еллісона (E16.4) 

 

K29.0 Гострий геморагічний гастрит 
Гострий (ерозивний) гастрит з кровотечею 

 

K29.1 Інший гострий гастрит 
Гострий гастрит без згадки про кровотечу 
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З підрубриками K29.2-K29.9 використовують такі п’яті знаки: 

 

◙0 без згадки про кровотечу 

 

◙1 з кровотечею 

 

K29.2 Алкогольний гастрит 
 

▼0503 

 

K29.3 Хронічний поверхневий гастрит 
▼1122 Якщо необхідно зазначити наявність Helicobacter pylori, використовуйте додатковий код 

(B96.81) 

K29.4 Хронічний атрофічний гастрит 
▼1122 Атрофія шлунка 

Якщо необхідно зазначити наявність Helicobacter pylori, використовуйте додатковий код 

(B96.81) 

K29.5 Хронічний гастрит, неуточнений 
▼1122 Хронічний гастрит: 

 антральний 

 фундальний 

Якщо необхідно зазначити наявність Helicobacter pylori, використовуйте додатковий код 

(B96.81) 

 

K29.6 Інший гастрит 
Ерозія (гостра) шлунка 

Гастрит, викликаний рефлюксом жовчі 

Гігантський гіпертрофічний гастрит 

Гранулематозний гастрит 

Хвороба Менетріє 

 

K29.7 Гастрит, неуточнений 

 

K29.8 Дуоденіт 

 

K29.9 Гастродуоденіт, неуточнений 

 

K30 Функціональна диспепсія 
Порушення травлення 

Виключено: 

Диспепсія: 

 нервова (F45.32) 

 невротична (F45.32) 

 психогенна (F45.32)  

Печія (R12) 

 

K31 Інші хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки 
Включено: функціональні порушення шлунка 

Виключено: 

Дивертикул дванадцятипалої кишки (K57.0- - K57.1-) 

Шлунково-кишкова кровотеча (K92.0-K92.2) 

 

K31.0 Гостре розширення шлунка 
Гостре розтягнення шлунка 
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KЗ1.1 Гіпертрофічний пілоростеноз у дорослих 
Пілоричний стеноз БДВ 

Виключено: вроджений або дитячий пілоростеноз (Q40.0) 

 

K31.2 Стриктура у вигляді пісочного годинника та стеноз шлунка 
Виключено: 

Шлунок у вигляді пісочного годинника, вроджений (Q40.29) 

Звуження шлунка у вигляді пісочного годинника (K31.88) 

 

K31.3 Пілороспазм, не класифікований в інших рубриках 
Виключено: 

Пілороспазм: 

 вроджений або дитячий (Q40.0) 

 невротичний (F45.32) 

 психогенний (F45.32) 

 

K31.4 Дивертикул шлунка 
Виключено: вроджений дивертикул шлунка (Q40.22) 

 

K31.5 Непрохідність дванадцятипалої кишки 
Стриктура 

Стеноз   дванадцятипалої кишки 

Звуження 

Хронічний дуоденальний ілеус 

Виключено: вроджений стеноз дванадцятипалої кишки (Q41.02) 

 

K31.6 Свищ [нориця] шлунка та дванадцятипалої кишки 
Шлунково-кишковий свищ [нориця] 

Гастроєюнальний (комбінований) свищ [нориця] 

 

K31.7 Поліп шлунка та дванадцятипалої кишки 
Виключено: 

Аденоматозний поліп: 

 дванадцятипалої кишки (D13.2) 

 шлунка (D13.1) 

 

K31.8 Інші уточнені хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки 

 

◙K31.81 Ангіодисплазія шлунка та дванадцятипалої кишки без згадки про кровотечу 

 

◙K31.82 Ангіодисплазія шлунка та дванадцятипалої кишки з кровотечею 

 

◙K31.88 Інші уточнені хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки 
Ахлоргідрія 

Гастроптоз 

Звуження шлунка у вигляді пісочного годинника 
 

K31.9 Хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, неуточнена 

 

ХВОРОБИ АПЕНДИКСА 

(K35-K38) 

 

K35 Гострий апендицит 
Включено: клінічно діагностований гострий апендицит без гістологічного підтвердження 

 

K35.2 Гострий апендицит з генералізованим перитонітом 
Апендицит (гострий) з генералізованим (дифузним) перитонітом (після розриву або перфорації) 
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K35.3 Гострий апендицит з локалізованим перитонітом 
Гострий апендицит з: 

 перитонеальним абсцесом 

 перитонітом (розривом) (перфорацією): 

 локалізованим 

 БДВ 

 

K35.8 Гострий апендицит, інший та неуточнений 
Гострий апендицит без згадки про локалізований або генералізований перитоніт 

 

K36 Інші форми апендициту 
Апендицит: 

 хронічний 

 рецидивуючий 

Включено: клінічно діагностований апендицит (хронічний) (рецидивуючий) без гістологічного 

підтвердження 

 

K37 Неуточнений апендицит  
Включено: клінічно діагностований апендицит БДВ без гістологічного підтвердження 

 

K38 Інші хвороби апендикса 

 

K38.0 Гіперплазія апендикса 

 

K38.1 Апендикулярні конкременти 
Каловий конкремент   апендикса 

Копроліт  

 

K38.2 Дивертикул апендикса 

 

K38.3 Свищ [нориця] апендикса 

 

K38.8 Інші уточнені хвороби апендикса 
Інвагінація апендикса 

 

K38.9 Хвороба апендикса, неуточнена 

 

 

ГРИЖА 

(K40-K46) 

 
Включено: 

Грижа: 

 набута 

 вроджена [за винятком діафрагмального чи стравохідного отвору діафрагми] 

 рецидивуюча 

Примітка: 

Грижа з гангреною та непрохідністю класифікується як грижа з гангреною. 

 

K40 Пахова грижа 
Включено: 

Бубоноцеле 

Пахова грижа: 

 пряма 

 двобічна 
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 непряма 

 БДВ 

 коса  

Пахово-мошонкова грижа 

 
З підрубриками K40.0-K40.9 використовують такі п’яті знаки: 

 

◙0 не уточнена як рецидивуюча 

 

◙1 рецидивуюча 

 

K40.0 Двостороння пахова грижа, з непрохідністю, без гангрени 
Включено: грижа зі спайками 

 

K40.1 Двостороння пахова грижа, з гангреною 

 

K40.2 Двостороння пахова грижа, без непрохідності чи гангрени 
Двостороння пахова грижа БДВ 

 

K40.3 Одностороння чи неуточнена пахова грижа, з непрохідністю, без гангрени 
Пахова грижа (одностороння): 

 що спричинює непрохідність 

 защемлена     без гангрени 

 невправна 

 странгуляційна 

Включено: грижа зі спайками 

 

K40.4 Одностороння чи неуточнена пахова грижа, з гангреною 
Пахова грижа БДВ з гангреною 

 

K40.9 Одностороння чи неуточнена пахова грижа, без непрохідності чи гангрени 
Пахова грижа (одностороння ) БДВ 

 

K41 Стегнова грижа 

 

K41.0 Двостороння стегнова грижа з непрохідністю без гангрени 
Включено: грижа зі спайками 

 

K41.1 Двостороння стегнова грижа з гангреною 

 

K41.2 Двостороння стегнова грижа без непрохідності чи гангрени 
Двостороння стегнова грижа БДВ 

 

K41.3 Одностороння чи неуточнена стегнова грижа з непрохідністю без гангрени 
Стегнова грижа (одностороння ): 

 що спричинює непрохідність 

 защемлена     без гангрени 

 невправна 

 странгуляційна 

Включено: грижа зі спайками 

 

K41.4 Одностороння чи неуточнена стегнова грижа з гангреною 

 

K41.9 Одностороння чи неуточнена стегнова грижа без непрохідності чи гангрени 
Стегнова грижа (одностороння ) БДВ 
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K42 Пупкова грижа 
Включено: навколопупкова грижа 

Виключено: омфалоцеле (Q79.2) 

 

K42.0 Пупкова грижа з непрохідністю без гангрени 
Пупкова грижа: 

 що спричинює непрохідність 

 защемлена     без гангрени 

 невправна 

 странгуляційна 

Включено: грижа зі спайками 

 

K42.1 Пупкова грижа з гангреною 
Гангренозна пупкова грижа 

 

K42.9 Пупкова грижа без непрохідності чи гангрени 
Пупкова грижа БДВ 

 

K43 Вентральна грижа 

 

K43.0 Інцизійна грижа з непрохідністю без гангрени 
Інцизійна грижа : 

 що спричинює непрохідність 

 защемлена     без гангрени 

 невправна 

 странгуляційна 

Включено: грижа зі спайками 

 

K43.1 Інцизійна грижа з гангреною 
Гангренозна інцизійна грижа  

 

K43.2 Інцизійна грижа без непрохідності та гангрени 
 Інцизійна грижа  БДВ 

 

K43.3 Парастомальна грижа з непрохідністю, без гангрени 
Парастомальна грижа: 

 що спричинює непрохідність 

 защемлена     без гангрени 

 невправна 

 странгуляційна 

Включено: грижа зі спайками 

 

K43.4 Парастомальна грижа з гангреною 
 Гангренозна парастомальна грижа 

 

K43.5 Парастомальна грижа без непрохідності та гангрени 

 Парастомальна грижа БДВ 

 

K43.6 Інша та неуточнена вентральна грижа з непрохідністю, без гангрени 
Грижа (епігастральна) (гіпогастральна) (білої лінії живота) (спігелевої лінії) (підгрудинна): 

 що спричинює непрохідність 

 защемлена     без гангрени 

 невправна 

 странгуляційна 

Включено: грижа зі спайками 

 

K43.7 Інша та неуточнена вентральна грижа з гангреною 
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Грижа: 

 епігастральна 

 гіпогастральна 

 білої лінії живота   з гангреною 

 спігелевої лінії 

 підгрудинна 

 

K43.9 Інша та неуточнена вентральна грижа без непрохідності та гангрени 
Грижа: 

 епігастральна 

 гіпогастральна 

 білої лінії живота   без непрохідності чи гангрени 

 спігелевої лінії 

 підгрудинна 

Вентральна грижа БДВ 

 

K44 Діафрагмальна грижа 
Включено: 

Грижа отвору діафрагми (стравохідного) (ковзаюча)  

Навколостравохідна грижа 

Виключено: 

Вроджена грижа: 

 діафрагмальна (Q79.0) 

 стравохідного отвору діафрагми (Q40.1) 

 

K44.0 Діафрагмальна грижа з непрохідністю без гангрени 
Діафрагмальна грижа: 

 що спричинює непрохідність 

 защемлена     без гангрени 

 невправна 

 странгуляційна 

Включено: грижа зі спайками 

 

K44.1 Діафрагмальна грижа з гангреною 
Гангренозна діафрагмальна грижа 

 

K44.9 Діафрагмальна грижа без непрохідності чи гангрени 
Діафрагмальна грижа БДВ 

 

K45 Інші грижі черевної порожнини 
Включено: 

Грижа: 

 черевної порожнини уточненої локалізації НКІР 

 поперекова 

 обтураційна 

 зовнішніх статевих органів 

 заочеревинна 

 сіднична 

 

K45.0 Інші уточнені види грижі черевної порожнини з непрохідністю без гангрени 
Будь-який стан, перерахований у K45: 

 що спричинює непрохідність 

 защемлена     без гангрени 

 невправна 

 странгуляційна 

Включено: грижа зі спайками 

 

K45.1 Інші уточнені види грижі черевної порожнини з гангреною 



396 

Будь-який стан, перерахований у K45, уточнений як гангренозний 

 

K45.8 Інша уточнена грижа черевної порожнини без непрохідності чи гангрени 

 

K46 Неуточнена грижа черевної порожнини  
Включено: 

Ентероцеле (грижа кишки)  

Епіплоцеле (сальникова грижа)  

Грижа: 

 інтерстиціальна 

 кишкова 

 внутрішньочеревна 

 БДВ 

Виключено: ентероцеле піхви (N81.5) 

 

K46.0 Неуточнена грижа черевної порожнини з непрохідністю без гангрени 
Будь-який стан, перерахований у K46: 

 що спричинює непрохідність 

 защемлена     без гангрени 

 невправна 

 странгуляційна 

Включено: грижа зі спайками 

 

K46.1 Неуточнена грижа черевної порожнини з гангреною 
Будь-який стан, перерахований у K45, уточнений як гангренозний 

 

K46.9 Неуточнена грижа черевної порожнини без непрохідності чи гангрени 
Грижа черевної порожнини БДВ 

 

НЕІНФЕКЦІЙНИЙ ЕНТЕРИТ ТА КОЛІТ  

(K50-K52) 

 
Включено: неінфекційна запальна хвороба кишечника 

Виключено: 

Синдром подразненого кишечника (K58.-) 

Мегаколон (K59.3) 

 

K50 Хвороба Крона [регіонарний ентерит] 
Включено: гранулематозний ентерит 

Виключено: виразковий коліт (K51.-) 

 

K50.0 Хвороба Крона тонкої кишки 
Хвороба Крона [реґіонарний ентерит]: 

 дванадцятипалої кишки 

 клубової кишки 

 єюнальної кишки 

Ілеїт: 

 реґіонарний 

 термінальний 

Виключено: з хворобою Крона товстої кишки (K50.8) 

 

K50.1 Хвороба Крона товстої кишки 
Коліт: 

 гранулематозний 

 реґіонарний 

Хвороба Крона [реґіонарний ентерит]: 

 ободової кишки 

 товстої кишки 
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 прямої кишки 

Виключено: з хворобою Крона тонкої кишки (K50.8) 

 

K50.8 Інша хвороба Крона 
Хвороба Крона тонкої та товстої кишки 

 

K50.9 Хвороба Крона, неуточнена 
 Реґіонарний ентерит БДВ 

 

K51 Виразковий коліт 

 

K51.0 Виразковий (хронічний) панколіт 
Рефлюкс-ілеїт 

 

K51.2 Виразковий (хронічний) проктит 

 

K51.3 Виразковий (хронічний) ректосигмоїдит 

 

K51.4 Запальні поліпи 

 

K51.5 Лівобічний коліт 
Коліт лівої частини  

 

K51.8 Інший виразковий коліт 

 

K51.9 Виразковий коліт, неуточнений 

 

K52 Інші неінфекційні гастроентерити та коліти 
▼1120 

 

K52.0 Радіаційний гастроентерит та коліт 

 

K52.1 Токсичний гастроентерит та коліт 
Гастроентерит та коліт, спричинений лікарським засобом 

За необхідності ідентифікувати лікарський засіб або токсичний агент використовують 

додатковий код зовнішніх причин (Клас 20). 

 

K52.2 Алергічний та аліментарний гастроентерит та коліт 
Гастроентерит та коліт, що розвинулися внаслідок харчової гіперчутливості 

 

K52.3 Невизначений коліт 

 

K52.8 Інший уточнений неінфекційний гастроентерит та коліт 
Колагенозний коліт 

Еозинофільний гастрит або гастроентерит 

Лімфоцитарний коліт 

Мікроскопічний коліт (колагенозний коліт або лімфоцитарний коліт) 

 

K52.9 Неінфекційний гастроентерит та коліт, неуточнений 
Діарея 

Ентерит 

Ілеїт   уточнений як неінфекційний 

Єюніт 

Сигмоїдит  

Виключено: 

Коліт, діарея, ентерит, гастроентерит: 
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 інфекційний (A09) 

 неуточненого походження (A09.9) 

Функціональна діарея (K59.1) 

Діарея у новонароджених (неінфекційна) (P78.3) 

Психогенна діарея (F45.33) 

 

ІНШІ ХВОРОБИ КИШЕЧНИКУ  

(K55-K64) 

 

K55 Судинні хвороби кишечнику 
Виключено: некротизуючий ентероколіт у плода та новонародженого (P77) 

 

K55.0 Гострі судинні хвороби кишечнику 
Гострі: 

 блискавичний ішемічний коліт 

 інфаркт кишечнику 

 ішемія тонкого кишечнику 

Мезентеріальні (артеріальні) (венозні): 

 емболія 

 інфаркт 

 тромбоз 

Підгострий ішемічний коліт 

 

K55.1 Хронічні судинні хвороби кишечнику  
Хронічний ішемічний: 

 коліт 

 ентерит 

 ентероколіт 

Ішемічна стриктура кишечнику 

Мезентеріальний(а): 

 атеросклероз 

 судинна недостатність 

 

K55.2 Ангіодисплазія ободової кишки 

 

◙K55.21 Ангіодисплазія ободової кишки без згадки про кровотечу 
Ангіодисплазія ободової кишки БДВ 

 

◙K55.22 Ангіодисплазія ободової кишки з кровотечею 

 

K55.8 Інші судинні хвороби кишечнику  

 

K55.9 Судинні хвороби кишечнику, неуточнені 
Ішемічний: 

 коліт 

 ентерит   БДВ 

 ентероколіт 

 

K56 Паралітичний ілеус та непрохідність кишечнику без грижі 
Виключено: 

Вроджена стриктура чи стеноз кишечнику (Q41-Q42) 

Ішемічна стриктура кишечнику (K55.1) 

Меконієвий ілеус при кістозному фіброзі (E84† P75*) 

Непрохідність дванадцятипалої кишки (K31.5) 

Стеноз ануса або прямої кишки (K62.4) 

З грижею (K40-K46) 
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K56.0 Паралітичний ілеус 
Параліч: 

 кишечнику 

 ободової кишки 

 тонкого кишечнику 

Виключено: 

Жовчнокам'яна непрохідність кишечнику (K56.3) 

Ілеус БДВ (K56.7) 

Обструктивний ілеус БДВ (K56.6) 

 

K56.1 Інвагінація 
Інвагінація або укорінення: 

 кишечнику 

 ободової кишки 

 тонкого кишечнику 

 прямої кишки 

Виключено: інвагінація апендикса (K38.8) 

 

K56.2 Заворот кишки 
Защемлення 

Перекручування  ободової кишки або тонкого кишечнику 

Сплетення 

 

K56.3 Жовчнокам'яна непрохідність кишки 
Обструкція тонкої кишки жовчним каменем 

 

K56.4 Інші види закупорки кишок 
Ентероліт (кишковий камінь) 

Закупорення: 

 ободової кишки 

 калове 

 

K56.5 Кишкові спайки [зрощення] з непрохідністю  
Перитонеальна адгезія [зрощення] з непрохідністю кишечнику 

 

K56.6 Інші та неуточнені види кишкової непрохідності 
Ентеростеноз 

Обструктивний ілеус БДВ 

Окклюзія 

Стеноз   ободової кишки та тонкого кишечнику 

Стриктура 

Виключено: інша та неуточнена неонатальна кишкова непрохідність, класифікована у рубриках 

P76.8 або P76.9 

 

K56.7 Ілеус, неуточнений 

 

K57 Дивертикулярна хвороба кишечнику 
Включено: 

Дивертикуліт 

Дивертикульоз  (тонкого)(товстого) кишечнику 

Дивертикул   

Виключено: 

Вроджений дивертикул кишечнику (Q43.89) 

Дивертикул апендикса (K38.2) 

Дивертикул Меккеля (Q43.0) 

 
З підрубриками K57.0-K57.9 використовують такі п’яті знаки: 
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◙0 дивертикульоз без згадки про кровотечу 

 

◙1 дивертикульоз з кровотечею 

 

◙2 дивертикуліт без згадки про кровотечу 

 

◙3 дивертикуліт з кровотечею 

 

K57.0 Дивертикулярна хвороба тонкого кишечнику з перфорацією та абсцесом 
Дивертикулярна хвороба тонкого кишечнику з перитонітом 

Виключено: 

Дивертикулярна хвороба тонкого та товстого кишечнику з перфорацією та абсцесом (K57.4-) 

 

K57.1 Дивертикулярна хвороба тонкого кишечнику без перфорації чи абсцесу 
Дивертикулярна хвороба тонкого кишечнику БДВ 

Виключено: 

Дивертикулярна хвороба тонкого та товстого кишечнику без перфорації чи абсцесу (K57.5-) 

 

K57.2 Дивертикулярна хвороба товстого кишечнику з перфорацією та абсцесом 
Дивертикулярна хвороба ободової кишки з перитонітом 

Виключено: 

Дивертикулярна хвороба тонкого та товстого кишечнику з перфорацією та абсцесом (K57.4-) 

 

K57.3 Дивертикулярна хвороба товстого кишечнику без перфорації чи абсцесу 
Дивертикулярна хвороба ободової кишки БДВ 
Виключено: 

Дивертикулярна хвороба тонкого та товстого кишечнику без перфорації чи абсцесу (K57.5-) 

 

K57.4 Дивертикулярна хвороба тонкого та товстого кишечнику з перфорацією та 

абсцесом 
Дивертикулярна хвороба тонкого та товстого кишечнику з перитонітом 

 

K57.5 Дивертикулярна хвороба тонкого та товстого кишечнику без перфорації чи 

абсцесу 
Дивертикулярна хвороба тонкого та товстого кишечнику БДВ 

 

K57.8 Дивертикулярна хвороба кишечнику, частина неуточнена, з перфорацією та 

абсцесом 
Дивертикулярна хвороба кишечнику БДВ з перитонітом 

 

K57.9 Дивертикулярна хвороба кишечнику, частина неуточнена, без перфорації чи 

абсцесу 
Дивертикулярна хвороба кишечнику БДВ 

 

K58 Синдром подразненого кишечнику 
Включено: синдром подразненої ободової кишки 

 

K58.0 Синдром подразненого кишечнику з діареєю 

 

K58.9 Синдром подразненого кишечнику без діареї 
Синдром подразненого кишечнику БДВ 

 

K59 Інші функціональні порушення кишечнику 
Виключено: 

Зміна стану кишечнику БДВ (R19.4) 

Функціональні порушення шлунка (K31.-) 
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Порушення всмоктування в кишечнику (K90.-) 

Психогенні розлади кишечнику (F45.33) 

 

K59.0 Закреп 

 

K59.1 Функціональна діарея 

 

K59.2 Нейрогенна збудливість кишечнику, не класифікована в інших рубриках 

 

K59.3 Мегаколон, не класифікований в інших рубриках 
Розширення ободової кишки 

Токсичний мегаколон 

За необхідності ідентифікувати токсичний агент використовують додатковий код зовнішніх 

причин (Клас 20) 

Виключено: 

Мегаколон (спричинений) (при): 

 хворобі Шагаса (B57.3) 

 Clostridium difficile (A04.7) 

 вроджений (агангліозний) (Q43.10) 

 хворобі Гіршпрунга (Q43.10) 

 

K59.4 Спазм анального сфінктера 
Минуща прокталгія 

 

K59.8 Інші уточнені функціональні порушення кишечнику 
Атонія ободової кишки 

 

K59.9 Функціональне порушення кишечнику, неуточнене 

 

K60 Тріщина та свищ [нориця] ануса та прямої кишки 
Виключено: з абсцесом чи флегмоною (K61.-) 

 

K60.0 Гостра тріщина ануса  

 

K60.1 Хронічна тріщина ануса  

 

K60.2 Тріщина ануса, неуточнена 

 

K60.3 Свищ [нориця] ануса 

 

K60.4 Свищ [нориця] прямої кишки 
Шкірний свищ [нориця] прямої кишки 

Виключено: 

Свищ [нориця]: 

 ректовагінальна (N82.3) 

 міхурові-товстокишкова (N32.1) 

 

K60.5 Аноректальний свищ [нориця]  

 

K61 Абсцес ануса та прямої кишки 
Включено: 

Абсцес   ануса та 

Флегмона   прямої кишки зі свищем [норицею] чи без нього 

 

K61.0 Абсцес ануса 
Періанальний абсцес 
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Виключено: інтрасфінктерний абсцес (K61.4) 

 

K61.1 Ректальний абсцес 
Периректальний абсцес 

Виключено: ішіоректальний абсцес (K61.3) 

 

K61.2 Аноректальний абсцес 

 

K61.3 Ішіоректальний абсцес 
Абсцес ішіоректальної ямки 

 

K61.4 Інтрасфінктерний абсцес 

 

K62 Інші хвороби ануса та прямої кишки 
Включено: анального каналу 

Виключено: 

Дисфункція після колостомії та ентеростомії (K91.4-) 

Нетримання калу (R15) 

Геморой (K64.-) 

Виразковий проктит (K51.2) 

 

K62.0 Поліп анального каналу 

 

K62.1 Поліп прямої кишки 
Виключено: аденоматозний поліп (D12.8) 

 

K62.2 Пролапс ануса  
Пролапс анального каналу 

 

K62.3 Пролапс прямої кишки 
Пролапс слизової оболонки прямої кишки 

 

K62.4 Стеноз ануса та прямої кишки 
Стриктура ануса (сфінктера) 

 

K62.5 Анальна та ректальна кровотеча  
Виключено:  

Кровотеча з прямої кишки у новонародженого (P54.2) 

Кровотеча з прямої кишки БДВ (K92.2) 

 

K62.6 Виразка ануса та прямої кишки 
Виразка: 

 солітарна 

 калова 

Виключено: 

Тріщина та свищ [нориця] ануса та прямої кишки (K60.-) 

При виразковому коліті (K51.-) 

 

K62.7 Радіаційний проктит 

 

K62.8 Інші уточнені хвороби ануса та прямої кишки 
Проктит БДВ 

 

K62.9 Хвороба ануса та прямої кишки, неуточнена 

 

K63 Інші хвороби кишечнику 
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K63.0 Абсцес кишечнику 
Виключено: 

Абсцес: 

 ануса та прямої кишки (K61.-) 

 апендикса (K35.3) 

З дивертикулярною хворобою (K57.-) 

 

K63.1 Перфорація кишечнику (нетравматична) 
Виключено: 

Перфорація (нетравматична) дванадцятипалої кишки (K26.-) 

З дивертикулярною хворобою (K57.-) 

 

K63.2 Кишкова свищ [нориця] 
Виключено: 

Свищ [нориця]: 

 ануса та прямої кишки (K60.-) 

 апендикса (K38.3) 

 дванадцятипалої кишки (K31.6) 

 кишково-генітальна, у жінок (N82.2-N82.4) 

 міхурово-кишкова (N32.1) 

 

K63.3 Виразка кишечнику  
Первинна виразка тонкого кишечнику 

Виключено: 

Виразка: 

 ануса чи прямої кишки (K62.6) 

 дванадцятипалої кишки (K26.-) 

 шлунково-кишкова (K28.-) 

 гастроєюнальна (K28.-) 

 єюнальна (K28.-) 

 пептична, локалізація неуточнена (K27.-) 

Виразковий коліт (K51.-)  

 

K63.4 Ентероптоз 

 

K63.5 Поліп товстої кишки 
Виключено: 

Аденоматоз товстої кишки (D12.6) 

Поліпоз товстої кишки (D12.6) 

 

◙K63.50 Поліп товстої кишки, неуточнений 
Поліп БДВ 

 

◙K63.51 Ювенільний поліп товстої кишки 
Виключено: 

Ювенільний поліпоз (D12.6) 

Поліп Пейтца-Єгерса (Q85.81) 

 

◙K63.58 Інший поліп товстої кишки 
Гіперпластичний поліп 

 

K63.8 Інші уточнені хвороби кишечнику  

 

K63.9 Хвороба кишечнику, неуточнена 

 

K64 Геморой та перианальний венозний тромбоз 
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Включено: гемороїдальні вузли 

 

K64.0 Геморой першого ступеня 
Геморой стадія І (з кровотечею) (защемлений) (з тромбозом) (з виразками) 

Гемороїдальні вузли без випадання за межі анального каналу 

 

K64.1 Геморой другого ступеня 
Геморой стадія ІІ (з кровотечею) (защемлений) (з тромбозом) (з виразками) 

Гемороїдальні вузли, що випадають при напруженні, зі спонтанним вправленням 

 

K64.2 Геморой третього ступеня 
Геморой стадія ІІІ (з кровотечею) (защемлений) (з тромбозом) (з виразками) 

Гемороїдальні вузли, що випадають при напруженні та можуть бути вправлені тільки 

інструментально або за допомогою маніпуляцій руками 

 

K64.3 Геморой четвертого ступеня 
Геморой стадія IV (з кровотечею) (защемлений) (з тромбозом) (з виразками) 

Гемороїдальні вузли, що випадають, неможливо вправити 

 

K64.4 Залишкові гемороїдальні шкірні мітки 
Шкірні мітки анального каналу 

 

K64.5 Перианальний венозний тромбоз 
Перианальна гематома 

 

K64.8 Інші геморой, уточнений 

 

K64.9 Геморой, неуточнений 
Геморой (з кровотечею): 

 БДВ 

 без зазначення ступеня 

 

ХВОРОБИ ОЧЕРЕВИНИ  

(K65-K67) 

 

K65 Перитоніт 
Виключено: 

Перитоніт: 

 асептичний (T81.6) 

 доброякісний пароксизмальний (E85.0) 

 хімічний (T81.6) 

 спричинений тальком чи іншою сторонньою речовиною (T81.6) 

 неонатальний (P78.0-P78.1) 

 таза у жінок (N73.3-N73.5) 

 періодичний сімейний (E85.0) 

 післяпологовий (O85) 

 внаслідок: 

 аборту, позаматкової або молярної вагітності (O00-O07, O08.0) 

 апендициту (K35.-) 

 з дивертикулярною хворобою кишечнику (K57.-) 

 

K65.0 Гострий перитоніт 
Абсцес: 

 черевно-тазовий 

 брижовий 

 сальника 

 очеревини 
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 ретроцекальний 

 ретроперитонеальний 

 піддіафрагмальний 

 підпечінковий 

 підгрудочеревний 

Перитоніт (гострий): 

 генералізований 

 таза, у чоловіків 

 піддіафрагмальний 

 гнійний 

За необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-B97). 

 

K65.8 Інші види перитоніту 
Хронічний проліферативний перитоніт 

Брижовий(е): 

 жировий некроз 

 омилення 

Перитоніт, спричинений: 

 жовчю 

 сечею 

 

K65.9 Перитоніт, неуточнений 

 

K66 Інші ураження очеревини 
Виключено: асцит (R18) 

 

K66.0 Перитонеальні спайки 
▼0047 Спайки: 

 черевної порожнини (стінки) 

 діафрагми 

 кишечника 

 таза у чоловіків 

 брижі 

 сальника 

 шлунка 

Спайкові тяжі 

Виключено: 

Спайки [тяжі]: 

 таза у жінок (N73.6) 

 з непрохідністю кишечнику (K56.5) 

 

K66.1 Гемоперитонеум 
Виключено: травматичний гемоперитонеум (S36.81) 

 

K66.2  Ретроперитоніальний (заочеревний) фіброз 
Хвороба Ормонда 

 

K66.8 Інші уточнені ураження очеревини 

 

K66.9 Ураження очеревини, неуточнене 

 

K67* Ураження очеревини при інфекційних хворобах, класифікованих в інших 

рубриках  

 

K67.0* Хламідійний перитоніт (A74.8 †) 

 

K67.1* Гонококовий перитоніт (A54.8 †) 
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K67.2* Сифілітичний перитоніт (A52.7 †) 

 

K67.3* Туберкульозний перитоніт (A18.3 †) 

 

K67.8* Інші ураження очеревини при інфекційних хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 

 

ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ  

(K70-K77) 

 
Виключено: 

Гемохроматоз (E83.1) 

Жовтяниця БДВ (R17) 

Синдром Рейє (Рея) (G93.7) 

Вірусний гепатит (B15-B19) 

Хвороба Вільсона (E83.0) 

 

K70 Алкогольна хвороба печінки 
 

▼0503 
K70.0 Алкогольна жирова інфільтрація печінки 

 

K70.1 Алкогольний гепатит 

 

K70.2 Алкогольний фіброз та склероз печінки 

 

K70.3 Алкогольний цироз печінки 
 Алкогольний цироз БДВ 

 

K70.4 Алкогольна печінкова недостатність 
Алкогольна печінкова недостатність: 

 гостра 

 хронічна 

 БДВ 

 підгостра 

 з гепатичною комою або без неї 

 

K70.9 Алкогольна хвороба печінки, неуточнена 

 

K71 Токсичне ураження печінки 
Включено: 

Спричинена лікарськими засобами: 

 ідіосинкразійна (непередбачувана) хвороба печінки 

 токсична (передбачувана) хвороба печінки 

За необхідності ідентифікувати токсичний агент використовують додатковий код зовнішніх 

причин (Клас 20). 

Виключено: 

Алкогольна хвороба печінки (K70.-) 

Синдром Бадда-Кіарі (I82.0) 

 

K71.0 Токсичне ураження печінки з холестазом 
Холестаз з ушкодженням гепатоцитів 

«Чистий» холестаз 

 

K71.1 Токсичне ураження печінки з некрозом печінки 
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Печінкова недостатність (гостра) (хронічна), спричинена лікарськими засобами 

 

K71.2 Токсичне ураження печінки з гострим гепатитом 

 

K71.3 Токсичне ураження печінки з хронічним персистуючим гепатитом 

 

K71.4 Токсичне ураження печінки з хронічним лобулярним гепатитом 

 

K71.5 Токсичне ураження печінки з хронічним активним гепатитом 
 Токсичне ураження печінки з вовчаковим гепатитом 

 

K71.6 Токсичне ураження печінки з гепатитом, не класифіковане в інших рубриках 

 

K71.7 Токсичне ураження печінки з фіброзом та цирозом печінки 

 

K71.8 Токсичне ураження печінки з іншими порушеннями печінки 
Токсичне ураження печінки з: 

 вогнищевою вузликовою гіперплазією 

 печінковою гранульомою 

 пурпурою печінки 

 облітеруючим ендофлебітом вен печінки 

 

K71.9 Токсичне ураження печінки, неуточнене 

 

K72 Печінкова недостатність, не класифікована в інших рубриках 
Включено: 

Печінкова: 

 кома БДВ 

 енцефалопатія БДВ 

Гепатит:  

 блискавичний   НКІР, 

 злоякісний    з печінковою недостатністю 

Некроз (клітин) печінки з печінковою недостатністю 

Жовта атрофія чи дистрофія печінки 

Виключено: 

Алкогольна печінкова недостатність (K70.4) 

Печінкова недостатність, як ускладнення аборту, позаматкової або молярної вагітності (O00-O07, 

O08.8) 

Жовтяниця плода та новонародженого (P55-P59) 

Вірусний гепатит (B15-B19) 

З токсичним ураженням печінки (K71.1) 

 

K72.0 Гостра або підгостра печінкова недостатність 
Гострий невірусний гепатит БДВ 

 

K72.1 Хронічна печінкова недостатність 

 

K72.9 Печінкова недостатність, неуточнена 

 

K73 Хронічний гепатит, не класифікований в інших рубриках 
Виключено: 

Гепатит (хронічний): 

 алкогольний (K70.1) 

 спричинений лікарськими засобами (K71.-) 

 гранулематозний НКІР (K75.3) 

 реактивний неспецифічний (K75.2) 

 вірусний (B15-B19) 
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K73.0 Хронічний персистуючий гепатит, не класифікований в інших рубриках 

 

K73.1 Хронічний лобулярний гепатит, не класифікований в інших рубриках 

 

K73.2 Хронічний активний гепатит, не класифікований в інших рубриках 

 

K73.8 Інший хронічний гепатит, не класифікований в інших рубриках 

 

K73.9 Хронічний гепатит, неуточнений 

 

K74 Фіброз та цироз печінки 
Виключено: 

Алкогольний фіброз печінки (K70.2) 

Кардіальний склероз печінки (K76.1) 

Цироз (печінки): 

 алкогольний (K70.3) 

 вроджений (P78.8) 

З токсичним ураженням печінки (K71.7) 

 

K74.0 Фіброз печінки 

 

K74.1 Склероз печінки 

 

K74.2 Фіброз печінки зі склерозом печінки 

 

K74.3 Первинний біліарний цироз 
Хронічний негнійний деструктивний холангіт 

 

K74.4 Вторинний біліарний цироз 

 

K74.5 Біліарний цироз, неуточнений 

 

K74.6 Інший та неуточнений цироз печінки 
Цироз (печінки): 

 криптогенний 

 великовузловий 

 дрібновузловий 

 змішаного типу 

 БДВ 

 портальний 

 постнекротичний 

 

K75 Інші запальні хвороби печінки 
Виключено: 

Хронічний гепатит НКІР (K73.-) 

Гепатит: 

 гострий або підгострий:  

 невірусний (К72.0) 

 БДВ (B17.9) 

 вірусний (B15-B19)  

Токсичне ураження печінки (K71.-) 

 

K75.0 Абсцес печінки 
Печінковий абсцес: 

 холангітичний 
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 гематогенний 

 лімфогенний 

 БДВ 

 пілефлебітичний 

Виключено: 

Амебний абсцес печінки (A06.4) 

Холангіт без абсцесу печінки (K83.0) 

Пілефлебіт без абсцесу печінки (K75.1) 

 

K75.1 Флебіт портальної вени 
Пілефлебіт 

Виключено: пілефлебітний абсцес печінки (K75.0) 

 

K75.2 Неспецифічний реактивний гепатит 

 

K75.3 Гранулематозний гепатит, не класифікований в інших рубриках 

 

K75.4 Аутоімунний гепатит 
Люпоїдний гепатит НКІР 

 

K75.8 Інші уточнені запальні хвороби печінки 
Неалкогольний стеатогепатит (НАСГ) 

 

K75.9 Запальна хвороба печінки, неуточнена 
Гепатит БДВ 

 

K76 Інші хвороби печінки 
Виключено: 

Алкогольна хвороба печінки (K70.-) 

Амілоїдна дегенерація печінки (E85.-) 

Кістозна хвороба печінки (вроджена) (Q44.6) 

Тромбоз печінкових вен (I82.0) 

Гепатомегалія БДВ (R16.0) 

Тромбоз портальної вени (I81) 

Токсичне ураження печінки (K71.-) 

 

K76.0 Жирова дегенерація печінки, не класифікована в інших рубриках 
Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАСГ) 

Виключено: 

Неалкогольний стеатогепатит (K75.8) 

З цукровим діабетом (E1-.72) 

 

K76.1 Хронічна пасивна застій печінки 
Серцевий: 

 цироз (так званий)   печінки 

 склероз 

 

K76.2 Центральний геморагічний некроз печінки 
Виключено: некроз печінки з печінковою недостатністю (K72.-) 

 

K76.3 Інфаркт печінки 

 

K76.4 Пеліоз печінки 
Печінковий ангіоматоз 

 

K76.5 Вено-оклюзивна хвороба печінки 
Виключено: синдром Бадда-Кіарі (I82.0) 
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K76.6 Портальна гіпертензія 

 

K76.7 Гепаторенальний синдром 
Виключено: що супроводжує пологову діяльність та розродження (O90.4) 

 

K76.8 Інші уточнені хвороби печінки 
Вогнищева вузликова гіперплазія печінки 

Гепатоптоз 

Звичайна кіста печінки 

 

K76.9 Хвороба печінки, неуточнена 

 

K77* Ураження печінки при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

K77.0* Ураження печінки при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в 

інших рубриках 
Печінково-селезінковий шистосомоз (B65.-†) 

Гепатит, викликаний вірусом простого герпесу [herpes simplex] (B00.8†) 

Портальна гіпертензія при шистосомозі (B65.-†) 

Ураження печінки при сифілісі (A52.7†) 

 

K77.8* Ураження печінки при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Гранульома печінки при: 

 бериліозі (J63.2†) 

 саркоїдозі (D86.8†) 

 

 

ХВОРОБИ ЖОВЧНОГО МІХУРА, ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ ТА 

ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ  

(K80-K87) 

 

K80 Жовчнокам'яна хвороба [холелітіаз] 

 
З підрубриками K80.0-K80.8 використовують такі п’яті знаки: 

 

◙0 без згадки про обструкцію жовчовивідних шляхів 

 

◙1 з обструкцією жовчовивідних шляхів 

 

K80.0 Камінь жовчного міхура з гострим холециститом 
Будь-який стан, перерахований у підрубриці K80.2-, з гострим холециститом 

 

K80.1 Камінь жовчного міхура з іншим холециститом 
Будь-який стан, перерахований у підрубриці K80.2-, з холециститом (хронічним) 

Холецистит з холелітіазом БДВ 

 

K80.2 Камінь жовчного міхура без холециститу 
Холецистолітіаз 

Холелітіаз 

Коліка (повторювана) жовчного міхура   неуточнений або 

Жовчний камінь (защемлений):   без холециститу 

 у міхуровій протоці 

 у жовчному міхурі 

 

K80.3 Камінь жовчної протоки з холангітом 
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Будь-який стан, перерахований у підрубриці K80.5-, з холангітом 

 

K80.4 Камінь жовчної протоки з холециститом 
Будь-який стан, перерахований у підрубриці K80.5-, з холециститом (з холангітом) 

 

K80.5 Камінь жовчної протоки без холангіту чи холециститу 
Холедохолітіаз 

Жовчний камінь (защемлений): 

 жовчної протоки БДВ   неуточнені або 

 спільної протоки    без холангіту чи 

 печінкової протоки    без холециститу 

Печінковий(а): 

 холелітіаз 

 коліка (повторювана) 

 

K80.8 Інші форми холелітіазу 

 

K81 Холецистит 
Виключено: з холелітіазом або холедохолітіазом (K80.-) 

 

K81.0 Гострий холецистит 
Абсцес жовчного міхура 

Ангіохолецистит 

Холецистит: 

 емфіматозний (гострий)  без каменів 

 гангренозний 

 гнійний 

Емпієма жовчного міхура 

Гангрена жовчного міхура 

 

K81.1 Хронічний холецистит 

 

K81.8 Інший холецистит 

 

K81.9 Холецистит, неуточнений 

 

K82 Інші хвороби жовчного міхура 
Виключено: 

Відсутність контрастності жовчного міхура при радіологічному дослідженні (R93.2)  

Постхолецистектомічний синдром (K91.5) 

 

K82.0 Непрохідність жовчного міхура 
Окклюзія  міхурової протоки або 

Стеноз  жовчного міхура 

Стриктура  без каменів 

Виключено: з холелітіазом (K80.-) 

 

K82.1 Водянка жовчного міхура 
Мукоцеле жовчного міхура 

 

K82.2 Перфорація жовчного міхура 
Розрив міхурової протоки або жовчного міхура 

 

K82.3 Свищ [нориця] жовчного міхура 
Міхурово-кишковий   свищ [нориця]  

Холецистодуоденальний  
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K82.4 Холестероз жовчного міхура 
«Малиновий» жовчний міхур 

 

K82.8 Інші уточнені хвороби жовчного міхура 
Спайки 

Атрофія 

Кіста 

Дискінезія   міхурової протоки або жовчного міхура 

Гіпертрофія 

Нефункціонування 

Виразка 

 

K82.9 Хвороба жовчного міхура, неуточнена 

 

K83 Інші хвороби жовчновивідних шляхів 
Виключено: 

Постхолецистектомічний синдром (K91.5) 

Перелічені стани, що стосуються: 

 міхурової протоки (K81-K82)  

 жовчного міхура (K81-K82) 

 

K83.0 Холангіт 
Холангіт: 

 висхідний 

 БДВ 

 первинний 

 рецидивуючий 

 склерозуючий 

 вторинний 

 стенозуючий 

 гнійний 

Виключено: 

Холангітичний абсцес печінки (K75.0) 

Холангіт з холедохолітіазом (K80.3- - K80.4-) 

Хронічний негнійний деструктивний холангіт (K74.3) 

 

K83.1 Непрохідність жовчної протоки 
Окклюзія   

Стеноз  жовчної протоки 

Стриктура  без каменів 

Виключено: з холелітіазом (K80.-) 

 

K83.2 Перфорація жовчної протоки 
Розрив жовчної протоки 

 

K83.3 Свищ [нориця] жовчної протоки 
Холедоходуоденальний свищ [нориця]  

 

K83.4 Спазм сфінктера Одді 

 

K83.5 Кіста жовчної протоки 

 

K83.8 Інші уточнені хвороби жовчновивідних шляхів 
Спайки 

Атрофія   жовчної протоки 

Гіпертрофія 

Виразка  
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K83.9 Хвороба жовчновивідних шляхів, неуточнена 

 

K85 Гострий панкреатит 
Абсцес підшлункової залози 

Некроз підшлункової залози: 

 гострий 

 інфекційний 

Панкреатит: 

 гострий (повторюваний) 

 геморагічний 

 підгострий 

 гнійний 

 

K85.0 Ідіопатичний гострий панкреатит 

 

K85.1 Жовчний гострий панкреатит 
Панкреатит жовчного міхура 

 

K85.2 Алкогольний гострий панкреатит 
▼0503 
 

K85.3 Медикаментозний гострий панкреатит 
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

K85.8 Інший гострий панкреатит 

 

K85.9 Гострий панкреатит, неуточнений 
Гострий панкреатит БДВ 

 

K86 Інші хвороби підшлункової залози 
Виключено: 

Кістозний фіброз підшлункової залози (E84) 

Острівцевоклітинна пухлина (підшлункової залози) (D13.7) 

Панкреатична стеаторея (K90.3) 

 

K86.0 Хронічний алкогольний панкреатит  
▼0503 
 

K86.1 Інший хронічний панкреатит 
Хронічний панкреатит: 

 інфекційний 

 БДВ 

 рецидивуючий 

 повторюваний 

 

K86.2 Кіста підшлункової залози 

 

K86.3 Псевдокіста підшлункової залози 

 

K86.8 Інші уточнені хвороби підшлункової залози 
Атрофія 

Камінь   підшлункової залози 

Цироз 

Фіброз 

Підшлункової залози: 

 інфантилізм 
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 некроз: 

 асептичний 

 жировий 

 БДВ 

 

K86.9 Хвороба підшлункової залози, неуточнена 

 

K87* Ураження жовчного міхура, жовчновивідних шляхів та підшлункової залози 

при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

K87.0* Ураження жовчного міхура та жовчновивідних шляхів при хворобах, 

класифікованих в інших рубриках 

 

K87.1* Ураження підшлункової залози при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

ІНШІ ХВОРОБИ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ  

(K90-K93) 

 

K90 Порушення всмоктування в кишечнику 
Виключено: внаслідок хірургічного втручання на шлунково-кишковому тракті (K91.2) 

 

K90.0 Целіакія 
Глютенчутлива ентеропатія 

Ідіопатична стеаторея 

Нетропічна спру 

 

K90.1 Тропічна спру 
Спру БДВ 

Тропічна стеаторея 

 

K90.2 Синдром сліпої петлі, не класифікований в інших рубриках 
Синдром сліпої петлі БДВ 

Виключено: 

Синдром сліпої петлі: 

 вроджений (Q43.89) 

 післяопераційний (K91.2) 

 

K90.3 Панкреатична стеаторея 

 

K90.4 Порушення всмоктування внаслідок непереносимості, не класифіковане в інших 

рубриках 
Порушення всмоктування, внаслідок непереносимості: 

 вуглеводів 

 жиру 

 білка 

 крохмалю 

Виключено: 

Глютенчутлива ентеропатія (K90.0) 

Непереносимість лактози (E73.-) 

 

K90.8 Інші порушення всмоктування в кишечнику 
Хвороба Уіппла (M14.8*) 

 

K90.9 Порушення всмоктування в кишечнику, неуточнене 
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K91 Порушення органів травлення після та під час медичних процедур, не 

класифіковані в інших рубриках 
▼1904 Виключено: 

Гастроєюнальна виразка (K28.-) 

Радіаційний: 

 коліт (K52.0) 

 гастроентерит (K52.0) 

 проктит (K62.7) 

 

K91.1 Синдром післяопераційного шлунка 
Синдром: 

 демпінг 

 постгастроектомічний  

 постваготомічний  

 

K91.2 Післяопераційне порушення всмоктування в кишечнику, не класифіковане в 

інших рубриках 
Синдром післяопераційної сліпої петлі 

Виключено: 

Порушення всмоктування: 

 остеомаляція у дорослих (M83.2-) 

 остеопороз післяопераційний (M81.3-) 

 

 

K91.4 Дисфункція стоми травної системи 

 

Включено: колостомія 

ентеростомія 

гастростомія 

ілеостомія 

еюностомія 

Виключено: колостомічна грижа (K43.-) 

✪K91.41 Кровотеча зі стоми травної системи  

✪K91.42 Інфікування стоми травної системи 

✪K91.43 Витікання зі стоми травної системи 

✪K91.49 Дисфункція стоми травної системи, не класифікована в інших рубриках 

Високоефективна ілеостомія 

Ускладнення механічного походження, пов'язані з стомою травної системи 

Стеноз або стриктура стоми 

 

K91.5 Постхолецистоектомічний синдром 

 

✪K91.6 Випадковий прокол і розріз органів або структур системи травлення 

під час проведення медичної процедури 

 

✪K91.61 Випадковий прокол і розріз стравоходу під час проведення медичної процедури 

✪K91.62 Випадковий прокол і розріз шлунка під час проведення медичної процедури 
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Інтраопераційний серозний розріз (травма) шлунка 

✪K91.63 Випадковий прокол і розріз кишечника під час проведення медичної процедури 

Інтраопераційний серозний розріз (травма) кишечника 

Включено: товстий кишечник 

пряма кишка 

тонкий кишечник 

✪K91.64 Випадковий прокол і розріз жовчного міхура та жовчної протоки під час 

проведення медичної процедури 

Включено: витікання жовчі 

✪K91.65 Випадковий прокол і розріз печінки під час проведення медичної процедури 

✪K91.66 Випадковий прокол і розріз підшлункової залози під час проведення медичної 

процедури 

✪K91.67 Випадковий прокол і розріз селезінки під час проведення медичної процедури 

✪K91.68 Випадковий прокол і розріз очеревини під час проведення медичної процедури 

✪K91.69 Випадковий прокол і розріз органів або структур системи травлення під час 

проведення медичної процедури, не класифіковані в інших рубриках 

 

K91.8 Інші інтраопераційні та післяпроцедурні порушення травної системи, не 

класифіковані в інших рубриках 

 

✪K91.81 Кровотеча з хірургічного анастомозу травного тракту 

✪K91.82 Стеноз хірургічного анастомозу травного тракту 

Стриктура хірургічного анастомозу травного тракту 

✪K91.83 Витікання з хірургічного анастомозу травного тракту 

Виключено: витікання жовчі: 

• через випадковий прокол або розріз (K91.64) 

• БДВ (K91.84) 

✪K91.84 Післяпроцедурне витікання жовчі, не класифіковане в інших рубриках 

Виключено: через випадковий прокол і розріз (K91.64) 

✪K91.89 Інші інтраопераційні та післяпроцедурні порушення травної системи, не  

класифіковані в інших рубриках 

Камені (конкременти), які виходять з жовчовивідних шляхів під час медичної процедури БДВ 

K91.9 Порушення органів травлення після та під час  медичних процедур, неуточнене 

 

K92 Інші хвороби органів травлення 

 
▼1103 Виключено: шлунково-кишкова кровотеча у новонародженого (P54.0-P54.3) 

 

K92.0 Гематемезис [кров’яна блювота] 

 

K92.1 Мелена 
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 Виключено: прихована кров у калі (R19.5) 

 

K92.2 Шлунково-кишкова кровотеча, неуточнена 
Кровотеча: 

 шлункова БДВ 

 кишкова БДВ 

Кровотеча з прямої кишки БДВ 

Виключено: 

Кровотеча з ануса та прямої кишки (K62.5) 

Кровотеча: 

 при дуоденіті (K29.81) 

 при гастриті (K29.0, K29.21, K29.31, K29.41, K29.51, K29.61, K29.71) 

 при гастродуоденіті (K29.91) 

З пептичної виразки (K25-K28) 

 

K92.8 Інші уточнені хвороби органів травлення 

 

K92.9 Хвороба органів травлення, неуточнена 

 

K93* Ураження інших органів травлення при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 

 

K93.1* Мегаколон при хворобі Шагаса (B57.3 †) 

 

K93.8* Ураження інших уточнених органів травлення при хворобах, класифікованих в 

інших рубриках 
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КЛАС 12 ХВОРОБИ ШКІРИ ТА ПІДШКІРНОЇ 

КЛІТКОВИНИ (L00-L99) 

 
Даний клас містить наступні блоки: 

L00-L08 Інфекційні хвороби шкіри та підшкірної клітковини  

L10-L14 Бульозні порушення  

L20-L30 Дерматит та екзема  

L40-L45 Папулосквамозні порушення  

L50-L54 Кропив’янка та еритема  

L55-L59 Хвороби шкіри та підшкірної клітковини, пов’язані з дією випромінювання  

L60-L75 Хвороби придатків шкіри  

L80-L99 Інші хвороби шкіри та підшкірної клітковини  

У даному класі наступні категорії позначені зірочкою: 

L14* Бульозні порушення при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

L45* Папулосквамозні порушення при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 

L54* Еритема при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

L62* Зміни нігтів при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

L86* Кератодермія при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

L99* Інші ураження шкіри та підшкірної клітковини при хворобах, 

класифікованих в інших рубриках 

 
Виключено: 

Деякі інфекційні та паразитарні хвороби (A00-B99) 

Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин (E00-E89) 

Ліпомеланотичний ретикульоз (I89.8) 

Новоутворення (C00-D48) 

Симптоми, ознаки та відхилення від норми, виявлені при клінічних та лабораторних дослідженнях, не 

класифіковані в інших рубриках (R00-R99) 

Системні хвороби сполучної тканини (M30-M36) 

 

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ ШКІРИ ТА ПІДШКІРНОЇ КЛІТКОВИНИ  

(L00-L08) 

 
За необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-B97). 

Виключено: 

Ячмінь (H00.0) 

Інфекційний дерматит (L30.3) 

Локальні інфекції шкіри, класифіковані в Класі 1, такі як: 

 бешиха (A46) 

 еризипелоїд (A26.-) 

 герпесвірусна інфекція [простий герпес]: 

 аногенітальна (A60.-) 
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 БДВ (B00.-) 

 контагіозний молюск (B08.1) 

 мікози (B35-B49) 

 педикульоз, акаріаз та інші інфестації (B85-B89) 

 вірусні бородавки (B07)  

Панікуліт: 

 вовчаковий (L93.2) 

 шиї та спини (M54.0-) 

 БДВ (M79.3-) 

 рецидивний [Вебера-Крісчена] (M35.6) 

Заїда (зумовлена): 

 кандидозом (B37.-) 

 БДВ (K13.0) 

 недостатністю рибофлавіну (E53.0) 

Піогенна гранульома (L98.0) 

Оперізуючий лишай (B02.-) 

 

L00 Синдром стафілококового опікоподібного ураження шкіри 
Пухирчатка новонародженого 

Хвороба Ріттера 

Виключено: токсичний епідермальний некроліз [Лайєлла] (L51.2) 

 

L01 Імпетиго 
Виключено: 

Імпетиго герпетиформне (L40.1) 

Пухирчатка новонародженого (L00) 

 

L01.0 Імпетиго [спричинене будь-яким збудником] [будь-якої локалізації] 
Імпетиго Бокхарта 

 

L01.1 Імпетигінізація інших дерматозів 

 

L02 Абсцес, фурункул та карбункул шкіри 
Включено: 

Фурункул  

Фурункульоз 

Виключено: 

Ануса та прямої кишки (K61.-) 

Статевих органів (зовнішніх): 

 жіночих (N76.4) 

 чоловічих (N48.2, N49.-) 

 

L02.0 Абсцес, фурункул та карбункул шкіри обличчя 
Виключено: 

Зовнішнього вуха (H60.0) 

Повіки (H00.0) 

Голови [будь-якої частини, крім обличчя] (L02.8) 

Сльозної залози (H04.0) 

Сльозової протоки (H04.3) 

Рота (K12.2) 

Носа (J34.0) 

Очної ямки (H05.0) 

Підщелепний (K12.2) 

 

L02.1 Абсцес шкіри, фурункул та карбункул шкіри шиї 

 

L02.2 Абсцес шкіри, фурункул та карбункул шкіри тулуба 
Черевної стінки 

Спини [будь-якої ділянки, крім сідничної] 
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Грудної стінки 

Пахової ділянки 

Промежини 

Пупка  

Виключено: 

Молочної залози (N61) 

Тазового поясу (L02.42) 

Омфаліт новонародженого (P38) 

 

L02.3 Абсцес шкіри, фурункул та карбункул шкіри сідниць 
Сідничної ділянки 

Виключено: пілонідальна кіста з абсцесом (L05.0) 

 

L02.4 

 

Абсцес шкіри, фурункул і карбункул шкіри кінцівки 

✪ L02.40 Абсцес шкіри, фурункул і карбункул шкіри кінцівки, неуточнений 

 

✪L02.41 Абсцес шкіри, фурункул і карбункул шкіри верхньої кінцівки 

 

✪L02.42 Абсцес шкіри, фурункул і карбункул шкіри нижньої кінцівки 
 Виключено: стопа (L02.43) 

 палець ноги (L02.43) 

 

✪L02.43 Абсцес шкіри, фурункул і карбункул шкіри стопи 
 Включено: палець ноги 

 

L02.8 Абсцес шкіри, фурункул та карбункул шкіри інших локалізацій 
Голови [будь-якої частини, крім обличчя] 

Волосистої частини голови 

 

L02.9 Абсцес шкіри, фурункул та карбункул шкіри неуточненої локалізації 
Фурункульоз БДВ 

 

L03 Флегмона 
Включено: гострий лімфангіт 

Виключено: 

Флегмона: 

 ануса та прямої кишки (K61.-) 

 зовнішнього слухового ходу (H60.1) 

 зовнішніх статевих органів: 

 жіночих (N76.4) 

 чоловічих (N48.2, N49.-) 

 повіки (H00.0) 

 сльозового апарата (H04.3) 

 рота (K12.2) 

 носа (J34.0) 

Еозинофільний целюліт [Уелса] (L98.3) 

Гарячковий нейтрофільний дерматоз [Світа] (L98.2) 

Лімфангіт (хронічний) (підгострий) (I89.1) 

 

L03.0 Флегмона пальців кисті та стопи 
Інфекція нігтя 

Оніхія 

Пароніхія 

Періоніхія 

 



421 

◙L03.01 Флегмона пальця кисті 

 

◙L03.02 Флегмона пальця стопи 

 

L03.1 Флегмона інших частин кінцівки 

 

✪ L03.12 Флегмона верхньої кінцівки 
 Виключено: палець (L03.01) 

✪ L03.13 Флегмона нижньої кінцівки 
 Виключено: стопа (L03.14) 

 палець ноги (L03.02) 

✪ L03.14 Флегмона стопи 
 Виключено: палець ноги (L03.02) 

✪ L03.19 Флегмона стопи, не класифікована в інших рубриках 
 Флегмона кінцівки, БДВ 

 

L03.2 Флегмона обличчя 
▼0742 Періорбітальна флегмона  

Якщо необхідно позначити ураження повіки, використовуйте додатковий код (H00.0). 

 

L03.3 Флегмона тулуба 
Черевної стінки 

Спини [будь-якої частини] 

Грудної стінки 

Пахової ділянки 

Промежини 

Пупка  

Виключено: 

Омфаліт новонародженого (P38) 

 

L03.8 Флегмона інших локалізацій 
Голови [будь-якої частини, крім обличчя] 

Волосистої частини голови 

 

L03.9 Флегмона, неуточнена 

 

L04 Гострий лімфаденіт 
Включено: 

Абсцес (гострий)  будь-якого лімфатичного вузла, 

Лімфаденіт, гострий   окрім мезентеріального (брижового) 

Виключено: 

Збільшення лімфатичних вузлів (R59.-) 

Лімфаденіт: 

 хронічний або підгострий, за винятком брижового (I88.1) 

 брижовий, неспецифічний (I88.0) 

 БДВ (I88.9) 

 

L04.0 Гострий лімфаденіт обличчя, голови та шиї 

 

L04.1 Гострий лімфаденіт тулуба 

 

L04.2 Гострий лімфаденіт верхньої кінцівки 
Пахвової ямки 

Плеча  

 

L04.3 Гострий лімфаденіт нижньої кінцівки 



422 

Тазового поясу 

 

L04.8 Гострий лімфаденіт інших локалізацій 

 

L04.9 Гострий лімфаденіт, неуточнений 

 

L05 Пілонідальна кіста 
Включено: 

Свищ [нориця] куприкова чи  

Пазуха                пілонідальна 

 

L05.0 Пілонідальна кіста з абсцесом 

 

L05.9 Пілонідальна кіста без абсцесу 
 Пілонідальна кіста БДВ 

 

L08 Інші місцеві інфекції шкіри та підшкірної клітковини 

 

L08.0 Піодермія 
Дерматит: 

 гангренозний 

 гнійний 

 септичний 

 гноєтворний 

Виключено: піодермія гангренозна (L88) 

 

L08.1 Еритразма 

 

L08.8 Інші уточнені місцеві інфекції шкіри та підшкірної клітковини 

 

L08.9 Місцева інфекція шкіри та підшкірної клітковини, неуточнена 

 

БУЛЬОЗНІ ПОРУШЕННЯ  

(L10-L14) 

 
Виключено: 

Доброякісна сімейна пухирчатка [Хейлі-Хейлі] (Q82.89) 

Синдром стафілококового опікоподібного ураження шкіри (L00) 

Токсичний епідермальний некроліз [Лайєлла] (L51.2) 

 

L10 Пухирчатка [пемфігус] 
Виключено: пухирчатка новонародженого (L00) 

 

L10.0 Пухирчатка звичайна 

 

L10.1 Пухирчатка вегетуюча 

 

L10.2 Пухирчатка листоподібна 

 

L10.3 Пухирчатка бразильська 

 

L10.4 Пухирчатка еритематозна 
Синдром Сеніра-Ашера 

 

L10.5 Пухирчатка, спричинена лікарськими засобами 
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Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

L10.8 Інша пухирчатка 

 

L10.9 Пухирчатка, неуточнена 

 

L11 Інші акантолітичні порушення 

 

L11.0 Набутий фолікулярний кератоз 
Виключено: кератоз фолікулярний (вроджений) [Дар'є-Уайта] (Q82.89) 

 

L11.1 Транзиторний акантолітичний дерматоз [Гровера] 

 

L11.8 Інші уточнені акантолітичні зміни 

 

L11.9 Акантолітична зміна, неуточнена 

 

L12 Пемфігоїд 
Виключено: 

пемфігоїд вагітних [Герпес вагітних] (O26.4) 

Імпетиго герпетиформне (L40.1) 

 

L12.0 Бульозний пемфігоїд 

 

L12.1 Рубцевий пемфігоїд 
Доброякісний пемфігоїд слизових оболонок  

 

L12.2 Хронічна бульозна хвороба дитячого віку 
Юнацький герпетиформний дерматит  

 

L12.3 Набутий бульозний епідермоліз 
Виключено: бульозний епідермоліз (вроджений) (Q81.-) 

 

L12.8 Інший пемфігоїд 

 

L12.9 Пемфігоїд, неуточнений 

 

L13 Інші бульозні порушення 

 

L13.0 Герпетиформний дерматит 
Хвороба Дюрінга 

 

L13.1 Субкорнеальний пустульозний дерматит 
Хвороба Снеддона-Уїлкінсона 

 

L13.8 Інші уточнені бульозні порушення 

 

L13.9 Бульозне порушення, неуточнене 

 

L14* Бульозні порушення при хворобах, класифікованих в інших рубриках 
 

▼0049,0050 

 



424 

ДЕРМАТИТ ТА ЕКЗЕМА  

(L20-L30) 

 
Примітка: 

У даному блоці терміни «дерматит» та «екзема» застосовуються як взаємозамінні синоніми. 

Виключено: 

Хронічний (дитячий) гранулематоз (D71) 

Дерматит: 

 сухої шкіри (L85.3) 

 штучний (L98.1) 

 гангренозний (L08.0) 

 герпетиформний (L13.0) 

 періоральний (L71.0) 

 застійний (I83.1-I83.2) 

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини, пов'язані з дією випромінювання (L55-L59) 

 

L20 Атопічний дерматит 
Виключено: обмежений нейродерматит (L28.0) 

 

L20.0 Свербець [пруріго] Беньє 

 

L20.8 Інший атопічний дерматит 
Екзема: 

 згинальна НКІР 

 дитяча (гостра) (хронічна) 

 ендогенна (алергічна) 

Нейродерматит: 

 атопічний 

 дифузний 

 

L20.9 Атопічний дерматит, неуточнений 

 

L21 Себорейний дерматит 
Виключено: інфекційний дерматит (L30.3) 

 

L21.0 Себорея голови 
«Колисковий чепчик» (себорейний дерматит у новонародженого) 

 

L21.1 Себорейний дитячий дерматит 

 

L21.8 Інший себорейний дерматит 

 

L21.9 Себорейний дерматит, неуточнений 

 

L22 Пелюшковий [підгузковий] дерматит 
Пелюшкова(ий) або підгузкова(ий): 

 еритема 

 висип 

Дерматит, викликаний нетриманням: 

 перианальний 

 перінеальний 

 Псоріазоподібна пелюшкова (підгузкова) висипка 

 

L23 Алергічний контактний дерматит 
Включено: алергічна контактна екзема 

Виключено: 

Алергія БДВ (T78.4) 
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Дерматит: 

 контактний БДВ (L25.9) 

 пелюшковий [підгузковий] (L22) 

 спричинений речовинами, прийнятими всередину (L27.-) 

 повіки (H01.1) 

 простий подразнювальний контактний (L24.-) 

 БДВ (L30.9) 

 періоральний (L71.0) 

Екзема зовнішнього вуха (H60.5) 

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини, пов'язані з дією випромінювання (L55-L59) 

 

L23.0 Алергічний контактний дерматит, спричинений металами 
 Хромом 

 Нікелем 

 

L23.1 Алергічний контактний дерматит, спричинений клейкими речовинами 

 

L23.2 Алергічний контактний дерматит, спричинений косметичними засобами 

 

L23.3 Алергічний контактний дерматит, спричинений лікарськими засобами при їх 

контакті зі шкірою 
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

Виключено: 

Алергічна реакція БДВ, спричинена лікарськими засобами (T88.7) 

Дерматит, спричинений прийомом лікарських засобів та медикаментів (L27.0-L27.1) 

 

L23.4 Алергічний контактний дерматит, спричинений барвниками 

 

L23.5 Алергічний контактний дерматит, спричинений іншими хімічними речовинами 
Цементом 

Інсектицидами 

Пластиком 

Гумою  

 

L23.6 Алергічний контактний дерматит, спричинений харчовими продуктами при їх 

контакті зі шкірою 
Виключено: дерматит, спричинений спожитою їжею (L27.2) 

 

L23.7 Алергічний контактний дерматит, спричинений рослинами (крім харчових) 

 

L23.8 Алергічний контактний дерматит, спричинений іншими речовинами 

 

L23.9 Алергічний контактний дерматит, причина не уточнена 
Алергічна контактна екзема БДВ 

 

L24 Простий подразнювальний контактний дерматит  
Включено: проста подразнювальна контактна екзема 

Виключено: 

Алергія БДВ (T78.4) 

Дерматит: 

 алергічний контактний (L23.-) 

 контактний БДВ (L25.9) 

 пелюшковий [підгузковий] (L22) 

 спричинений речовинами, прийнятими всередину (L27.-) 

 повіки (H01.1) 

 БДВ (L30.9) 
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 періоральний (L71.0) 

Екзема зовнішнього вуха (H60.5) 

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини, пов'язані з дією випромінювання (L55-L59) 

 

L24.0 Простий подразнювальний контактний дерматит, спричинений мийними засобами 

 

L24.1 Простий подразнювальний контактний дерматит, спричинений маслами та 

мастильними речовинами 

 

L24.2 Простий подразнювальний контактний дерматит, спричинений розчинниками 
Розчинниками: 

 хлоровмісними 

 циклогексановими 

 ефірними 

 гліколевими 

 вуглеводневими 

 кетоновими 

 

L24.3 Простий подразнювальний контактний дерматит, спричинений косметичними 

засобами 

 

L24.4 Простий подразнювальний контактний дерматит, спричинений лікарськими 

засобами при їх контакті зі шкірою 
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

Виключено: 

Алергічна реакція БДВ, спричинена лікарськими засобами (T88.7) 

Дерматит, спричинений прийомом лікарських засобів та медикаментів (L27.0-L27.1) 

 

L24.5 Простий подразнювальний контактний дерматит, спричинений іншими хімічними 

речовинами 
Цементом 

Інсектицидами 

 

L24.6 Простий подразнювальний контактний дерматит, спричинений харчовими 

продуктами при їх контакті зі шкірою 
Виключено: дерматит, спричинений спожитою їжею (L27.2) 

 

L24.7 Простий подразнювальний контактний дерматит, спричинений рослинами, крім 

харчових 

 

L24.8 Простий подразнювальний контактний дерматит, спричинений іншими 

речовинами 
Барвниками 

 

L24.9 Простий подразнювальний контактний дерматит, причина не уточнена 
Подразнювальна контактна екзема БДВ 

 

L25 Неуточнений контактний дерматит  
Включено: неуточнена контактна екзема  

Виключено: 

Алергія БДВ (T78.4) 

Дерматит: 

 алергічний контактний (L23.-) 

 спричинений речовинами, прийнятими всередину (L27.-) 

 повіки (H01.1) 
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 простий подразнювальний контактний (L24.-) 

 БДВ (L30.9) 

 періоральний (L71.0) 

Екзема зовнішнього вуха (H60.5) 

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини, пов'язані з дією випромінювання (L55-L59) 

 

L25.0 Неуточнений контактний дерматит, спричинений косметичними засобами 

 

L25.1 Неуточнений контактний дерматит, спричинений лікарськими засобами при їх 

контакті зі шкірою 
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

Виключено: 

Алергічна реакція БДВ, спричинена лікарськими засобами (T88.7) 

Дерматит, спричинений прийомом лікарських засобів та медикаментів (L27.0-L27.1) 

 

L25.2 Неуточнений контактний дерматит, спричинений барвниками 

 

L25.3 Неуточнений контактний дерматит, спричинений іншими хімічними речовинами 
Цементом 

Інсектицидами 

 

L25.4 Неуточнений контактний дерматит, спричинений харчовими продуктами при їх 

контакті зі шкірою 
Виключено: дерматит, спричинений спожитою їжею (L27.2) 

 

L25.5 Неуточнений контактний дерматит, спричинений рослинами, крім харчових 

 

L25.8 Неуточнений контактний дерматит, спричинений іншими речовинами 

 

L25.9 Неуточнений контактний дерматит, причина не уточнена 
Контактний(а):  

 дерматит (професійний) БДВ 

 екзема (професійна) БДВ 

 

L26 Ексфоліативний дерматит 
Пітиріаз Гебри 

Виключено: хвороба Ріттера (L00) 

 

L27 Дерматит, спричинений речовинами, прийнятими всередину 
Виключено: 

Несприятлива: 

 дія лікарських засобів БДВ (T88.7) 

 реакція на їжу, крім дерматиту (T78.0-T78.1) 

Алергічна реакція БДВ (T78.4) 

Контактний дерматит (L23-L25) 

Медикаментозна: 

 фотоалергічна реакція (L56.1) 

 фототоксична реакція (L56.0) 

Кропив’янка (L50.-) 

 

L27.0 Генералізована висипка на шкірі, спричинена лікарськими засобами та 

медикаментами 
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 
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L27.1 Локалізована висипка на шкірі, спричинена лікарськими засобами та 

медикаментами 
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

L27.2 Дерматит, спричинений прийнятою всередину їжею 
Виключено: дерматит, спричинений харчовими продуктами при їх контакті зі шкірою (L23.6, 

L24.6, L25.4) 

 

L27.8 Дерматит, спричинений іншими речовинами, прийнятими всередину 

 

L27.9 Дерматит, спричинений неуточненою речовиною, прийнятою всередину 

 

L28 Простий хронічний лишай та свербець 

 

L28.0 Простий хронічний лишай 
Обмежений нейродерматит 

Лишай БДВ 

 

L28.1 Вузлуватий свербець [пруріго] 

 

L28.2 Інший свербець 
Свербець: 

 Гебри 

 mitis 

 БДВ 

Кропив’янка папульозна 

 

L29 Свербіж 
Виключено: 

Невротичне розчісування шкіри (L98.1) 

Психогенний свербіж (F45.8) 

 

L29.0 Свербіж ануса  

 

L29.1 Свербіж мошонки 

 

L29.2 Свербіж вульви 

 

L29.3 Аногенітальний свербіж, неуточнений 

 

L29.8 Інший свербіж 

 

L29.9 Свербіж, неуточнений 
Сверблячка БДВ 

 

L30 Інші дерматити 
Виключено: 

Дерматит: 

 контактний (L23-L25) 

 сухої шкіри (L85.3) 

Дрібнобляшковий парапсоріаз (L41.3) 

Застійний дерматит (I83.1-I83.2) 

 

L30.0 Монетоподібна екзема 
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L30.1 Дисгідроз [водяниця] 

 

L30.2 Шкірна аутосенсибілізація 
Кандидозна [levurid] 

Дерматофітозна 

Екзематозна 

 

L30.3 Інфекційний дерматит 
Інфекційний екзематозний дерматит 

 

L30.4 Інтертригінозна еритема 

 

L30.5 Пітиріаз білий [себорейна екзема] 

 

L30.8 Інший уточнений дерматит 

 

L30.9 Дерматит, неуточнений 
Екзема БДВ 

 

ПАПУЛОСКВАМОЗНІ ПОРУШЕННЯ  

(L40-L45) 

 

L40 Псоріаз 

 

L40.0 Псоріаз звичайний 
Монетоподібний псоріаз 

Бляшковий псоріаз 

 

L40.1 Генералізований пустульозний псоріаз 
Імпетиго герпетиформне 

Хвороба Цумбуша 

 

L40.2 Акродерматит стійкий 

 

L40.3 Пустульоз долонний та підошовний 

 

L40.4 Псоріаз краплиноподібний 

 

L40.5† Псоріаз артропатичний (M07.0-* - M07.3-*, M09.0-*) 

 

L40.8 Інший псоріаз 
Псоріаз згинальних поверхонь 

 

L40.9 Псоріаз, неуточнений 

 

L41 Парапсоріаз 
Виключено: атрофічна судинна пойкілодермія (L94.5) 

 

L41.0 Пітиріаз ліхеноїдний та віспоподібний гострий 
Хвороба Мухи-Хабермана 

 

L41.1 Пітиріаз ліхеноїдний хронічний 

 

L41.3 Дрібнобляшковий парапсоріаз  
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L41.4 Великобляшковий парапсоріаз  

 

L41.5 Сіткоподібний парапсоріаз 

 

L41.8 Інший парапсоріаз 

 

L41.9 Парапсоріаз, неуточнений 

 

L42 Пітиріаз рожевий [пітиріаз Жибера] 

 

L43 Червоний плоский лишай  
Виключено: плоский волосяний лишай (L66.1) 

 

L43.0 Гіпертрофічний червоний плоский лишай 

 

L43.1 Бульозний червоний плоский лишай 

 

L43.2 Ліхеноїдна реакція на лікарські засоби 
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

L43.3 Підгострий (активний) червоний плоский лишай 
Тропічний червоний плоский лишай 

 

L43.8 Інший червоний плоский лишай 

 

L43.9 Червоний плоский лишай, неуточнений 

 

L44 Інші папулосквамозні порушення 

 

L44.0 Лишай червоний волосяний висівкоподібний 

 

L44.1 Лишай блискучий 

 

L44.2 Лишай лінійний 

 

L44.3 Моніліформний червоний лишай 

 

L44.4 Дитячий папульозний акродерматит [синдром Джанотті-Крості] 

 

L44.8 Інші уточнені папулосквамозні порушення 

 

L44.9 Папулосквамозне порушення, неуточнене 

 

L45* Папулосквамозні порушення при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 
▼0049,0050 

 

КРОПИВНИЦЯ ТА ЕРИТЕМА  

(L50-L54) 

 
Виключено: 
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Хвороба Лайма (A69.2) 

Рожеві вугри (розацеа) (L71.-) 

 

L50 Кропивниця 
Виключено: 

Алергічний контактний дерматит (L23.-) 

Ангіоневротичний набряк (T78.3) 

Спадковий судинний набряк (D84.1) 

Набряк Квінке (T78.3) 

Кропивниця: 

 велетенська (T78.3) 

 у новонародженого (P83.8) 

 папульозна (L28.2) 

 пігментна (Q82.2) 

 сироваткова (T80.6) 

 сонячна (L56.3) 

 

L50.0 Алергічна кропивниця  

 

L50.1 Ідіопатична кропивниця  

 

L50.2 Кропивниця , спричинена дією низької або високої температури 

 

L50.3 Дерматографічна кропивниця  

 

L50.4 Вібраційна кропивниця  

 

L50.5 Холінергійна кропивниця  

 

L50.6 Контактна кропивниця  

 

L50.8 Інша кропивниця  
кропивниця: 

 хронічна 

 яка періодично повторюється 

 

L50.9 Кропивниця , неуточнена 

 

L51 Еритема багатоформна 

 

L51.0 Небульозна еритема багатоформна  

 

L51.1 Бульозна еритема багатоформна 
Синдром Стівенса-Джонсона 

 

L51.2 Токсичний епідермальний некроліз [Лайєлла] 

 

L51.8 Інша еритема багатоформна  

 

L51.9 Еритема багатоформна, неуточнена 

 

L52 Еритема вузлувата 

 

L53 Інші еритематозні стани 
Виключено: 
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Еритема: 

 опікова (L59.0) 

 зумовлена зовнішніми факторами при контакті зі шкірою (L23-L25) 

 при попрілості (L30.4) 

 

L53.0 Токсична еритема 
За необхідності ідентифікувати зовнішній агент використовують додатковий код зовнішніх 

причин (Клас 20). 

Виключено: неонатальна токсична еритема (P83.1) 

 

L53.1 Еритема кільцеподібна відцентрова 

 

L53.2 Еритема маргінальна 

 

L53.3 Інша хронічна візерунчаста еритема 

 

L53.8 Інші уточнені еритематозні стани 

 

L53.9 Еритематозний стан, неуточнений 
Еритема БДВ 

Еритродерма БДВ 

 

L54* Еритема при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

L54.0* Еритема маргінальна при гострій ревматичній лихоманці (I00 †) 

 

L54.8* Еритема при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

ХВОРОБИ ШКІРИ ТА ПІДШКІРНОЇ КЛІТКОВИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З 

ОПРОМІНЕННЯМ  

(L55-L59) 

 

L55 Сонячний опік 
▼1911 Для позначення локалізації сонячного опіку використовується додатковий код (T20-T25, T29-T30). 

Для позначення відсотку площі поверхні тіла, ураженої сонячним опіком, використовується 

додатковий код (T31). 

Якщо необхідно зазначити причину, використовується додатковий код зовнішніх причин (Клас 

20) 

 

L55.0 Сонячний опік, еритема 

 

L55.1 Сонячний опік, часткове потовщення 

 

L55.2 Сонячний опік, повне потовщення 

 

L55.8 Інший сонячний опік 

 

L55.9 Сонячний опік, неуточнений 

 

L56 Інші гострі зміни шкіри, спричинені ультрафіолетовим опроміненням 

 

L56.0 Медикаментозна фототоксична реакція  
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 
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L56.1 Медикаментозна фотоалергічна реакція  
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

L56.2 Фотоконтактний дерматит [брелоковий дерматит] 

 

L56.3 Сонячна кропивниця 

 

L56.4 Поліморфна світлова висипка 

 

L56.8 Інші уточнені гострі ураження шкіри, спричинені ультрафіолетовим 

опроміненням  

 

L56.9 Гостре ураження шкіри, спричинене ультрафіолетовим опроміненням, неуточнене 

 

L57 Зміни шкіри, спричинені хронічним впливом неіонізуючого опромінення 

 

L57.0 Актинічний [фотохімічний] кератоз 
Кератоз: 

 БДВ 

 старечий 

 сонячний 

 

L57.I Актинічний ретикулоїд 

 

L57.2 Шкіра ромбічна потилиці [шиї] 

 

L57.3 Пойкілодермія Сіватта 

 

L57.4 Стареча атрофія [в'ялість] шкіри 
Старечий еластоз 

 

L57.5 Актинічна [фотохімічна] гранульома 

 

L57.8 Інші ураження шкіри, спричинені хронічним впливом неіонізуючого опромінення 
Шкіра фермера 

Шкіра моряка 

Сонячний дерматит 

 

L57.9 Ураження шкіри, спричинене хронічним впливом неіонізуючого опромінення, 

неуточнене 

 

L58 Радіаційний променевий дерматит 

 

L58.0 Гострий радіаційний променевий дерматит 

 

L58.1 Хронічний радіаційний променевий дерматит 

 

L58.9 Радіаційний променевий дерматит, неуточнений 

 

L59 Інші ураження шкіри та підшкірної клітковини, пов'язані з опроміненням 
Виключено: променеві опіки  

 БДВ (Т20-Т31) 

 ультрафіолет (викликаний) (сонцем) (L55.-) 
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L59.0 Еритема опікова [дерматит ab igne] 

 

L59.8 Інші уточнені ураження шкіри та підшкірної клітковини, пов'язані з опроміненням 

 

L59.9 Ураження шкіри та підшкірної клітковини, пов'язане з опроміненням, неуточнене 

 

ХВОРОБИ ПРИДАТКІВ ШКІРИ  

(L60-L75) 

 
Виключено: вроджені вади розвитку зовнішніх покривів (Q84.-) 

 

L60 Хвороби нігтів 
Виключено: 

Потовщення нігтів (R68.3) 

Оніхія та пароніхія (L03.0-) 

 

L60.0 Врослий ніготь 

 

L60.1 Оніхоліз 

 

L60.2 Оніхогрифоз 

 

L60.3 Дистрофія нігтів 

 

L60.4 Лінії Бо 

 

L60.5 Синдром жовтого нігтя 

 

L60.8 Інші хвороби нігтів 

 

L60.9 Хвороба нігтя, неуточнена 

 

L62* Зміни нігтів при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

L62.0* Потовщення нігтя при пахідермоперіостозі (M89.4- †) 

 

L62.8* Зміни нігтів при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

L63 Гніздова алопеція  

 

L63.0 Алопеція тотальна (тотальне облисіння) 

 

L63.1 Алопеція універсальна 

 

L63.2 Гніздова стрічкоподібна алопеція [офіаз] 

 

L63.8 Інша гніздова алопеція 

 

L63.9 Алопеція гніздова, неуточнена 

 

L64 Андрогенна алопеція 
Включено: чоловічий тип облисіння  
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L64.0 Андрогенна алопеція, спричинена лікарськими засобами 
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

L64.8 Інша андрогенна алопеція 

 

L64.9 Андрогенна алопеція, неуточнена 

 

L65 Інша нерубцева втрата волосся 
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

Виключено: трихотиломанія (F63.3) 

 

L65.0 Телогенне випадання волосся 

 

L65.1 Анагенне випадання волосся 

 

L65.2 Алопеція муцинозна 

 

L65.8 Інша уточнена нерубцева втрата волосся 

 

L65.9 Нерубцева втрата волосся, неуточнена 
Алопеція БДВ 

 

L66 Рубцева алопеція [рубцева втрата волосся] 

 

L66.0 Алопеція плямиста рубцева [псевдопелада] 

 

L66.1 Плоский волосяний лишай 
Фолікулярний плоский лишай 

 

L66.2 Фолікуліт, що призводить до облисіння 

 

L66.3 Перифолікуліт голови абсцедуючий 

 

L66.4 Фолікуліт сітчастий рубцевий еритематозний 

 

L66.8 Інша рубцева алопеція 

 

L66.9 Рубцева алопеція, неуточнена 

 

L67 Аномалії кольору волосся та волосяного стрижня 
Виключено: 

Вузлувате волосся (Q84.1) 

Намистоподібне волосся (Q84.1) 

Телогенне випадання волосся (L65.0) 

 

L67.0 Трихорексис вузлуватий 

 

L67.1 Зміни кольору волосся 
Сивина 

Посивіння (передчасне) 

Гетерохромія волосся 

Поліоз: 

 обмежений, набутий 
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 БДВ 

 

L67.8 Інші аномалії кольору волосся та волосяного стрижня 
Ламкість волосся 

 

L67.9 Аномалія кольору волосся та волосяного стрижня, неуточнена 

 

L68 Гіпертрихоз 
Включено: надмірна волосатість 

Виключено: 

Вроджений гіпертрихоз (Q84.2) 

Стійке пушкове волосся (Q84.2) 

 

L68.0 Гірсутизм 
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

L68.1 Гіпертрихоз з пушковим волоссям, набутий 
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

L68.2 Локалізований гіпертрихоз 

 

L68.3 Політрихія 

 

L68.8 Інший гіпертрихоз 

 

L68.9 Гіпертрихоз, неуточнений 

 

L70 Вугри 
Виключено: келоїдні вугри (L73.0) 

 

L70.0 Вугри звичайні [acne vulgaris] 

 

L70.1 Вугри кулеподібні  

 

L70.2 Вугри віспоподібні 
Вугри некротичні міліарні 

 

L70.3 Вугри тропічні 

 

L70.4 Дитячі вугри 

 

L70.5 Вугри екскорийовані  
 Вугри екскорийовані у людей молодого віку 

 

L70.8 Інші вугри 

 

L70.9 Вугри, неуточнені 

 

 

L71 Розацеа 

 

L71.0 Періоральний дерматит 
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Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

L71.1 Ринофіма 

 

L71.8 Інші види розацеа 

 

L71.9 Розацеа, неуточнена 

 

L72 Фолікулярні кісти шкіри та підшкірної клітковини 

 

L72.0 Епідермальна кіста 

 

L72.1 Триходермальна кіста 
Волосяна кіста 

Кіста сальної залози 

 

L72.2 Стеатоцистома множинна 

 

L72.8 Інші фолікулярні кісти шкіри та підшкірної клітковини 

 

L72.9 Фолікулярні кісти шкіри та підшкірної клітковини, неуточнені 

 

L73 Інші хвороби волосяних фолікулів 

 

L73.0 Келоїдні вугри 

 

L73.1 Псевдофолікуліт волосся бороди 

 

L73.2 Гідраденіт гнійний 

 

L73.8 Інші уточнені хвороби фолікулів 
Сикоз бороди 

 

L73.9 Хвороба волосяних фолікулів, неуточнена 

 

L74 Хвороби екринних потових залоз 
Виключено: гіпергідроз (R61.-) 

 

L74.0 Пітниця червона 

 

L74.1 Пітниця кристалічна 

 

L74.2 Пітниця глибока 
Ангідроз тропічний 

 

L74.3 Пітниця, неуточнена 

 

L74.4 Ангідроз 
Гіпогідроз 

 

L74.8 Інші хвороби екринних потових залоз 

 

L74.9 Порушення екринного потовиділення, неуточнене 
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Ураження потових залоз БДВ 

 

L75 Хвороби апокринних потових залоз 
Виключено: 

Дисгідроз [водяниця] (L30.1) 

Гідраденіт гнійний (L73.2) 

 

L75.0 Бромгідроз 

 

L75.1 Хромгідроз 

                                                                                                                   

L75.2 Апокринна пітниця 
Хвороба Фокса-Фордайса 

 

L75.8 Інші хвороби апокринних потових залоз 

 

L75.9 Ураження апокринних потових залоз, неуточнене 

 

ІНШІ ХВОРОБИ ШКІРИ ТА ПІДШКІРНОЇ КЛІТКОВИНИ  

(L80-L99) 

 

L80 Вітиліго 

 

L81 Інші порушення пігментації 
Виключено: 

Родима пляма БДВ (Q82.5) 

Невус - див. Алфавітний покажчик  

Синдром Пейтца-Єгерса (Q85.81) 

 

L81.0 Післязапальна гіперпігментація 

 

L81.1 Хлоазма 

 

L81.2 Веснянки 

 

L81.3 Кавові плями [Cafe au lait spots] 

 

L81.4 Інша меланінова гіперпігментація 
Лентиго  

 

L81.5 Лейкодерма, не класифікована в інших рубриках 

 

L81.6 Інші порушення, пов'язані зі зниженням утворення меланіну 

 

L81.7 Пігментний червоний дерматоз 
Ангіома повзуча  

                                                                                                                                      

L81.8 Інші уточнені порушення пігментації 
Пігментація залізом 

Татуювальна пігментація 

                                                                                                                   

L81.9 Порушення пігментації, неуточнене 

 

L82 Себорейний кератоз 
Базально-клітинна папілома 
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Дерматоз папульозний чорний 

Хвороба Лезера-Трела 

 

L83 Чорний акантоз  
Зливний та сітчастий папіломатоз 

 

L84 Мозолі та змозолілості 
Змозолілість  

мозоль 

 

✪L84.0 Мозолі та омозолілості стопи 
 Включено: палець ноги 

 

✪L84.8 Мозолі та омозолілості інших ділянок 

 

✪L84.9 Мозолі та омозолілості, неуточнені 

 

L85 Інше епідермальне потовщення 
Виключено: гіпертрофічні зміни шкіри (L91.-) 

 

L85.0 Набутий іхтіоз 
Виключено: вроджений іхтіоз (Q80.-) 

 

L85.1 Набутий кератоз [кератодермія] долонно-підошовний 
Виключено: спадковий кератоз долонно-підошовний (Q82.89) 

           

L85.2 Крапковий кератоз (долонно-підошовний) 

           

L85.3 Ксероз шкіри 
Дерматит сухої шкіри 

 

L85.8 Інші уточнені епідермальні потовщення 
Шкірний ріг 

 

L85.9 Епідермальне потовщення, неуточнене 

 

L86* Кератодермія при хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Фолікулярний кератоз  внаслідок дефіциту 

Ксеродермія    вітаміну А (E50.8†) 

 

L87 Трансепідермальні елімінаційні (проривні) порушення 
Виключено: гранульома кільцеподібна (проривна) (L92.0) 

 

L87.0 Фолікулярний та парафолікулярний кератоз з проникненням у шкіру [хвороба 

Кірле] 
Фолікулярний гіперкератоз проникний 

 

L87.1 Реактивний перфоруючий колагеноз 

 

L87.2 Повзучий перфоруючий еластоз 

 

L87.8 Інші трансепідермальні проривні порушення 

           

L87.9 Трансепідермальне проривне порушення, неуточнене 
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L88 Піодермія гангренозна 
Мертвіюча піодермія 

Виключено: гангренозний дерматит (L08.0) 

 

L89 Пролежень 
▼1221 

Пролежень, стадія І  

Неушкоджена шкіра з почервоніння локалізованої ділянки, як правило над 

кістковими виступами. Темно-пігментована шкіра може не мати видимого 

збліднення; її колір може не відрізнятися від прилеглих ділянок. Ділянка може 

бути болючою, твердою, рихлою, гарячішою на дотик або холоднішою у 

порівнянні з прилеглою ділянкою. 

Пролежень, стадія ІІ 

Епідермальна втрата другого ступеня представляє собою неглибоку відкриту 

виразку з червоно-рожевою раневою поверхнею, яка не має відторгнених 

некротичних мас. Також може бути присутній непошкоджений або 

вскритий/розірваний пузир, наповнений серозною рідиною. 

Пролежень, стадія ІІІ 

Глибинна втрата шарів тканини. Підшкірну жирову клітковину може бути видно, 

але кістка, сухожилля або м'яз не вражаються. Можуть бути присутні відторгнені 

некротичні ділянки, які не закривають глибину втрати шарів тканини. 

Пролежень, стадія IV  

Повна втрата шарів тканини з оголеними кістками, сухожиллями або м'язевими 

волокнами. На деяких ділянках раневої поверхні можуть бути наявні відторгнені 

некротичні ділянки або опіковий струп. Часто включають чистку та глибинне 

зрізування Глибиний пролежень, стадія IV, залежить від анатомічого 

розташування. 

Пролежень, нестабільний 

Глибинне пошкодження тканини раневої поверхні при якому основа частина 

пошкодження покрита слизом (жовтий, жовто-коричневий, сірий, зелений або 

коричневий) та/або струпом (темний, коричневий або чорний) в рану. До тих пір, 

поки не буде вилучено наявні відторгнені некротичні ділянки або опіковий струп, 

щоб очистити раневу поверхню і відкрити дно рани, стадію визначити 

неможливо. 

Запідозрений глибокий забій тканини, глибина невідома 

Пурпурна або бордова локалізована ділянка  пошкодженої тканини або 

заповнений кров'ю пухир, спричинені ушкодженням глибоких тканин стисненням 

та/або зчесанням. Ділянка пошкодженої тканини може бути болючою, 

ущільненою, рихлою, зі зниженою пружністю, гарячішою на дотик або 

холоднішою у порівнянні з прилеглою ділянкою. Пошкодження глибоких тканин 

може бути важко виявити у смаглявих людей або у людей з темною шкірою. 

Подальший розвиток клінічної картини може включати в себе тонкий пухир на 

темній раневій поверхні. В процесі подальшого розвитку, рана покривається 

тонкою кіркою (струпом). Подальший розвиток може швидко уражати додаткові 

шари тканини навіть при відповідному лікуванні. 

Пролежень  

Гіпсова виразка 

Виразка в ділянці стиснення 
Виразка, спричинена гіпсовою пов’язкою 

 

Примітка: Для декількох ділянок різних стадій призначають тільки один код, 

який вказує на найвищий рівень. Визначення, засновані на основі Керівництва 



441 

клінічної практики Pan Pacific по профілактиці та лікуванню пошкоджень в 

ділянці стиснення, 2012 та призначені для використання лікарями, а не 

клінічними кодерами. Кодери повинні призначити код L89.-, що ґрунтується 

тільки на підставі клінічної документації щодо стадії пролежня. 
 Виключено: 

Декубітальна (трофічна) виразка шийки матки (N86) 

пошкодження слизової оболонки (виразка) — див. Алфавітний покажчик: Виразка / в місці 

виникнення 

 

Наступні підрозділи п'ятого символу призначені для використання з 

підкатегорією L89.0-L89.9 

✪ 0 ділянка, не класифікована в інших рубриках 

кілька ділянок, БДВ 

інша ділянка, БДВ 

 неуточнена ділянка 

 

✪ 1 голова 

підборіддя 

вухо 

ніс 

потилиця 

✪ 2 верхня кінцівка 

лікоть 

✪ 3 верхня частина спини 

лопатка 

остистий відросток, верхній 

✪ 4 нижня частина спини 

спина БДВ 

куприк 

крижі 

остистий відросток, нижній 

✪ 5 сіднична кістка 

сідниця 

✪ 6 вертел (стегнової кістки) 

стегно 

клубовий гребінь 

таз 

✪ 7 п'ята 

✪ 8 палець ноги 

✪ 9 інша ділянка нижньої кінцівки (виключаючи п'яти і пальці ніг) 

щиколотка 

стопа 

коліно 

щиколотки (латеральна) (медіальна) 

 

L89.0 

 

Пролежень, стадія І 

 Виразка в ділянці стиснення, стадія І 

 

L89.1 Пролежень, стадія ІІ 
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 Виразка в ділянці стиснення, стадія ІI 

 

L89.2 

 

Пролежень, стадія ІІІ 

 Виразка в ділянці стиснення, стадія ІII 

 

L89.3 

 

Пролежень, стадія ІV 

 Виразка в ділянці стиснення, стадія ІV  
 

✪L89.4 Пролежень, нестабільний, встановлено 

 

 Виразка в ділянці стиснення, нестабільна, встановлено 

 Виключено: пролежень, рекласифікований у стадію III або IV після обробки / очищення (L89.2 - - 

L89.3-) 

✪L89.5 Підозри на пошкодження глибокої тканини, глибина невідома, 

встановлено  

 

 Виключено: пролежень, рекласифікований у стадію I - IV після опромінення / хірургічної обробки 

рани (L89.0- –L89.3-) 

 

L89.9 

 

Пролежень, невизначена стадія 

 Виразка в ділянці стиснення, без посилання на стадію 

 

L90 Атрофічні ураження шкіри 

 

L90.0 Лишай склеротичний та атрофічний 
Виключено: 

Лишай склеротичний зовнішніх статевих органів: 

 жіночих (N90.4) 

 чоловічих (N48.0) 

 

L90.1 Анетодермія Швеннінгера-Буцці 

 

L90.2 Анетодермія Ядассона-Пеллізарі 

 

L90.3 Атрофодермія Пазіні П'єріні 

 

L90.4 Акродерматит хронічний атрофічний 

 

L90.5 Рубцевий стан та фіброз шкіри 
Зрощений рубець (шкіри) 

Шрам 

Спотворення, спричинене рубцем 

Виключено: 
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Гіпертрофічний рубець (L91.0-) 

Келоїдний рубець (L91.0-) 

 

◙L90.50 Рубцеві стани та фіброз шкіри з невідомої причини 
Рубець БДВ 

 

◙L90.51 Рубцеві стани та фіброз шкіри з невідомої причини зумовлений опіком 

 

◙L90.59 Рубцеві стани та фіброз шкіри з невідомої причини зумовлений іншою 

уточненою причиною 

 

L90.6 Атрофічні смуги [стрії] 

 

L90.8 Інші атрофічні ураження шкіри 

 

L90.9 Атрофічне ураження шкіри, неуточнене 

 

L91 Гіпертрофічні зміни шкіри 

 

L91.0 Гіпертрофічний рубець 
Келоїдний рубець 

Виключено: 

Вугри келоїдні (L73.0) 

Рубець БДВ (L90.5-) 

 

◙L91.00 Гіпертрофічний рубець, причина неуточнена 
Келоїд БДВ 

 

◙L91.01 Гіпертрофічний рубець, зумовлений опіком 

 

◙L91.09 Гіпертрофічний рубець, зумовлений іншою уточненою причиною 

 

L91.8 Інші гіпертрофічні зміни шкіри 

           

L91.9 Гіпертрофічна зміна шкіри, неуточнена 

 

L92 Гранулематозні хвороби шкіри та підшкірної клітковини 
Виключено: актинічна гранульома (L57.5) 

 

L92.0 Гранульома кільцеподібна  
Гранульома кільцеподібна (проривна) 

 

L92.1 Ліпоїдний некробіоз, не класифікований в інших рубриках 

 

L92.2 Лицева гранульома [еозинофільна гранульома шкіри] 

 

L92.3 Гранульома шкіри та підшкірної клітковини, спричинена стороннім предметом 

 

L92.8 Інші гранулематозні зміни шкіри та підшкірної клітковини 

           

L92.9 Гранулематозна зміна шкіри та підшкірної клітковини, неуточнена 

 

L93 Червоний вовчак 
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Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

Виключено: 

Вовчак: 

 виразковий (A18.4) 

 звичайний (A18.4) 

Склеродермія (M34.-) 

Системний червоний вовчак (M32.-) 

 

L93.0 Дискоїдний червоний вовчак 
Червоний вовчак БДВ 

 

L93.1 Підгострий шкірний червоний вовчак 

 

L93.2 Інший локалізований червоний вовчак 
Вовчак (вовчаковий):  

 червоний глибокий 

 панікуліт 

 

L94 Інші локалізовані зміни сполучної тканини 
Виключено: системні хвороби сполучної тканини (M30-M36) 

 

L94.0 Локалізована склеродермія [морфея] 
Обмежена склеродермія 

 

L94.1 Лінійна склеродермія 
«удар шаблею» 

 

L94.2 Кальциноз шкіри 

           

L94.3 Склеродактилія 

 

L94.4 Папули Готтрона 

 

L94.5 Пойкілодермія судинна атрофічна 

 

L94.6 Аньюм [спонтанний дактилоліз] 

 

L94.8 Інші уточнені локалізовані зміни сполучної тканини 

           

L94.9 Локалізована зміна сполучної тканини, неуточнена 

 

L95 Васкуліт, обмежений шкірою, не класифікований в інших рубриках 
Виключено: 

Повзуча ангіома (L81.7) 

Пурпура Шенлейна-Геноха (D69.0) 

Ангіїт гіперсенситивний (M31.0) 

Паннікуліт: 

 вовчаковий (L93.2) 

 шиї та спини (M54.0-) 

 БДВ (M79.3-) 

 рецидивуючий [Вебера-Крісчена] (M35.6) 

Поліартеріїт вузликовий (M30.0) 

Ревматоїдний васкуліт (M05.2-) 

Сироваткова хвороба (T80.6) 

Кропивниця (L50.-) 

Гранулематоз Вегенера (M31.3) 
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L95.0 Ліведоподібний васкуліт 
Атрофія біла (бляшкова) 

 

L95.1 Еритема підвищена стійка  

 

L95.8 Інший васкуліт, обмежений шкірою 

           

L95.9 Васкуліт, обмежений шкірою, неуточнений 

 

L97 Виразка нижньої кінцівки, не класифікована в інших рубриках 
Виключено: 

Гангрена (R02) 

Пролежень (виразка) (L89.-) 

захворювання периферичних судин з виразкою (I70.23) 

Інфекційні хвороби шкіри (L00-L08) 

Специфічні інфекції, класифіковані в рубриках A00-B99 

Варикозна виразка (I83.0, I83.2) 

 

✪L97.0 Виразка стопи 
 Включено: палець ноги 

✪L97.8 Виразка нижньої кінцівки, інші ділянки 

✪L97.9 Виразка нижньої кінцівки, неуточнена 
 Виразка нижньої кінцівки, БДВ 

 

 

L98 Інші хвороби шкіри та підшкірної клітковини, не класифіковані в інших 

рубриках 

 

L98.0 Піогенна гранульома 

 

L98.1 Штучний [артефактний] дерматит 
Невротичне розчісування шкіри 

 

L98.2 Гарячковий нейтрофільний дерматоз [Світа] 

 

L98.3 Еозинофільний целюліт [Уелса] 

           

L98.4 Хронічна виразка шкіри, не класифікована в інших рубриках 
Хронічна виразка шкіри БДВ 

Тропічна виразка БДВ 

Виразка шкіри БДВ 

Виключено: 

Гангрена (R02) 

Пролежень (виразка) (L89.-) 

Інфекційні хвороби шкіри (L00-L08) 

Специфічні інфекції, класифіковані в рубриках A00-B99 

Виразка нижньої кінцівки НКІР (L97.-) 

Варикозна виразка (I83.0, I83.2) 

 

L98.5 Муциноз шкіри 
Вогнищевий муциноз 

Вузликовий Мікседематоз 

Сітчастий еритематозний муциноз 

Виключено: 

Фокальний муциноз ротової порожнини (K13.7) 
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Мікседема (E03.9) 

           

L98.6 Інші інфільтративні хвороби шкіри та підшкірної клітковини 
Виключено: гіаліноз шкіри та слизових оболонок (E78.8) 

L98.7  Надмірна і надлишкова шкіра та підшкірна клітковина 
Розтягнення або провисання шкіри: 

• спричинене надмірною втратою ваги  

• БДВ 

Виключено: надмірну або надлишкову шкіру повік: 

• набута (H02.3) 

• вроджена (Q10.3) 

 зміна шкіри спричинена довготривалим впливом неіонізуючої радіації (L57.-) 

 

L98.8 Інші уточнені хвороби шкіри та підшкірної клітковини 

 

L98.9 Ураження шкіри та підшкірної клітковини, неуточнене 

 

L99* Інші ураження шкіри та підшкірної клітковини при хворобах, 

класифікованих в інших рубриках 

 

L99.0* Амілоїдоз шкіри (E85.- †) 
Вузликовий амілоїдоз 

Плямистий амілоїдоз 

 

L99.8* Інші уточнені зміни шкіри та підшкірної клітковини при хворобах, 

класифікованих в інших рубриках 
Пізня сифілітична лейкодерма (A51.3†, A52.7†)
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КЛАС 13 ХВОРОБИ КІСТКОВО-М'ЯЗОВОЇ 

СИСТЕМИ ТА СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ (M00-M99) 

 

Даний клас містить наступні блоки: 

M00-M25 Артропатії  

M00-M03 Інфекційні артропатії  

M05-M14 Запальні поліартропатії  

M15-M19 Артрози  

M20-M25 Інші ураження суглобів  

M30-M36 Системні хвороби сполучної тканини  

M40-M54 Дорсопатії  

M40-M43 Деформуючі дорсопатії  

M45-M49 Спондилопатії  

M50-M54 Інші дорсопатії  

M60-M79 Ураження м'яких тканин  

M60-M63 Ураження м'язів  

M65-M68 Ураження синовіальної оболонки та сухожилки 

M70-M79 Інші ураження м'яких тканин  

M80-M94 Остеопатії та хондропатії  

M80-M85 Порушення щільності та структури кістки  

M86-M90 Інші остеопатії  

M91-M94 Хондропатії  

M95-M99 Інші порушення кістково-м'язової системи та сполучної тканини   

У даному класі наступні категорії позначені зірочкою: 

M01* Пряме інфікування суглобів при інфекційних та паразитарних хворобах, 

класифікованих в інших рубриках 

M03* Постінфекційні  та реактивні артропатії при хворобах, класифікованих в 

інших рубриках 

M07* Псоріатична та ентеропатична артропатії 

M09* Ювенільний артрит при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

M14* Артропатії при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках 

M36* Системні ураження сполучної тканини при хворобах, класифікованих в 

інших рубриках 

M49* Спондилопатії при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

M63* Ураження м'язів при хворобах, класифікованих в інших рубриках 
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M68* Ураження синовіальної оболонки та сухожилки при хворобах, 

класифікованих в інших рубриках 

M73* Ураження м'яких тканин при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

M82* Остеопороз при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

M90* Остеопатії при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

           
Виключено: 

Деякі хвороби скронево-нижньощелепного суглоба (K07.6) 

Деякі інфекційні та паразитарні хвороби (A00-B99) 

Синдром тривалого стиснення, травматичний (T79.6) 

Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин (E00-E89) 

Новоутворення (C00-D48) 

Симптоми, ознаки та відхилення від норми, виявлені при клінічних та лабораторних дослідженнях, не 

класифіковані в інших рубриках (R00-R99) 

 

ЛОКАЛІЗАЦІЯ УРАЖЕННЯ КІСТКОВО-М’ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ  

 
У Класі 13 для позначення локалізації ураження введені додаткові знаки, які можуть використовуватися з 

відповідними підрубриками. Додаткові знаки, що використовуються з відповідною підрубрикою, наводяться 

у [квадратних дужках] під кожним кодом. Різні підрубрики класифікації, що використовуються для 

уточнення ушкодження коліна та при дорсопатіях, наведені на сторінках 449 та 455 відповідно. 

 

0 множинні локалізації 

 

1 ділянка плеча   
 ключиця 

лопатка 

надплечово-ключичний  

плечовий    суглоб 

груднино-ключичний  

 

2 плече  
 плечова кістка ліктьовий суглоб 

 

3 передпліччя  
 променева кістка 

ліктьова кістка 

 

зап’ястково-п’ястковий суглоб 

4 кисть   
 зап’ясток 

пальці 

п’ясток  

 

суглоби між цими кістками 

5 ділянка таза та стегно 
 тазова ділянка 

стегнова кістка 

таз 

 

кульшовий суглоб 

крижово-клубовий суглоб 

6 гомілка  
 великогомілкова кістка 

малогомілкова кістка 

 

колінний суглоб 

7 ділянка гомілковостопного суглоба та стопи 
 заплесно 

плесно 

пальці стопи 

 

гомілковостопний суглоб 

інші суглоби стопи 

8 інші локалізації  
 голова  
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шия 

ребра 

череп 

тулуб 

хребет  

 

9 локалізація неуточнена 

 

АРТРОПАТІЇ  

(M00-M25) 

 
Захворювання, що переважно вражають периферійні суглоби (кінцівки) 

 

ІНФЕКЦІЙНІ АРТРОПАТІЇ  

(M00-M03) 

           
Примітка: 

Цей блок охоплює артропатії, спричинені мікробіологічними агентами. 

Розмежування проведене за наступними типами етіологічного зв’язку: 

(a) Пряме інфікування суглоба, при якому мікроорганізми потрапляють у синовіальну тканину суглоба та 

у суглобі виявляються мікробні антигени; 

(b) Непряме інфікування, яке може бути двох типів: реактивна артропатія, коли виявлено наявність 

мікробної інфекції в організмі, але у суглобі не виявлено ні мікроорганізмів, ні антигенів; та 

постінфекційна артропатія, при якій мікробний антиген присутній, але видужування організму не є 

повним, що свідчить про множинні локалізації мікроорганізмів.  

 

M00 Піогенний артрит 
Код локалізації див. вище на стор. 437 

Виключено: інфекція та запальна реакція, пов’язана з ендопротезуванням (T84.5) 

 

M00.0 Стафілококовий артрит і поліартрит 
[0-9] 

 

M00.1 Пневмококовий артрит і поліартрит 
[0-9] 

 

M00.2 Інший стрептококовий артрит і поліартрит 
[0-9] 

 

M00.8 Артрит і поліартрит, спричинений іншими уточненими бактеріальними 

агентами 
[0-9] Якщо необхідно ідентифікувати бактеріальний агент, використовуйте додатковий код (B95-

B96). 

 

M00.9 Піогенний артрит, неуточнений 
[0-9] Інфекційний артрит БДВ 

 

M01* Пряме інфікування суглоба при інфекційних та паразитарних хворобах, 

класифікованих в інших рубриках 
Код локалізації див. вище на стор. 437 

Виключено: 

Артропатія при саркоїдозі (M14.8*) 

Постінфекційна та реактивна артропатія (M03.-*) 

 

M01.0* Mенінгококовий артрит (A39.8 †) 
[0-9] Виключено: постменінгококовий артрит (M03.0-*) 
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M01.1* Туберкульозний артрит (A18.0 †) 
[0-9] Виключено: хребта (M49.0-*) 

 

M01.2* Артрит при хворобі Лайма (A69.2 †) 
[0-9] 

 

M01.3* Артрит при інших бактеріальних хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 
[0-9] Артрит при: 

 лепрі [хвороба Хансена] (A30.-†) 

 локалізованій сальмонельозній інфекції (A02.2†) 

 черевному тифі чи паратифі (A01.-†) 

Гонококовий артрит (A54.4†) 

 

M01.4* Артрит, зумовлений краснухою (B06.8 †) 
[0-9] 

 

M01.5* Артрит, зумовлений іншими вірусними хворобами, класифікованими в 

інших рубриках 
[0-9] Артрит при: 

 паротиті (B26.8†) 

 лихоманці О’Ньонг-Ньонг (A92.1†) 

 

M01.6* Артрит при мікозах (B35-B49 †) 
[0-9] 

 

M01.8* Артрит при інших інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в 

інших рубриках 
[0-9] 

 

M02 Реактивні артропатії 
Код локалізації див. вище на стор. 437 

Виключено:  

Хвороба Бехчета (M35.2)  

Ревматична лихоманка (I00) 

 

M02.0 Артропатія, що супроводжує кишкове шунтування 
[0-9] 

 

M02.1 Постдизентерійна артропатія 
[0-9] 

 

M02.2 Постімунізаційна артропатія 
[0-9] 

 

M02.3 Хвороба Рейтера 
[0-9] 

 

M02.8 Інші реактивні артропатії 
[0-9] 

 

M02.9 Реактивна артропатія, неуточнена 
[0-9] 

 

M03* Постінфекційні  та реактивні артропатії при хворобах, класифікованих в 

інших рубриках 
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Код локалізації див. вище на стор. 437 

Виключено: 

Пряме інфікування суглоба при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших 

рубриках (M01.-*) 

 

M03.0* Постменінгококовий артрит (A39.8 †) 
[0-9] Виключено: менінгококовий артрит (M01.0-*) 

 

M03.1* Постінфекційна артропатія при сифілісі 
[0-9] Суглоби Клаттона (A50.5†) 

Виключено: артропатія Шарко або табетична артропатія (M14.6*) 

 

M03.2* Інші постінфекційні артропатії при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 
[0-9] Постінфекційна артропатія при: 

 ентериті, спричиненому Yersinia enterocolitica (A04.6†) 

 вірусному гепатиті (B15-B19†) 

Виключено: вірусні артропатії (M01.4-M01.5*) 

 

M03.6* Реактивна артропатія при інших хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 
[0-9] Артропатія при інфекційному ендокардиті (I33.0†) 

 

ЗАПАЛЬНІ ПОЛІАРТРОПАТІЇ  

(M05-M14) 

 

M05 Серопозитивний ревматоїдний артрит 
Код локалізації див. вище на стор. 437 

Виключено: 

Ревматична лихоманка (I00) 

Ревматоїдний артрит: 

 ювенільний (M08.-) 

 хребта (M45.0-) 

 

M05.0 Синдром Фелті 
[0-9] Ревматоїдний артрит зі спленоаденомегалією та лейкопенією 

 

M05.l Ревматоїдна хвороба легені 
[0-9] 

 

M05.2 Ревматоїдний васкуліт 
[0-9] 

 

M05.3† Ревматоїдний артрит із залученням інших органів та систем 
[0-9] Ревматоїдний(а):  

 кардит (I52.8*) 

 ендокардит (I39.-*) 

 міокардит (I41.8*) 

 міопатія (G73.7*) 

 перикардит (I32.8*) 

 поліневропатія (G63.6*) 

 

M05.8 Інший серопозитивний ревматоїдний артрит 
[0-9] 

 

M05.9 Серопозитивний ревматоїдний артрит, неуточнений 
[0-9] 



452 

 

M06 Інший ревматоїдний артрит 
Код локалізації див. вище на стор. 437 

 

M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит 
[0-9]           
 

M06.1 Хвороба Стілла у дорослих 
[0-9] Виключено: хвороба Стілла БДВ (M08.2-) 

 

M06.2 Ревматоїдний бурсит 
[0-9] 

 

M06.3 Ревматоїдний вузлик 
[0-9] 

 

M06.4 Запальна поліартропатія 
[0-9] Виключено: поліартрит БДВ (M13.0) 

 

M06.8 Інший уточнений ревматоїдний артрит 
[0-9] 

 

M06.9 Ревматоїдний артрит, неуточнений 
[0-9] 

 

M07* Псоріатичні та ентеропатичні артропатії 
Код локалізації див. вище на стор. 437 

Виключено: ювенільні псоріатичні та ентеропатичні артропатії (M09.-*) 

 

M07.0* Дистальна міжфалангова псоріатична артропатія (L40.5 †) 
[0,4,7,9] 

 

M07.1* Деформуючий артрит (L40.5 †) 
[0-9] 

 

M07.2* Псоріатичний спондиліт (L40.5 †) 

 

M07.3* Інші псоріатичні артропатії (L40.5 †) 
[0-9] 

 

M07.4* Артропатія при хворобі Крона [регіонарному ентериті] (K50.- †) 
[0-9] 

 

M07.5* Артропатія при виразковому коліті (K51.- †) 
[0-9] 

 

M07.6* Інші ентеропатичні артропатії 
[0-9] 

 

M08 Ювенільний артрит 
▼1352 Код локалізації див. вище на стор. 437 

Включено: артрит у дітей, що розвивається до 16 років та триває понад три місяці 

Виключено: 

Синдром Фелті (M05.0-) 

Ювенільний дерматоміозит (M33.0) 
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M08.0 Ювенільний ревматоїдний артрит 
[0-9] Ювенільний ревматоїдний артрит з ревматоїдним фактором або без нього 

 

M08.1 Ювенільний анкілозуючий спондиліт 
[0-9] Виключено: анкілозуючий спондиліт у дорослих (M45.0-) 

 

M08.2 Ювенільний артрит з системним початком 
[0-9] Хвороба Стілла БДВ 

Виключено: хвороба Стілла у дорослих (M06.1-) 

 

M08.3 Ювенільний поліартрит (серонегативний) 
 Хронічний ювенільний поліартрит 

 

M08.4 Ювенільний артрит, що уражає кілька суглобів [пауціартикулярний] 
[0-9] 

 

M08.8 Інший ювенільний артрит 
[0-9] 

 

M08.9 Ювенільний артрит, неуточнений 
[0-9] 

 

M09* Ювенільний артрит при хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Код локалізації див. вище на стор. 437 

Виключено: артропатія при хворобі Уіппла (M14.8*) 

 

M09.0* Ювенільний артрит при псоріазі (L40.5 †) 
[0-9] 

 

M09.1* Ювенільний артрит при хворобі Крона [регіонарному ентериті] (K50.- †) 
[0-9] 

 

M09.2* Ювенільний артрит при виразковому коліті (K51.- †) 
[0-9] 

 

M09.8* Ювенільний артрит при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках 
▼0049,0050 

 

[0-9] 

 

M10 Подагра 
Код локалізації див. вище на стор. 437 

 

M10.0 Ідіопатична подагра 
[0-9] Подагричний бурсит 

Первинна подагра 

Відкладення уратів у серці† (I43.8*) 

 

M10.1 Подагра, спричинена свинцем 
[0-9] 

 

M10.2 Подагра, спричинена лікарськими засобами 
[0-9] Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 
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M10.3 Подагра, пов’язана з порушенням функції нирок 
[0-9] 

▼1438 Необхідно також кодувати будь-яку ниркову недостатність (N17-N19). 

 

M10.4 Інша вторинна подагра 
[0-9] 

 

M10.9 Подагра, неуточнена 
[0-9] 

 

M11 Інші кристалічні артропатії 
Код локалізації див. вище на стор. 437 

 

M11.0 Хвороба відкладення гідроксиапатитів 
[0-9] 

 

M11.1 Спадковий хондрокальциноз 
[0-9] 

 

M11.2 Інший хондрокальциноз 
[0-9] Хондрокальциноз БДВ 

 

M11.8 Інші уточнені кристалічні артропатії 
[0-9] 

 

M11.9 Кристалічна артропатія, неуточнена 
[0-9] 

 

M12 Інші специфічні артропатії 
Код локалізації див. вище на стор. 437 

Виключено: 

Артропатія БДВ (M25.9-)  

Артроз (M15-M19) 

Перснечерпакувата артропатія (J38.7) 

 

M12.0 Хронічна постревматична артропатія [Жакку] 
[0-9] 

 

M12.1 Хвороба Кашина-Бека 
[0-9] 

 

M12.2 Вільозно-нодулярий (пігментний) синовіт  
[0-9] 

 

M12.3 Паліндромний ревматизм 
[0-9] 

 

M12.4 Інтермітуючий гідрартроз 
[0-9] 

 

M12.5 Травматична артропатія 
[0-9] Виключено: 

Посттравматичний артроз: 

 першого зап'ястково-п'ясткового суглоба (M18.2-M18.3) 

 кульшового суглоба (M16.4-M16.5) 
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 колінного суглоба (M17.2-M17.3) 

 БДВ (M19.1-) 

 інших окремих суглобів (M19.1-) 

 

M12.8 Інші уточнені артропатії, не класифіковані в інших рубриках 
[0-9] Транзиторна артропатія 

 

M13 Інший артрит 
Код локалізації див. вище на стор. 437 

Виключено: артроз (M15-M19) 

 

M13.0 Поліартрит, неуточнений 

 

M13.1 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках 
[0-9] 

 

M13.8 Інший уточнений артрит 
[0-9] Алергічний артрит  

 

M13.9 Артрит, неуточнений 
[0-9]  

 

M14* Артропатії при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Виключено: 

Артропатія при: 

 гематологічних порушеннях (M36.2-M36.3*) 

 реакціях гіперчутливості (M36.4*) 

 новоутвореннях (M36.1*) 

Невропатична спондилопатія (M49.4-*) 

Псоріатична та ентеропатична артропатії (M07.-*) 

 ювенільна (M09.-*) 

 

M14.0* Подагрична артропатія, пов'язана з недостатністю ферментів та іншими 

спадковими порушеннями 
Подагрична артропатія при: 

 синдромі Леша-Ніхана (E79.1†) 

 серпоподібноклітинних порушеннях (D57.-†) 

 

M14.1 * Кристалічна артропатія при інших порушеннях обміну речовин 
Кристалічна артропатія при гіперпаратиреозі (E21.-†) 

 

M14.3* Ліпоїдний дерматоартрит (E78.8 †) 

 

M14.4* Артропатія при амілоїдозі (E85.- †) 

 

M14.5* Артропатія при інших ендокринних хворобах, розладах харчування та 

порушеннях обміну речовин 
Артропатія при: 

 акромегалії та гіпофізарному гігантизмі (E22.0†) 

 гемохроматозі (E83.1†) 

 гіпотиреоз (E00-E03†) 

 тиреотоксикозі [гіпертиреозі] (E05.-†) 

 

M14.6* Невропатична артропатія 
Артропатія Шарко або табетична артропатія (A52.1†) 
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M14.8* Артропатії при інших уточнених хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Артропатія при: 

 еритемі: 

 поліморфній (L51.-†) 

 вузлуватій (L52†) 

 саркоїдозі (D86.8†) 

 хворобі Віппла (K90.8†) 

 

АРТРОЗИ  

(M15-M19) 

 
Примітка: 

У даному блоці термін «остеоартрит» використовується як синонім до термінів «артроз» або «остеоартроз». 

Термін «первинний» використовується в його звичайному клінічному значенні відсутності інших факторів, 

що могли спричинити захворювання. 

Виключено: остеоартрит хребта (M47.-) 

 

M15 Поліартроз 
Включено: артроз зі згадуванням більше, ніж однієї локалізації суглоба 

Виключено: двобічне ураження одних і тих самих суглобів (M16-M19) 

 

M15.0 Первинний генералізований (остео)артроз 

 

M15.1 Вузли Гебердена (з артропатією) 

 

M15.2 Вузли Бушара (з артропатією) 

 

M15.3 Вторинний множинний артроз 
Посттравматичний поліартроз 

 

M15.4 Ерозивний (остео)артроз 

 

M15.8 Інший поліартроз 

 

M15.9 Поліартроз, неуточнений 
▼0049, 

0050  

 

M16 Коксартроз [артроз кульшового суглоба] 

 

M16.0 Первинний коксартроз, двобічний 

 

M16.1 Інший первинний коксартроз 
Первинний коксартроз: 

 БДВ 

 однобічний 

 

M16.2 Коксартроз внаслідок дисплазії, двобічний 

 

M16.3 Інший диспластичний коксартроз 
Диспластичний коксартроз: 

 БДВ 

 однобічний 

 

M16.4 Посттравматичний коксартроз, двобічний 
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M16.5 Інший посттравматичний коксартроз 
Посттравматичний коксартроз: 

 БДВ 

 однобічний 

 

M16.6 Інший вторинний коксартроз, двобічний 

 

M16.7 Інший вторинний коксартроз 
Вторинний коксартроз: 

 БДВ 

 однобічний 

 

M16.9 Коксартроз, неуточнений 
▼0049,0050 

 

M17 Гонартроз [артроз колінного суглоба] 
▼1343 

 

M17.0 Первинний гонартроз, двобічний 

 

M17.1 Інший первинний гонартроз 
Первинний гонартроз: 

 БДВ 

 однобічний 

 

M17.2 Посттравматичний гонартроз, двобічний 

 

M17.3 Інший посттравматичний гонартроз 
Посттравматичний гонартроз: 

 БДВ 

 однобічний 

 

M17.4 Інший вторинний гонартроз, двобічний 

 

M17.5 Інший вторинний гонартроз 
Вторинний гонартроз: 

 БДВ 

 однобічний 

 

M17.9 Гонартроз, неуточнений 
▼0049,0050 

 

M18 Артроз першого зап'ястково-п'ясткового суглоба 

 

M18.0 Первинний артроз першого зап'ястково-п'ясткового суглоба, двобічний 

 

M18.1 Інший первинний артроз першого зап'ястково-п'ясткового суглоба 
Первинний артроз першого зап'ястково-п'ясткового суглоба: 

 БДВ 

 однобічний 

 

M18.2 Посттравматичний артроз першого зап'ястково-п'ясткового суглоба, двобічний 

 

M18.3 Інший посттравматичний артроз першого зап'ястково-п'ясткового суглоба 
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Посттравматичний артроз першого зап'ястково-п'ясткового суглоба: 

 БДВ 

 однобічний 

 

M18.4 Інший вторинний артроз першого зап'ястково-п'ясткового суглоба, двобічний 

 

M18.5 Інший вторинний артроз першого зап'ястково-п'ясткового суглоба 
Вторинний артроз першого зап'ястково-п'ясткового суглоба: 

 БДВ 

 однобічний 

 

M18.9 Артроз першого зап'ястково-п'ясткового суглоба, неуточнений 
▼0049,0050 

 

M19 Інший артроз 
Код локалізації див. вище на стор. 437 

Виключено: 

Артроз хребта (M47.-) 

Ригідність великого пальця стопи (M20.2) 

Поліартроз (M15.-) 

 

M19.0 Первинний артроз інших суглобів 
[1-4,7-9] Первинний артроз БДВ 

 

M19.1 Посттравматичний артроз інших суглобів 
[1-4,7-9] Посттравматичний артроз БДВ 

 

M19.2 Вторинний артроз інших суглобів 
[1-4,7-9] Вторинний артроз БДВ 

 

M19.8 Інший уточнений артроз 
[1-4,7-9]  

 

M19.9 Артроз, неуточнений 
[1-4,7-9]  

▼0049,0050 

 

ІНШІ УРАЖЕННЯ СУГЛОБІВ  

(M20-M25) 

 
Виключено: суглоби хребта (M40-M54) 

 

M20 Набуті деформації кисті та стопи 
Виключено: 

Набута відсутність пальців кисті та стопи (Z89.-) 

Вроджена: 

 відсутність пальців кисті та стопи (Q71.3-, Q72.3-) 

 деформації та вади розвитку пальців кисті та стопи (Q66.-, Q68-Q70, Q74.-) 

 

M20.0 Деформація пальця(ів) кисті 
Деформація пальців кисті у вигляді бутоньєрки та шиї лебедя 

Виключено: 

Стовщення пальців у вигляді барабанних паличок (R68.3) 

Долонний фасціальний фіброматоз [Дюпюітрена] (M72.0) 

«Хрусткий» палець (M65.3) 

 

M20.1 Вальгусна деформація великого пальця стопи (набута) 
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Бурсит великого пальця стопи 

 

M20.2 Ригідність великого пальця стопи 

 

M20.3 Інші деформації великого пальця стопи (набуті) 
Варусне викривлення великого пальця стопи 

 

M20.4 Інші молоткоподібні деформації пальця(ів) стопи (набуті) 

 

M20.5 Інші деформації пальця(ів) стопи (набуті) 

 

M20.6 Набута деформація пальця(ів) стопи, неуточнена 

 

M21 Інші набуті деформації кінцівок 
Код локалізації див. вище на стор. 437 

Виключено: 

Набута відсутність кінцівки (Z89.-) 

Набуті деформації пальців кисті та стопи (M20.-) 

Вроджені: 

 відсутність кінцівок (Q71-Q73) 

 деформації та вади розвитку кінцівок (Q65-Q66, Q68-Q74) 

Деформуюча остеохондропатія безіменної кістки таза (M91.2) 

 

M21.0 Вальгусна деформація, не класифікована в інших рубриках 
[0-9] Виключено: 

Вальгусна деформація плесна (Q66.6) 

Стійка вальгусна деформація п’яткової кістки (Q66.4) 

 

M21.1 Варусна деформація, не класифікована в інших рубриках 
[0-9] Виключено: 

Варусна деформація плесна (Q66.2) 

Варусна гомілка (M92.5) 

 

M21.2 Згинальна деформація 
[0-9] 
 

M21.3 Відвисла кисть або стопа (набута) 
[0,3,7] 
 

M21.4 Плоскостопість [pes planus] (набута) 
Виключено: вроджена плоскостопість (Q66.5) 

 

M21.5 Набута кігтеподібна кисть, косорукість, кігтеподібна стопа, клишоногість 
[0,4,7] Виключено: клишоногість, не уточнена як набута (Q66.89) 

 

M21.6 Інші набуті деформації щиколотки та стопи 
[0,7] Виключено: деформації пальців стопи (набуті) (M20.1-M20.6) 

 

M21.7 Різна довжина кінцівок (набута) 
[0-7,9] 
 

M21.8 Інші уточнені набуті деформації кінцівок 
[0-7,9] 
 

M21.9 Набута деформація кінцівок, неуточнена 
[0-7,9] 
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M22 Ураження надколінка 
Виключено: вивих надколінка (S83.0) 

 

M22.0 Звичний вивих надколінка 

 

M22.1 Звичний підвивих надколінка 
Пателлофеморальний синдром 

 

M22.2 Ураження надколінно-стегнові 

 

M22.3 Інші порушення надколінка 

 

M22.4 Хондромаляція надколінка 
▼1343 

 

M22.8 Інші ураження надколінка 

 

M22.9 Ураження надколінка, неуточнене 

 

M23 Внутрішнє порушення колінного суглоба 
Виключено: 

Анкілоз (M24.6) 

Поточне ушкодження - див. ушкодження коліна та гомілки (S80-S89) 

Деформація коліна (M21.-) 

Ураження надколінка (M22.-) 

Остеохондрит розшаровуючий (M93.2) 

Звичний вивих або підвивих: 

 БДВ (M24.4-) 

 надколінка (M22.0-M22.1) 

 
Наступні додаткові п’яті знаки, що означають локалізацію ураження, наведені для 

факультативного використання з відповідними підрубриками у рубриці M23.-; див. також 

примітки до Класу на стор. 437. Додаткові знаки, що використовуються з відповідною 

підрубрикою наводяться у [квадратних дужках] під кожним кодом. 

 

0 Множинні локалізації 

 

1 Передня хрестоподібна зв’язка або передній ріг медіального меніска 

 

2 Задня хрестоподібна зв’язка або задній ріг медіального меніска 

 

3 Медіальна колатеральна зв’язка або інший чи неуточнений медіальний меніск 

 

4 Зовнішня колатеральна зв’язка або передній ріг латерального меніска 

 

5 Задній ріг латерального меніска 

 

6 Інший та неуточнений латеральний меніск 

 

7 Капсулярна зв’язка 

 

9 Неуточнена зв’язка або неуточнений меніск 
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M23.0 Кістозний меніск 
[0-6,9] 
 

 

M23.1 Дископодібний меніск (вроджений) 
[0-6,9] 
 

M23.2 Порушення меніска у зв'язку із застарілим розривом або ушкодженням 
[0-6,9] 
▼1319 Старий розрив рога меніска 

 

M23.3 Інші ураження меніска 
[0-6,9] Дегенеративний 

 Розщеплений   меніск 

 Фіксований 
 

M23.4 Вільне тіло в колінному суглобі 
[0-9] 
 

M23.5 Хронічна нестабільність колінного суглоба 
[0-9] 
 

M23.6 Інший спонтанний розрив зв'язки(ок) колінного суглоба 
[0-4,7,9] 
 

M23.8 Інші внутрішні порушення колінного суглоба 
[0-9] Слабкість зв'язок колінного суглоба 

 Хрускіт у колінному суглобі 

 

M23.9 Внутрішнє порушення колінного суглоба, неуточнене 
[0-9] 
 

M24 Інші специфічні порушення суглобів 
Код локалізації див. вище на стор. 437 

Виключено: 

Поточні ураження - див. ураження суглоба в окремій ділянці тіла 

Ганглій (M67.4-) 

Хрускіт у колінному суглобі (M23.8-) 

Ураження скронево-нижньощелепного суглоба (K07.6) 

 

M24.0 Вільне тіло в суглобі 
[0-5,7-9] Виключено: вільне тіло в колінному суглобі (M23.4-) 

 

M24.1 Інші ураження суглобового хряща 
[0-5,7-9] Виключено: 

Хондрокальциноз (M11.1- - M11.2-) 

Внутрішнє порушення колінного суглоба (M23.-) 

Порушення обміну кальцію (E83.5) 

Охроноз (E70.2) 

 

M24.2 Ураження зв'язок 
[0-5,7-9] Нестабільність внаслідок застарілої травми зв'язок 

Слабкість зв'язок БДВ 

Виключено: 

Спадкова слабкість зв'язкового апарата (M35.7) 

Колінного суглоба (M23.5- - M23.8-) 
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M24.3 Патологічне зміщення та підвивих суглоба, не класифіковані в інших 

рубриках 
[0-9] Виключено: 

Зміщення чи дислокація суглоба: 

 вроджені (див. вроджені вади розвитку та деформації кістково-м'язової системи (Q65-Q79) 

 поточні ураження - див. ураження суглобів та зв'язок в окремих ділянках тіла 

 рецидивуюче (M24.4-) 

 

M24.4 Рецидивуюче зміщення та підвивих суглоба 
[0-9] Виключено: 

Надколінка (M22.0-M22.1) 

Підвивих хребців (M43.3-M43.5-) 

 

M24.5 Контрактура суглоба 
[0-9] Виключено: 

Набуті деформації кінцівок (M20-M21) 

Контрактура сухожилка (піхви) без контрактури суглоба (M67.1-) 

Контрактура Дюпюітрена (M72.0) 

 

M24.6 Анкілоз суглоба 
[0-9] Виключено: 

Хребта (M43.2-) 

Тугорухливість суглоба без анкілозу (M25.6-) 

 

M24.7 Протрузія кульшової западини 

 

M24.8 Інші уточнені порушення суглобів, не класифіковані в інших рубриках 
[0-5,7-9] Виключено: з синдромом клубово-великогомілкової зв'язки (M76.3) 

 

M24.9 Порушення суглоба, неуточнене 
[0-5,7-9]  
 

M25 Інші порушення суглобів, не класифіковані в інших рубриках 
Код локалізації див. вище на стор. 437 

Виключено: 

Аномалії ходи та рухливості (R26.-) 

Кальцифікація: 

 синовіальної сумки (M71.4-) 

 плеча (суглоба) (M75.3) 

 сухожилка (M65.2-) 

Деформації, які відносяться до рубрик M20-M21 

Утруднення пересування (R26.2) 

 

M25.0 Гемартроз 
[0-9] Виключено: поточне ушкодження - див. ушкодження суглоба в різних ділянках тіла 

 

M25.1 Свищ [нориця] суглоба 
[0-9] 

 

M25.2 Розхитаний суглоб 
[0-5,7-9]  
 

M25.3 Інша нестабільність суглобів 
[0-5,7-9] Виключено: 

Нестабільність суглоба вторинна внаслідок: 
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 застарілого ушкодження зв'язок (M24.2-) 

 видалення протеза суглоба (M96.8) 

 

M25.4 Випіт в суглобі 
[0-9] Виключено: гідрартроз при фрамбезії (A66.6) 

 

M25.5 Біль в суглобі 
[0-9] 
 

M25.6 Тугорухливість суглоба, не класифікована в інших рубриках 
[0-9] 
 

M25.7 Остеофіт 
[0-9] 
 

M25.8 Інші уточнені ураження суглобів 
[0-9] 
 

M25.9 Ураження суглоба, неуточнене 
[0-9]  Артропатія БДВ 

 

СИСТЕМНІ ХВОРОБИ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ  

(M30-M36) 

 
Включено: 

Аутоімунні захворювання: 

 БДВ 

 системні 

Колагенові (судинні) хвороби: 

 БДВ 

 системні 

Виключено: 

Антифосфоліпідний синдром (D68.6) 

Аутоімунне захворювання з ураженням одного органа чи одного типу клітин (кодується в рубриці 

відповідно до стану) 

 

M30 Вузликовий поліартеріїт та пов’язані стани 

 

M30.0 Вузликовий поліартеріїт 

 

M30.1 Поліартеріїт із залученням легені [Чарджа-Стросса] 
Алергічний гранулематозний ангіїт 

 

M30.2 Ювенільний поліартеріїт 

 

M30.3 Слизово-шкірний синдром лімфатичних вузлів [Кавасакі] 

 

M30.8 Інші стани, пов'язаний з вузликовим поліартеріїтом 
Синдром приєднання поліангіїту 

 

M31 Інші некротизуючі васкулопатії 

 

M31.0 Гіперчутливий ангіїт 
Синдром Гудпащера 

 

M31.1 Тромботична мікроангіопатія 
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Тромботична тромбоцитопенічна пурпура 

 

M31.2 Летальна серединна гранульома 

 

M31.3 Гранулематоз Вегенера 
Некротизуючий респіраторний гранулематоз 

 

M31.4 Синдром дуги аорти [Такаясу] 

 

M31.5 Гігантоклітинний артеріїт з ревматичною поліміалгією 

 

M31.6 Інший гігантоклітинний артеріїт 
Скроневий (темпоральний) артеріїт 

 

M31.7 Мікроскопічний поліангіїт 
 Мікроскопічний поліартеріїт 

 Виключено: вузликовий поліартеріїт (M30.0) 

 

M31.8 Інші уточнені некротизуючі васкулопатії 
Гіпокомплементарний васкуліт 

 

M31.9 Некротизуюча васкулопатія, неуточнена 

 

M32 Системний червоний вовчак 
Виключено: червоний вовчак (дискоїдний) (БДВ) (L93.0) 

 

M32.0 Системний червоний вовчак, спричинений лікарськими засобами 
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 
 

M32.l † Системний червоний вовчак з ураженням інших органів або систем 
Хвороба Лібмана-Сакса (I39.-*) 

Перикардит вовчаковий (I32.8*) 

Системний червоний вовчак з: 

 ураженням нирок (N08.5*, N16.4*) 

 ураженням легені (J99.1*) 

 

M32.8 Інші форми системного червоного вовчака 

 

M32.9 Системний червоний вовчак, неуточнений 

 

M33 

 

Дерматополіміозит 

 

M33.0 Ювенільний дерматоміозит 
Ювенільний міозит 

 

M33.1 Інший дерматоміозит 

 

M33.2 Поліміозит 

 

M33.9 Дерматополіміозит, неуточнений 
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M34 Системний склероз 
Включено: склеродермія 

Виключено: 

Склеродермія: 

 обмежена (L94.0) 

 новонародженого (P83.8) 

 

M34.0 Прогресуючий системний склероз 

 

M34.1 Синдром CR(E)ST 
Поєднання кальцинозу шкіри, синдрому Рейно, езофагіту, склеродактилії та телеангіектазії. 

 

M34.2 Системний склероз, спричинений лікарськими засобами та хімічними речовинами 
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 
 

M34.8 Інші форми системного склерозу 
Системний склероз з: 

 ураженням легені† (J99.1*) 

 міопатією† (G73.7*) 

 

M34.9 Системний склероз, неуточнений 

 

M35 Інше системне ураження сполучної тканини 
Виключено: реактивний перфоруючий колагеноз (L87.1) 

 

M35.0 Сухий синдром [Шегрена] 
Синдром Шегрена з: 

 кератокон’юнктивітом† (H19.3*) 

 ураженням легені† (J99.1*) 

 міопатією† (G73.7*) 

 тубулоінтерстиціальним ураженням нирок† (N16.4*)  

 

M35.1 Інші перехресні синдроми 
Змішана хвороба сполучної тканини 

Виключено: поліангіїтний перехресний синдром (M30.8) 

 

M35.2 Хвороба Бехчета 

 

M35.3 Ревматична поліміалгія 
Виключено: ревматична поліміалгія з гігантоклітинним артеріїтом (M31.5) 

 

M35.4 Дифузний (еозинофільний) фасцит 

 

M35.5 Мультифокальний фібросклероз 

 

M35.6 Рецидивний панікуліт [Вебера-Крісчена] 
Виключено: 

Панікуліт: 

 вовчаковий (L93.2) 

 БДВ (M79.3-) 

 

M35.7 Синдром гіпермобільності [надмірної рухливості] суглобів 
Спадкова слабкість зв’язок 

Виключено: 

Синдром Елерса-Данло (Q79.6) 
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Слабкість зв'язок БДВ (M24.2-) 

 

M35.8 Інші уточнені системні ураження сполучної тканини 

 

M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені 
Аутоімунна хвороба (системна) БДВ 

Колагенова (васкулярна) хвороба БДВ 

 

M36* Системні ураження сполучної тканини при хворобах, класифікованих в 

інших рубриках 
Виключено: артропатії при хворобах, класифікованих в інших рубриках (M14.-*) 

 

M36.0* Дермато(полі)міозит при новоутвореннях (C00-D48 †) 

 

M36.1 * Артропатія при новоутвореннях (C00-D48 †) 
Артропатія при: 

 лейкозі (C91-C95†) 

 злоякісному гістіоцитозі (C96.8†) 

 множинній мієломі (C90.0-†) 

 

M36.2* Артропатія при гемофілії (D66-D68 †) 

 

M36.3* Артропатія при інших захворюваннях крові (D50-D76 †) 
Виключено: артропатія при пурпурі Геноха (-Шенлейна) (M36.4*) 

 

M36.4* Артропатія при реакціях гіперчутливості, класифікованих в інших рубриках 
 Артропатія при пурпурі Геноха (-Шенлейна) (D69.0†) 

 

M36.8* Системні ураження сполучної тканини при інших хворобах, класифікованих в 

інших рубриках 
Системні ураження сполучної тканини при: 

 гіпогаммаглобулінемії (D80.-†) 

 охронозі (E70.2†) 

 

ДОРСОПАТІЇ  

(M40-M54) 

 
Наступні додаткові п’яті знаки, що означають локалізацію ураження, наведені для 

факультативного використання з відповідними підрубриками у рубриці «Дорсопатія», крім M50 та 

М51; див. також примітки до Класу на стор. 437. Додаткові знаки, що використовуються з 

відповідною підрубрикою наводяться у [квадратних дужках] під кожним кодом. 

 

0 Множинні відділи хребта 

 

1 Ділянка потилиці, першого та другого шийних хребців 

 

2 Шийний відділ 

 

3 Шийно-грудний відділ 

 

4 Грудний відділ 

 

5 Попереково-грудний відділ 

 

6 Поперековий відділ 
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7 Попереково-крижовий відділ 

 

8 Крижовий та крижово-куприковий відділи 

 

9 Неуточнена локалізація 

 

ДЕФОРМУЮЧІ ДОРСОПАТІЇ  

(M40-M43) 

 

M40 Кіфоз і лордоз 
Код локалізації див. вище на стор. 455 

Виключено: 

Кіфосколіоз (M41.-) 

Кіфоз і лордоз: 

 вроджений (Q76.49) 

 післяпроцедурний (M96.-) 

 

M40.0 Кіфоз постуральний 
[0-9] Виключено: остеохондроз хребта (М42.-) 

 

M40.1 Інший вторинний кіфоз 
[0-9] 
 

M40.2 Інший та неуточнений кіфоз 
[0-9] 
 

M40.3 Синдром прямої спини 
[0,5-9] 
 

M40.4 Інший лордоз 
[0-9] Лордоз: 

 набутий 

 постуральний 
 

M40.5 Лордоз, неуточнений 
[0-9] 
 

M41 Сколіоз 
Код локалізації див. вище 

Включено: кіфосколіоз 

Виключено: 

Вроджений сколіоз: 

 зумовлений вадою розвитку кісток (Q76.3-) 

 БДВ (Q67.59) 

 постуральний (Q67.51) 

Кіфосколіотична хвороба серця (I27.1) 

Післяпроцедурний (M96.-) 

 

M41.0 Дитячий ідіопатичний сколіоз 
[0-9] 
 

M41.1 Ювенільний ідіопатичний сколіоз 
[0-9] Підлітковий сколіоз 
 

M41.2 Інший ідіопатичний сколіоз 
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[0-9] 
 

M41.3 Торакогенний сколіоз 
[0-9] 
 

M41.4 Нервово-м'язовий сколіоз 
[0-9] Сколіоз вторинний після церебрального паралічу, атаксії Фрідрейха, поліомієліту та інших 

нервово-м’язових порушень 
 

M41.5 Інший вторинний сколіоз 
[0-9] 
 

M41.8 Інші форми сколіозу 
[0-9] 
 

M41.9 Сколіоз, неуточнений 
[0-9] 
 

M42 Остеохондроз хребта 
Код локалізації див. вище 

 

M42.0 Ювенільний остеохондроз хребта 
[0-9] Хвороба Кальве 

Хвороба Шейєрмана 

Виключено: постуральний кіфоз (M40.0-) 

 

M42.1 Остеохондроз хребта у дорослих 
[0-9] 
 

M42.9 Остеохондроз хребта, неуточнений 
[0-9] 
 

M43 Інші деформуючі дорсопатії 
Код локалізації див. вище на стор. 455 

Виключено: 

Вроджений спондилолістез (Q76.21) 

Вроджений спондилоліз (Q76.22) 

Половинчастість хребця (Q76.3-, Q76.4-) 

Синдром Кліппеля-Фейля (Q76.1) 

Люмбалізація та сакралізація (Q76.4-) 

Платиспондильоз (Q76.49) 

Незарощення дужки хребця (Q76.0) 

Викривлення хребта при: 

 остеопорозі (M80-M81) 

 хворобі (кісток) Педжета [деформуючий остит] (M88.-) 

 

M43.0 Спондилоліз 
[0-9] 
 

M43.1 Спондилолістез 
[0-9] 
▼1334 

 

M43.2 Інше зрощення хребта 
[0-9] Анкілоз суглобів хребта 
▼1334 Виключено: 

Анкілозуючий спондиліт (M45.0-) 

Стан, пов'язаний з артродезом (Z98.1) 
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Псевдоартроз після зрощення або артродезу (M96.0) 

 

M43.3 Рецидивуючий атланто-аксіальний підвивих з мієлопатією 

 

M43.4 Інший рецидивуючий атланто-аксіальний підвивих 

 

 

 

M43.5 Інший рецидивуючий підвивих хребців 
[0,2-9] Виключено: біомеханічні ушкодження НКІР (M99.-) 

 

M43.6 Кривошия 
Виключено: 

Кривошия: 

 вроджена (груднино-соскоподібна) (Q68.01) 

 поточне ушкодження - див. ушкодження хребта за ділянками тіла 

 внаслідок пологової травми (P15.2) 

 психогенна (F45.8) 

 спазматична (G24.3) 

 

M43.8 Інші уточнені деформуючі дорсопатії 
[0-9] Виключено: 

Кіфоз та лордоз (M40.-) 

Сколіоз (M41.-) 

 

M43.9 Деформуюча дорсопатія, неуточнена 
[0-9] Викривлення хребта БДВ 
 

СПОНДИЛОПАТІЇ  

(M45-M49) 

 

M45 Анкілозуючий спондиліт 
Код локалізації див. вище на стор. 455 

Ревматоїдний артрит хребта 

Виключено: 

Артропатія при хворобі Рейтера (M02.3-) 

Хвороба Бехчета (M35.2) 

Ювенільний (анкілозуючий) спондиліт (M08.1-) 

 

M45.0 Анкілозуючий спондиліт 
[0-9] 
 

M46 Інші запальні спондилопатії 
Код локалізації див. вище на стор. 455 

 

M46.0 Спінальна ентезопатія  
[0-9] Порушення фіксації хребта зв’язками або м’язами  
 

M46.1 Сакроілеїт, не класифікований в інших рубриках 

 

M46.2 Остеомієліт хребця 
[0-9] 
 

M46.3 Інфекція міжхребцевих дисків (гнійна) 
[0-9] За необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-B97). 
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M46.4 Дисцит, неуточнений 
[0-9] 
 

M46.5 Інші інфекційні спондилопатії 
[0-9] 
 

M46.8 Інші уточнені запальні спондилопатії 
[0-9] 
 

M46.9 Запальна спондилопатія, неуточнена 
[0-9] 
 

M47 Спондильоз 
▼1334 Код локалізації див. вище на стор. 455 

Включено: 

Артроз або остеоартрит хребта 

Дегенерація фасеткових суглобів  

 

M47.0† Синдром компресії передніх спінальних та вертебральних артерій (G99.2*) 
[0-9] 
 

M47.1 Інший спондильоз з мієлопатією 
[0-9] Спондилогенна компресія спинного мозку 

Виключено: підвивих хребців (M43.3 – M43.5-) 

 

M47.2 Інший спондильоз з радикулопатією 
[0-9] 
 

M47.8 Інший спондильоз 
[0-9] Шийний   без мієлопатії 

 Попереково-крижовий  або 

 Грудний   радикулопатії 
 

M47.9 Спондильоз, неуточнений 
[0-9] 
 

M48 Інші спондилопатії 
Код локалізації див. вище на стор. 455 

 

M48.0 Спінальний стеноз 
[0-9]  Каудальний стеноз 
 

M48.1 Анкілозуючий гіперостоз [Форестьє] 
[0-9] Дифузний ідіопатичний скелетний гіперостоз [ДІСГ] 
 

M48.2 «Цілуючі» хребці 
[0-9] 
 

M48.3 Травматична спондилопатія 
[0-9] 
 

M48.4 Перелом хребця внаслідок перенапруження 
[0-9] Перелом хребця внаслідок перевантаження 
 

M48.5 Сплющений хребець, не класифікований в інших рубриках 
[0-9] Сплющений хребець БДВ 
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 Клиновидна деформація хребця БДВ 

Виключено: 

Сплющений хребець при остеопорозі (M80.-) 

Поточне ушкодження - див. травми хребта за ділянкою тіла 

 

M48.8 Інші уточнені спондилопатії 
[0-9] Осифікація задньої поздовжньої зв’язки  
 

M48.9 Спондилопатія, неуточнена 
[0-9] 
 

M49* Спондилопатії при хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Код локалізації див. вище на стор. 455 

Виключено: псоріатична та ентеропатична артропатії (M07.-*, M09.-*) 

 

M49.0* Туберкульоз хребта (A18.0 †) 
[0-9] Викривлення Потта 
 

M49.1* Бруцельозний спондиліт (A23.- †) 
[0-9] 
 

M49.2* Ентеробактеріальний спондиліт (A01-A04 †) 
[0-9] 
 

M49.3* Спондилопатії при інших інфекційних та паразитарних хворобах, 

класифікованих в інших рубриках 
[0-9] Виключено: нейропатична спондилопатія при сухотці спинного мозку (M49.4-*) 

 

M49.4* Невропатична спондилопатія 
[0-9] Невропатична спондилопатія при: 

 сирингомієлії та сирингобульбії (G95.0†) 

 сухотці спинного мозку (A52.1†) 

 

M49.5* Сплющений хребець при хворобах, класифікованих в інших рубриках 
[0-9] Метастатичний перелом хребця (C79.5†) 
 

M49.8* Спондилопатія при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках 
[0-9] 
 

ІНШІ ДОРСОПАТІЇ  

(M50-M54) 

 
Виключено:  

Поточні ушкодження -див. ушкодження хребта за ділянками тіла  

Дисцит БДВ (M46.4-) 

 

M50 Порушення шийного диска 
Включено: 

Порушення шийних дисків з цервікалгією  

Порушення дисків шийно-грудного відділу 

 

M50.0  Порушення шийного диска з мієлопатією 

 

M50.1 Порушення шийного диска з радикулопатією 
Виключено: плечовий радикуліт БДВ (M54.13) 
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M50.2 Інші зміщення шийного диска  
▼1330 

 

M50.3 Інша дегенерація шийного диска  

 

M50.8 Інші порушення шийного диска  

 

M50.9 Порушення шийного диска, неуточнене 

 

M51 Інші порушення міжхребцевих дисків 
Включено: порушення міжхребцевих дисків грудного, попереково-грудного та попереково-

крижового відділів 

 

M51.0  Порушення поперекових та інших міжхребцевих дисків з мієлопатією 

 

M51.1† Порушення поперекових та інших міжхребцевих дисків з радикулопатією 

(G55.1*) 
Ішіалгія внаслідок порушення міжхребцевого диска 

Виключено: поперековий радикуліт БДВ (M54.16) 

 

M51.2 Інші уточнені зміщення міжхребцевих дисків 
▼1330 Люмбаго внаслідок зміщення міжхребцевого диска 

 

M51.3 Інша уточнена дегенерація міжхребцевих дисків 

 

M51.4 Вузли Шморля 

 

M51.8 Інші уточнені порушення міжхребцевих дисків 

 

M51.9 Порушення міжхребцевих дисків, неуточнене 

 

M53 Інші дорсопатії, не класифіковані в інших рубриках 
Код локалізації див. вище на стор. 455 

 

M53.0 Шийно-черепний синдром 
Задній шийний симпатичний синдром 

 

M53.1 Шийно-плечовий синдром 
Виключено: 

Порушення міжхребцевого шийного диска (M50.-) 

Компресійний синдром верхньої апертури грудної клітини (G54.0) 

 

M53.2 Спінальна нестабільність  
[0-9] 
 

M53.3 Крижово-куприкове порушення, не класифіковане в інших рубриках 
Кокцигодинія 

 

M53.8 Інші уточнені дорсопатії 
[0-9] 
 

M53.9 Дорсопатія, неуточнена 
[0-9] 
 

M54 Дорсалгія 
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▼1807 Код локалізації див. вище на стор. 455 

Виключено: психогенна дорсалгія (F45.4) 

 

M54.0 Панікуліт, що уражає ділянки шиї та спини 
[0-9] Виключено: 

Панікуліт: 

 вовчаковий (L93.2) 

 БДВ (M79.3-) 

 рецидивуючий [Вебера-Крісчена] (M35.6) 

 

M54.1 Радикулопатія 
[0-9] Неврит або радикуліт: 

 плечовий БДВ 

 поперековий БДВ 

 попереково-крижовий БДВ 

 грудний БДВ 

Радикуліт БДВ 

Виключено: 

Невралгія та неврит БДВ (M79.2-)  

Радикулопатія з: 

 ураженням шийних дисків (M50.1) 

 ураженням поперекових та інших міжхребцевих дисків (M51.1) 

 спондильозом (M47.2-) 

 

M54.2 Цервікалгія 
Виключено: цервікалгія, пов'язана з ураженням міжхребцевого шийного диска (M50.-) 

 

M54.3 Ішіас 
Виключено: 

Ураження сідничного нерва (G57.0) 

Ішіас: 

 зумовлена ураженням міжхребцевих дисків (M51.1) 

 з люмбаго (M54.4) 

 

M54.4 Люмбаго з ішіасом 
 Виключено: пов'язані з ураженням міжхребцевих дисків (M51.1) 

 

M54.5 Біль у нижній ділянці спини 
Біль у попереку 

Напруження в нижній ділянці спини 

Люмбаго БДВ 

Виключено: 

Синдром болю у спині в ділянці попереку/гематурія (N39.81) 

Люмбаго: 

 пов'язане зі зміщенням міжхребцевого диска (M51.2) 

 з ішіасом (M54.4) 

 постламінектомічним синдромом (M96.1) 

 

M54.6 Біль у грудному відділі хребта 
Виключено: пов'язаний з ураженням міжхребцевого диска (M51.-) 

 

M54.8 Інша дорсалгія 
[0-9] 
 

M54.9 Дорсалгія, неуточнена 
[0-9] Біль у спині БДВ 
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ХВОРОБИ М'ЯКИХ ТКАНИН  

(M60-M79) 

 

ХВОРОБИ М'ЯЗІВ  

(M60-M63) 

 
Виключено: 

Дерматополіміозит (M33.-) 

М'язова дистрофія та міопатія (G71-G72) 

Міопатія при: 

 амілоїдозі (E85.-) 

 вузликовому поліартеріїті (M30.0) 

 ревматоїдному артриті (M05.3-) 

 склеродермії (M34.-) 

 синдромі Шегрена (M35.0) 

 системному червоному вовчаку (M32.-) 

 

M60 Міозит 
Код локалізації див. вище на стор. 437 

 

M60.0 Інфекційний міозит 
[0-9] Тропічний піоміозит 

За необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-B97). 
 

M60.1 Інтерстиціальний міозит 
[0-9] 
 

M60.2 Гранульома м'яких тканин, спричинена попаданням стороннього тіла, не 

класифікована в інших рубриках 
[0-9] Виключено: гранульома шкіри та підшкірної клітковини, спричинена стороннім тілом (L92.3) 

 

M60.8 Інший міозит 
[0-9] 
 

M60.9 Міозит, неуточнений 
[0-9] 
 

M61 Кальцифікація та осифікація м'яза 
Код локалізації див. вище на стор. 437 

 

M61.0 Травматичний осифікуючий міозит 
[0-9] 
 

M61.1 Прогресуючий осифікуючий міозит 
[0-9] Прогресуюча осифікуюча фібродисплазія 
 

M61.2 Паралітична кальцифікація та осифікація м'язів 
[0-9] Осифікуючий міозит, пов'язаний з квадриплегією або параплегією 
 

M61.3 Кальцифікація та осифікація м'язів, пов'язана з опіками 
[0-9] Осифікуючий міозит, пов'язаний з опіками 
 

M61.4 Інша кальцифікація м'язів 
[0-9] Виключено: 

Кальцифікуючий тендиніт:  
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 БДВ (M65.2-) 

 плеча (M75.3) 

 

M61.5 Інша осифікація м'язів 
[0-9] 
 

M61.9 Кальцифікація та осифікація м'язів, неуточнена 
[0-9] 
 

M62 Інші хвороби м'яза 
Код локалізації див. вище на стор. 437 

Виключено: 

Судома та спазм (R25.2) 

Міалгія (M79.1-) 

Міопатія: 

 алкогольна (G72.1) 

 спричинена лікарськими засобами (G72.0) 

Синдром м’язової скутості (G25.8) 

 

M62.0 Діастаз м'яза 
[0-9] 
 

M62.1 Інший розрив м'яза (нетравматичний) 
[0-9] Виключено: 

Розрив сухожилків (M66.-) 

Травматичний розрив м'яза - див. ушкодження м'яза за ділянками тіла 

 

M62.2 Ішемічний інфаркт м'яза 
[0-9] Синдром тривалої компресії, нетравматичний 

Виключено: 

синдром абдомінальної компресії (R19.81) 

Синдром тривалої компресії, травматичний (T79.6) 

Діабетичний інфаркт м’яза (E1-.69) 

Травматична ішемія м'яза (T79.6) 

Ішемічна контрактура Фолькманна (T79.6) 

 

M62.3 Синдром нерухомості (параплегічний) 
[0-9] 
 

M62.4 Контрактура м'яза 
[0-9] Виключена: контрактура суглоба (M24.5-) 

 

M62.5 Виснаження та атрофія м'яза, не класифіковані в інших рубриках 
[0-9] Дисфункційна атрофія НКІР 
 

M62.6 Розтягнення м’яза  
[0-9] Виключено: поточні ушкодження - див. ушкодження м'яза за ділянками тіла 

 

M62.8 Інші уточнені ураження м'яза 
[0-9] Грижа м’яза (оболонки)  
 

M62.9 Ураження м'яза, неуточнене 
[0-9] 
 

M63* Ураження м'яза при хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Код локалізації див. вище на стор. 437 

Виключено: 
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Міопатія при: 

 ендокринних хворобах (G73.5*) 

 порушенні обміну речовин (G73.6*) 

 

M63.0* Міозит при бактеріальних хворобах, класифікованих в інших рубриках 
[0-9] Міозит при: 

 лепрі [хворобі Хансена] (А30.-†) 

 сифілісі (A51.4†, A52.7†) 

 

M63.1* Міозит при протозойних та паразитарних інфекціях, класифікованих в інших 

рубриках 
[0-9] Міозит при: 

 цистицеркозі (B69.8†) 

 шистосомозі [більгарціозі] (B65.-†) 

 токсоплазмозі (B58.8†) 

 трихінельозі (B75†) 

 

M63.2* Міозит при інших інфекційних хворобах, класифікованих в інших рубриках 
[0-9] Міозит при мікозі (B35–B49†) 

 

M63.3* Міозит при саркоїдозі (D86.8 †) 
[0-9] 
 

M63.8* Інші ураження м'язів при хворобах, класифікованих в інших рубриках 
[0-9] 

 

УРАЖЕННЯ СИНОВІАЛЬНОЇ ОБОЛОНКИ ТА СУХОЖИЛКА  

(M65-M68) 

 

M65 Синовіт та тендосиновіт 
Код локалізації див. вище на стор. 437 

Виключено: 

Хронічний крепітуючий синовіт кисті та зап'ястка (M70.0) 

Поточне ушкодження - див. ушкодження зв'язок чи сухожилків за ділянками тіла 

Ураження м'яких тканин, пов'язані з навантаженням, перенавантаженням і тиском (M70.-) 

 

M65.0 Абсцес піхви сухожилка 
[0-9] За необхідності ідентифікувати бактеріальний агент використовують додатковий код (B95-

B96). 

 

M65.1 Інший інфекційний (тендо)синовіт 
[0-9] 
 

M65.2 Кальцифікуючий тендиніт 
[0,2-9] Виключено: 

Плеча (M75.3) 

Специфічний тендиніт (M75-M77) 

 

M65.3 «Хрусткий» палець 
Вузлова хвороба сухожилка 

 

M65.4 Радіальний стилоїдний тендосиновіт [де Кервена] 

 

M65.8 Інший синовіт та тендосиновіт 
[0-9] кульшового суглоба 
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M65.9 Синовіт та тендосиновіт, неуточнені 
[0-9] 
 

M66 Спонтанний розрив синовіальної оболонки та сухожилка 
Код локалізації див. вище на стор. 437 

Включено: розрив тканин, який трапляється при нормальному напруженні, внаслідок зменшення 

міцності тканин 

Виключено: 

Синдром здавлення плечового ротатора (M75.1) 

Травматичний розрив при надмірному напруженні нормальної тканини - див. ушкодження 

сухожилків за окремими ділянками тіла 

 

M66.0 Розрив підколінної кісти 

 

M66.1 Розрив синовіальної оболонки 
[0-9] Розрив синовіальної кісти 

Виключено: розрив підколінної кісти (M66.0) 

 

M66.2 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків 
[0-9] 
 

M66.3 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків 
[0-9] 
 

M66.4 Спонтанний розрив інших сухожилків 
[0-9] 
 

M66.5 Спонтанний розрив неуточненого сухожилка 
[0-9] Розрив м’язово-сухожилкового з’єднання, нетравматичний  
 

M67 Інші ураження синовіальної оболонки та сухожилка 
Код локалізації див. вище на стор. 437 

Виключено: 

Долонний фасціальний фіброматоз [Дюпюітрена] (M72.0) 

Тендиніт БДВ (M77.9) 

Ксантоматоз, локалізований в сухожилках (E78.2) 

 

M67.0 Короткий ахілловий сухожилок (набутий) 

 

M67.1 Інша контрактура сухожилка (піхви) 
[0-9] Виключено: з контрактурою суглоба (M24.5-) 

 

M67.2 Синовіальна гіпертрофія, не класифікована в інших рубриках 
[0-9] Виключено: ворсинчасто-вузликовий синовіт (пігментний) (M12.2-) 

 

M67.3 Транзиторний синовіт 
[0-9] Токсичний синовіт 

 Виключено: паліндромний ревматизм (M12.3-) 

 

M67.4 Ганглій 
[0-9] Ганглій суглоба або сухожилка (піхви) 

 Виключено: 

Кіста: 

 синовіальної сумки   (M71.2-M71.3-) 

 синовіальної оболонки  

Ганглій при фрамбезії (A66.6) 
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M67.8 Інші уточнені ураження синовіальної оболонки та сухожилка 
[0-9] 
 

M67.9 Ураження синовіальної оболонки та сухожилка, неуточнене 
[0-9] 
 

M68* Ураження синовіальної оболонки та сухожилка при хворобах, 

класифікованих в інших рубриках 
Код локалізації див. вище на стор. 437 

 

M68.0* Синовіт та тендосиновіт при бактеріальних хворобах, класифікованих в 

інших рубриках 
[0-9] Синовіт або тендосиновіт при: 

 гонореї (A54.4†) 

 сифілісі (A52.7†) 

 туберкульозі (A18.0†) 

 

M68.8* Інші ураження синовіальної оболонки та сухожилка при хворобах, 

класифікованих в інших рубриках 
[0-9] 
 

ІНШІ УРАЖЕННЯ М'ЯКИХ ТКАНИН 

(M70-M79) 

 

M70 Ураження м'яких тканин, пов'язані з навантаженням, перевантаженням і 

тиском 
Включено: ураження м'яких тканин, пов’язані з родом занять 

Виключено: 

Бурсит: 

 БДВ (M71.9-) 

 плеча (M75.5) 

Ентезопатії (M76-M77) 

 Пролежень (виразка) (L89.-) 

 

M70.0 Хронічний крепітуючий синовіт кисті та зап'ястка 

 

M70.1 Бурсит кисті 

 

M70.2 Бурсит ліктьового відростка 

 

M70.3 Інший бурсит ліктьового суглоба 

 

M70.4 Препателярний бурсит 

 

M70.5 Інший бурсит колінного суглоба 

 

M70.6 Бурсит великого вертлюга стегнової кістки 
 Тендиніт великого вертлюга стегнової кістки 

 

M70.7 Інший бурсит стегна 
Сідничний бурсит 

 

M70.8 Інші ураження м'яких тканин, пов'язані з навантаженням, перенавантаженням і 

тиском 
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M70.9 Ураження м'яких тканин, пов'язане з навантаженням, перенавантаженням і 

тиском, неуточнене 

 

M71 Інші бурсопатії 
Код локалізації див. вище на стор. 437 

Виключено: 

Бурсит великого пальця стопи (M20.1) 

Бурсит, пов'язаний з навантаженням, перевантаженням і тиском (M70.-) 

Ентезопатії (M76-M77) 

 

M71.0 Абсцес синовіальної сумки 
[0-9] За необхідності ідентифікувати бактеріальний агент використовують додатковий код (B95-

B96). 

 

M71.1 Інший інфекційний бурсит 
[0-9] 
 

M71.2 Синовіальна кіста підколінної ділянки [Бейкера] 
Виключено: з розривом (M66.0) 

 

M71.3 Інша кіста синовіальної сумки 
[0-9] Синовіальна кіста БДВ 

Виключено: синовіальна кіста з розривом (M66.1-) 

 

M71.4 Відкладення кальцію в синовіальній сумці 
[0,2-9] Виключено: плеча (M75.3) 

 

M71.5 Інший бурсит, не класифікований в інших рубриках 
[0-9] Виключено: 

Бурсит: 

 БДВ (M71.9-) 

 плеча (M75.5) 

 колатеральний великогомілковий [Пеллегріні-Штіди] (M76.4) 

 

M71.8 Інші уточнені бурсопатії 
[0-9] 
 

M71.9 Бурсопатія, неуточнена 
[0-9] Бурсит БДВ 
 

M72 Фібробластичні порушення 
Код локалізації див. вище на стор. 437 

Виключено: фіброматоз заочеревинного простору (D48.3) 

 

M72.0 Долонний фасціальний фіброматоз [Дюпюітрена] 

 

M72.1 Вроджена вузлуватість пальців кисті 

 

M72.2 Підошовний фасціальний фіброматоз 
Підошовний фасциїт 

 

M72.4 Псевдосаркоматозний фіброматоз 
[0-9] Вузликовий фасциїт 
 

M72.6 Некротизуючий фасциїт  
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[0-9] За необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-B97). 

 

M72.8 Інші фібробластичні порушення 
[0-9] Абсцес оболонки м’яза 

Виключено: 

Фасциїт: 

 дифузний (еозинофільний) (M35.4) 

 некротизуючий (M72.6-) 

 вузликовий (M72.4-) 

 періренальний (K66.2) 

 підошовний (M72.2) 

 

M72.9 Фібробластичне порушення, неуточнене 
[0-9] Фасциїт БДВ 

 Фіброматоз БДВ 
 

M73* Ураження м'яких тканин при хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Код локалізації див. вище на стор. 437 

 

M73.0* Гонококовий бурсит (A54.4 †) 
[0-9] 
 

M73.1* Сифілітичний бурсит (A52.7 †) 
[0-9] 
 

M73.8* Інші ураження м'яких тканин при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 
[0-9] 
 

M75 Ураження плеча 
Виключено: синдром плече-рука (G58.11) 

 

M75.0 Адгезивний капсуліт плеча 
«Заморожене» плече 

Періартрит плеча 

 

M75.1 Синдром здавлення ротатора плеча 
Здавлення ротатора або надостний випіт або розрив (повний) (неповний), не уточнені як 

травматичні 

Супраспінальний синдром 

 

M75.2 Тендиніт двоголового м'яза 

 

M75.3 Кальцифікуючий тендиніт плеча 
 Відкладання кальцію в синовіальній сумці плеча 

 

M75.4 Синдром удару плеча 

 

M75.5 Бурсит плеча 

 

M75.8 Інші ураження плеча 

 

M75.9 Ураження плеча, неуточнене 

 

M76 Ентезопатії нижньої кінцівки, за винятком стопи 
Примітка: 
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Специфічні терміни «бурсит», «капсуліт» та «тендиніт»  часто вживаються без чіткої 

диференціації для різних порушень периферійних зв'язок або прикріплення м'язів; більшість цих 

станів зібрані разом під терміном «ентезопатії», який є загальним для ушкоджень цих локалізацій. 

Виключено: бурсит, пов'язаний з навантаженням, перевантаженням і тиском (M70.-) 

 

M76.0 Тендиніт сідничного м'яза 

 

M76.1 Тендиніт поперекового м'яза 

 

M76.2 Шпора клубового гребеня 

 

M76.3 Синдром клубово-великогомілкової зв'язки  

 

M76.4 Великогомілковий колатеральний бурсит [Пеллегріні-Штіди] 

 

M76.5 Тендиніт надколінка 

 

M76.6 Тендиніт п'яткового (ахіллового) сухожилка 
Бурсит ахіллового сухожилка 

 

M76.7 Тендиніт малогомілкової кістки  

 

M76.8 Інші ентезопатії нижньої кінцівки, за винятком стопи 
Передній великогомілковий синдром  

Задній великогомілковий синдром 

 

M76.9 Ентезопатія нижньої кінцівки, неуточнена 

 

M77 Інші ентезопатії 
Виключено: 

Бурсит: 

 пов'язаний з навантаженням, перевантаженням і тиском (M70.-) 

 БДВ (M71.9-) 

Остеофіт (M25.7-) 

Ентезопатія хребта (M46.0-) 

 

M77.0 Медіальний епікондиліт 

 

M77.1 Латеральний епікондиліт 
Лікоть тенісиста 

 

M77.2 Періартрит зап'ястка 

 

M77.3 П'яткова шпора 

 

M77.4 Метатарзалгія 
Виключено: метатарзалгія Mортона (G57.6) 

 

M77.5 Інша ентезопатія стопи 

 

M77.8 Інші ентезопатії, не класифіковані в інших рубриках 

 

 

 

M77.9 Ентезопатія, неуточнена 
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Кісткова шпора  

Капсуліт   БДВ 

Періартрит  

Тендиніт  

 

M79 Інші ураження м'яких тканин, не класифіковані в інших рубриках  
Код локалізації див. вище на стор. 437 

Виключено: біль у м'яких тканинах, психогенний (F45.4) 

 

M79.0 Ревматизм, неуточнений 
[0-9] Виключено: фіброміалгія (M79.7-) 

 

M79.1 Міалгія 
[0-9] Виключено: міозит (M60.-) 

 

M79.2 Невралгія та неврит, неуточнені 
[0-9] Виключено: 

Мононевропатії (G56-G58) 

Радикуліт:  

 плечовий БДВ 

 попереково-крижовий БДВ   (M54.1) 

 БДВ 

Ішіалгія (M54.3-M54.4) 

 

M79.3 Панікуліт, неуточнений 
[0-9] Виключено: 

Панікуліт: 

 вовчаковий (L93.2) 

 шиї та спини (M54.0) 

 рецидивуючий [Вебера-Крісчена] (M35.6) 

 

M79.4 Гіпертрофія (піднадколінкового) жирового тіла 
[0-9] 
 

M79.5 Стороннє тіло у м'яких тканинах 
[0-9] Виключено: 

Гранульома, зумовлена попаданням стороннього тіла в: 

 шкіру та підшкірну клітковину (L92.3) 

 м'які тканини (M60.2-) 

 

M79.6 Біль в кінцівках 
[0-7,9] Виключено: 

Каузалгія (комплексний реґіонарний больовий синдром ІІ типу): 

 нижньої кінцівки (G57.7) 

 верхньої кінцівки (G56.4) 

Комплексний реґіонарний больовий синдром І типу: 

 нижньої кінцівки (G58.12) 

 верхньої кінцівки (G58.11) 

 

M79.7 Фіброміалгія 
[0-9] Фіброміозит 

Фіброзит 

Міофіброзит 

  

M79.8 Інші уточнені ураження м'яких тканин 
[0-9] 
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M79.9 Ураження м'яких тканин, неуточнене 
[0-9] 
 

ОСТЕОПАТІЇ ТА ХОНДРОПАТІЇ  

(M80-M94) 

 

ПОРУШЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ ТА СТРУКТУРИ КІСТКИ  

(M80-M85) 

 

M80 Остеопороз із патологічним переломом 
Код локалізації див. вище на стор. 437 

Включено: остеопорозне сплющення та заклинення хребців 

Виключено: 

Сплющений хребець БДВ (M48.5-) 

Патологічний перелом БДВ (M84.4-) 

Клиновидна деформація хребця БДВ (M48.5-) 

 

M80.0 Остеопороз із патологічним переломом у постменопаузі 
[0-9] 
 

M80.1 Остеопороз із патологічним переломом після оваріоектомії 
[0-9] 
 

M80.2 Остеопороз із патологічним переломом внаслідок знерухомлення 
[0-9] 
 

M80.3 Післяопераційний остеопороз із патологічним переломом внаслідок 

порушення всмоктування 
[0-9] 
 

M80.4 Остеопороз із патологічним переломом, спричинений лікарськими засобами 
[0-9] Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 
 

M80.5 Ідіопатичний остеопороз із патологічним переломом 
[0-9] 
 

M80.8 Інший остеопороз із патологічним переломом 
[0-9] 
 

M80.9 Остеопороз із патологічним переломом, неуточнений 
[0-9] 
 

M81 Остеопороз без патологічного перелому 
Код локалізації див. вище на стор. 437 

Виключено: остеопороз із патологічним переломом (M80.-) 

 

M81.0 Остеопороз у постменопаузі 
[0-9] 
 

M81.1 Остеопороз після оваріоектомії 
[0-9] 
 

M81.2 Остеопороз внаслідок знерухомлення 
[0-9] Виключено: атрофія Зудека (M89.0-) 
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M81.3 Післяопераційний остеопороз внаслідок порушення всмоктування 
[0-9] 
 

M81.4 Остеопороз, спричинений лікарськими засобами 
[0-9] Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 
 

M81.5 Ідіопатичний остеопороз 
[0-9]  
 

M81.6 Локалізований остеопороз [Лекена] 
[0-9] Виключено: атрофія Зудека (M89.0-) 

 

M81.8 Інший остеопороз 
[0-9] Старечий остеопороз 
 

M81.9 Остеопороз, неуточнений 
[0-9] 
 

M82* Остеопороз при хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Код локалізації див. вище на стор. 437 

 

M82.0* Остеопороз при множинному мієломатозі (C90.0 †) 
[0-9] 
 

M82.1* Остеопороз при ендокринних захворюваннях (E00-E34 †) 
[0-9] 
 

M82.8* Остеопороз при інших захворюваннях, класифікованих в інших рубриках 
[0-9] 
 

M83 Остеомаляція у дорослих 
Код локалізації див. вище на стор. 437 

Виключено: 

Остеомаляція: 

 дитяча та ювенільна (E55.0) 

 вітамін-D-резистентна (E83.3) 

Ниркова остеодистрофія (N25.0) 

Рахіт (активний):  

 БДВ (E55.0) 

 наслідки (E64.3) 

 вітамін-D-резистентний (E83.3) 

 

M83.0 Остеомаляція післяпологового періоду 
[0-9] 
 

M83.1 Стареча остеомаляція 
[0-9] 
 

M83.2 Остеомаляція у дорослих внаслідок порушення всмоктування 
[0-9] Післяпроцедурна остеомаляція у дорослих внаслідок порушення всмоктування 
 

M83.3 Остеомаляція у дорослих внаслідок недостатнього харчування 
[0-9] 
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M83.4 Алюмінієва хвороба кісток 
[0-9] 
 

M83.5 Інша остеомаляція у дорослих, спричинена лікарськими засобами 
[0-9] Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 
 

M83.8 Інша остеомаляція у дорослих 
[0-9] 
 

M83.9 Остеомаляція у дорослих, неуточнена 
[0-9] 
 

M84 Порушення цілісності кістки 
Код локалізації див. вище на стор. 437 

 

M84.0 Неправильне зрощення перелому 
[0-9] 
 

M84.1 Незрощення перелому [псевдоартроз] 
[0-9] Виключено: псевдоартроз після зрощення або артродезу (M96.0) 

 

M84.2 Уповільнене зрощення перелому 
[0-9] 
 

M84.3 Стресовий перелом, не класифікований в інших рубриках 
[0-9] Стресовий перелом БДВ 

Виключено: стресовий перелом хребця (M48.4-) 

 

M84.4 Патологічний перелом, не класифікований в інших рубриках 
[0-9] Патологічний перелом БДВ 

Виключено: 

Сплющений хребець НКІР (M48.5-) 

Патологічний перелом при остеопорозі (M80.-) 

 

M84.8 Інші порушення цілісності кістки 
[0-9] 
 

M84.9 Порушення цілісності кістки, неуточнене 
[0-9] 
 

M85 Інші порушення щільності та структури кістки 
Код локалізації див. вище на стор. 437 

Виключено: 

Незавершений остеогенез (Q78.0) 

Остеопетроз (Q78.2) 

Остеопойкілоз (Q78.8) 

Поліостозна фіброзна дисплазія кісток (Q78.1) 

 

M85.0 Фіброзна дисплазія (вибіркова, однієї кістки) 
[0-9] Виключено: фіброзна дисплазія щелепи (K10.8) 

 

M85.1 Флюороз скелета 
[0-9] 
 

M85.2 Гіперостоз черепа 
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M85.3 Остеїт склерозуючий 
[0-9] 
 

M85.4 Одинична кіста кістки 
[1-9] Виключено: одинична кіста щелепи (K09.1– K09.2) 

 

M85.5 Кіста кістки з аневризмою 
[0-9] Виключено: кіста щелепи з аневризмою (K09.2) 

 

M85.6 Інша кіста кісток 
[0-9] Виключено: 

Кіста щелепи НКІР (K09.1-K09.2) 

Фіброзна генералізована остеодистрофія [хвороба Реклінгхаузена] (E21.0) 

 

M85.8 Інші уточнені порушення щільності та структури кістки 
[0-9] Гіперостоз кісток, крім черепа 

 Остеосклероз, набутий 

Виключено:  

Дифузний ідіопатичний скелетний гіперостоз [ДІСГ] (M48.1-) 

Остеосклероз: 

 вроджений (Q77.4) 

 з мієлофіброзом (D75.89) 

 

M85.9 Порушення щільності та структури кістки, неуточнене 
[0-9] 
 

ІНШІ ОСТЕОПАТІЇ  

(M86-M90) 

 
Виключено: післяпроцедурні остеопатії (M96.-) 

 

M86 Остеомієліт 
Код локалізації див. вище на стор. 437 

За необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-B97). 

Виключено: 

Остеомієліт: 

 спричинений сальмонелою (A01-A02) 

 щелепи (K10.2) 

 хребця (M46.2-) 

 

M86.0 Гострий гематогенний остеомієліт 
[0-9] 
 

M86.1 Інший гострий остеомієліт 
[0-9] 
 

M86.2 Підгострий остеомієліт 
[0-9] 
 

M86.3 Хронічний багатовогнищевий остеомієліт 
[0-9] 
 

M86.4 Хронічний остеомієліт з дренованим синусом 
[0-9] 
 

M86.5 Інший хронічний гематогенний остеомієліт 
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[0-9] 
 

M86.6 Інший хронічний остеомієліт 
[0-9] 
 

M86.8 Інший остеомієліт 
[0-9] Абсцес Броді 
 

M86.9 Остеомієліт, неуточнений 
[0-9] Інфекція кісток БДВ 

 Періостит без згадки про остеомієліт 
 

M87 Остеонекроз 
Код локалізації див. вище на стор. 437 

Включено: аваскулярний некроз кістки 

Виключено: остеохондропатії (M91-M93) 

остеонекроз щелепи (медикаментозний) (променевий) (К10.2) 

 

M87.0 Ідіопатичний асептичний некроз кістки 
[0-9]  
 

M87.1 Остеонекроз, спричинений лікарськими засобами 
[0-9] Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 
 

M87.2 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою 
[0-9]  
 

M87.3 Інший вторинний остеонекроз 
[0-9]  
 

M87.8 Інший остеонекроз 
[0-9]  
 

M87.9 Остеонекроз, неуточнений 
[0-9]  
 

M88 Хвороба Педжета (кісток) [деформуючий остеїт] 

 

M88.0 Ураження кісток черепа при хворобі Педжета 

 

M88.8 Ураження інших кісток при хворобі Педжета 
[0-8] Код локалізації див. вище на стор. 437 

                 Виключено: черепа (M88.0) 

 

M88.9 Хвороба Педжета (кісток), неуточнена 

 

M89 Інші ушкодження кісток 
Код локалізації див. вище на стор. 437 

 

M89.0 Алгонейродистрофія 
[0-9] Атрофія Зудека 

 Виключено: комплексний реґіонарний больовий синдром І типу  (G58.1-) 
 

 

M89.1 Передчасне зрощення епіфіза з діафізом 
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[0-9]  
 

M89.2 Інші порушення розвитку та росту кістки 
[0-9]  
 

M89.3 Гіпертрофія кісток 
[0-9]  
 

M89.4 Інша гіпертрофічна остеоартропатія 
[0-9] Хвороба Марі-Бамбергера 

 Пахідермоперіостоз 
 

 

M89.5 Остеоліз 
[0-9]  
 

M89.6 Остеопатія після поліомієліту 
[0-9] За необхідності ідентифікувати перенесений поліомієліт використовують додатковий код (B91). 

 Виключено: постполіомієлітичний синдром (G14) 

 

M89.8 Інші уточнені ураження кісток 
[0-9] Дитячий кортикальний гіперостоз  

 Посттравматична субперіостальна осифікація 
 

M89.9 Ураження кісток, неуточнене 
[0-9]  
 

M90* Остеопатії при хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Код локалізації див. вище на стор. 437 

 

M90.0* Туберкульоз кісток (A18.0 †) 
[0-9] Виключено: туберкульоз хребта (M49.0-*) 

 

M90.1* Періостит при інших інфекційних хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 
[0-9] Вторинний сифілітичний періостит (A51.4†)  
 

M90.2* Остеопатія при інших інфекційних хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 
[0-9] Остеомієліт: 

 ехінококовий (B67.2†) 

 гонококовий (A54.4†) 

 сальмонельозний (A02.2†) 

Сифілітична остеопатія або остеохондропатія (A50.5†, A52.7†) 

 

M90.3* Остеонекроз при декомпресійній хворобі (T70.3 †) 
[0-9] Остеонекроз при кесонній хворобі (T70.3 †) 

 

M90.4* Остеонекроз, спричинений гемоглобінопатією (D50-D64 †) 
[0-9]  
 

M90.5* Остеонекроз при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках 
[0-9]  
 

M90.6* Деформуючий остеїт при новоутвореннях (C00-D48 †) 
[0-9] Деформуючий остеїт при злоякісних новоутвореннях кісток (C40-C41†)  
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M90.7* Перелом кісток при новоутвореннях (C00-D48 †) 
[0-9] Виключено: сплющений хребець при новоутвореннях (M49.5-*) 

 

M90.8* Остеопатія при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках 
[0-9] Остеопатія при нирковій остеодистрофії (N25.0†) 

 Виключено: діабетична остеопатія (E1-.61) 
 

ХОНДРОПАТІЇ  

(M91-M94) 

 
Виключено: післяпроцедурні хондропатії (M96.-) 

 

M91 Ювенільний остеохондроз стегна та таза 
Виключено: зміщення верхнього епіфіза стегнової кістки (нетравматичне) (M93.0) 

 

M91.0 Ювенільний остеохондроз таза 
Остеохондроз (ювенільний): 

 кульшової западини 

 клубового гребеня [Бьюкенена] 

 сіднично-лобкового синхондрозу [Ван-Нека] 

 лобкового симфізу [Пірсона] 

 

M91.1 Ювенільний остеохондроз голівки стегнової кістки [Легга-Кальве-Пертеса] 

 

M91.2 Остеохондропатія голівки стегнової кістки  
Деформація стегна, спричинена перенесеним ювенільним остеохондрозом 

 

M91.3 Псевдококсалгія 

 

M91.8 Інший ювенільний остеохондроз стегна та таза 
Ювенільний остеохондроз після усунення вродженого вивиху стегна 

 

M91.9 Ювенільний остеохондроз стегна та таза, неуточнений 

 

M92 Інший ювенільний остеохондроз 

 

M92.0 Ювенільний остеохондроз плечової кістки 
Остеохондроз (ювенільний): 

 головки дистального виростка плечової кістки [Паннера] 

 головки плечової кістки [Хааса] 

 

M92.1 Ювенільний остеохондроз променевої та ліктьової кісток 
Остеохондроз (ювенільний): 

 нижньої ділянки ліктьової кістки [Бернса] 

 головки променевої кістки [Брейлсфорда] 

 

M92.2 Ювенільний остеохондроз кисті 
Остеохондроз (ювенільний): 

 півмісяцевої кістки зап’ястка [Кінбека] 

 головок п’ясткових кісток [Моклера] 

 

M92.3 Інший ювенільний остеохондроз верхньої кінцівки 

 

M92.4 Ювенільний остеохондроз надколінка 
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Остеохондроз (ювенільний): 

 первинний, центра надколінка [Келера] 

 вторинний, центра надколінка [Сіндінга-Ларсена] 

 

M92.5 Ювенільний остеохондроз великогомілкової та малогомілкової кісток 
Остеохондроз (ювенільний): 

 проксимальної ділянки великогомілкової кістки [Бланта] 

 горбистості великогомілкової кістки [Осгуда-Шляттера] 

                 Деформуючий остеохондроз великогомілкової кістки  

 

M92.6 Ювенільний остеохондроз передплесна 
Остеохондроз (ювенільний): 

 п’яткової кістки [Севера] 

 зовнішньої великогомілкової кістки [Хаглунда] 

 таранної кістки [Діаса] 

 човноподібної кістки [Келера] 

 

M92.7 Ювенільний остеохондроз плесна 
Остеохондроз (ювенільний): 

 п’ятої плеснової кістки [Ізлена] 

 другої плеснової кістки [Фрейберга] 

 

M92.8 Інший уточнений ювенільний остеохондроз 
Апофізит п’яткової кістки 

 

M92.9 Ювенільний остеохондроз, неуточнений 
Апофізит  уточнений 

Епіфізит  як ювенільний, 

Остеохондрит  неуточненої 

Остеохондроз  локалізації 

 

M93 Інші остеохондропатії 
Виключено: остеохондроз хребта (M42.-) 

 

M93.0 Зміщення верхнього епіфіза стегнової кістки (нетравматичне) 

 

M93.1 Хвороба Кінбека у дорослих 
Остеохондроз півмісяцевої кістки зап’ястка у дорослих 

 

M93.2 Остеохондрит розшаровуючий 
[0-7,9] Код локалізації див. вище на стор. 437 

 

M93.8 Інші уточнені остеохондропатії 

 

M93.9 Остеохондропатія, неуточнена 
Апофізит  не уточнений як 

Епіфізит  дорослий або ювенільний, 

Остеохондрит  неуточненої 

Остеохондроз  локалізації 

 

M94 Інші ураження хряща 
 Код локалізації див. вище на стор. 437 

 

M94.0 Синдром хрящових реберних сполучень [Тітце] 
Реберний хондрит 

 

M94.1 Рецидивуючий поліхондрит 



491 

 

M94.2 Хондромаляція 
[0-9] Виключено: хондромаляція надколінка (M22.4) 

 

M94.3 Хондроліз 
[0-9]  
 

M94.8 Інші уточнені ураження хряща 
[0-9]  
 

 

M94.9 Ураження хряща, неуточнене 
[0-9]  
 

ІНШІ ПОРУШЕННЯ КІСТКОВО-М'ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ ТА СПОЛУЧНОЇ 

ТКАНИНИ  

(M95-M99) 

 

M95 Інші набуті деформації кістково-м'язової системи та сполучної тканини 
Виключено: 

Набута: 

 відсутність кінцівок та органів (Z89-Z90) 

 деформація кінцівок (M20-M21) 

Вроджені вади розвитку і деформації кістково-м'язової системи (Q65-Q79) 

Деформуючі дорсопатії (M40-M43) 

Щелепно-лицеві аномалії [включаючи аномалію прикусу] (K07.-) 

Післяпроцедурні ураження кістково-м'язової системи (M96.-) 

 

M95.0 Набута деформація носа 
Виключено: cкривлення носової перегородки (J34.2) 

 

M95.1 Деформація вушної раковини, зумовлена травмою (вухо у вигляді кольорової 

капусти) 
Виключено: інші набуті деформації вушної раковини (H61.1) 

 

M95.2 Інша набута деформація голови 

 

M95.3 Набута деформація шиї 

 

M95.4 Набута деформація грудної клітки та ребер 

 

M95.5 Набута деформація таза 
Виключено: медична допомога матері у зв'язку з встановленою та припустимою невідповідністю 

розмірів таза та плода (O33.-) 

 

M95.8 Інші уточнені набуті деформації кістково-м'язової системи 

 

M95.9 Набута деформація кістково-м'язової системи, неуточнена 

 

M96 Інтраопераційні та післяпроцедурні порушення кістково-м'язової системи, не 

класифіковані в інших рубриках 
▼1904 Виключено: 

Артропатія, що супроводжує інтестинальне шунтування (M02.0-) 

Порушення, пов'язані з остеопорозом (M80-M81) 

Наявність функціональних імплантатів та інших протезів (Z95-Z97) 
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M96.0 Псевдоартроз після спондилодезу або артродезу 

 

M96.1 Постламінектомічний синдром, не класифікований в інших рубриках 
 Виключено: 

• арахноїдит (G03.-) 

 • дисцит (M46.3-, M46.4-) 

 • нестабільність (M53.2-) 

 

M96.2 Пострадіаційний кіфоз 

 

M96.3 Постламінектомічний кіфоз 

 

M96.4 Постхірургічний лордоз 

 

M96.5 Пострадіаційний сколіоз 

 

M96.6 Перелом кістки після закріплення ортопедичного імплантату, протеза суглоба чи 

кісткової пластини 
Виключено: ускладнення після закріплення внутрішніх ортопедичних апаратів, імплантатів та 

трансплантатів (T84.-) 

 

✪M96.7 Випадковий прокол або розріз органів або структур кістково-м'язової 

системи під час проведення медичної процедури 

✪M96.71 Випадковий прокол або розріз м'язів під час проведення медичної процедури 

✪M96.72 Випадковий прокол і розріз сухожилля під час проведення медичної процедури 

✪M96.73 Випадковий прокол і розріз зв'язок під час проведення медичної процедури 

✪M96.74 Випадковий прокол і розріз хряща під час проведення медичної процедури 

✪M96.79 Випадковий прокол і розріз органів або структур кістково-м'язової системи під 

час проведення медичної процедури, не класифіковані в інших рубриках 

M96.8 Інші інтраопераційні та післяпроцедурні кістково-м'язові порушення 
Нестабільність суглоба внаслідок видалення протеза суглоба 

 

M96.9 Інтраопераційне та післяпроцедурне кістково-м'язове порушення, неуточнене 

 

M99 Біомеханічні ушкодження, не класифіковані в інших рубриках 
▼0049 

▼0050  

 

M99.0 Сегментна та соматична дисфункція 

 

M99.1 Підвивиховий комплекс (вертебральний) 

 

M99.2 Стеноз нервового каналу внаслідок підвивиху 

 

M99.3 Кістковий стеноз неврального каналу 

 

M99.4 Стеноз сполучної тканини неврального каналу 

 

M99.5 Стеноз міжхребцевих дисків неврального каналу  
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M99.6 Кістковий та підвивиховий стеноз міжхребцевого отвору 

 

M99.7 Стеноз сполучної тканини та диска міжхребцевого отвору 

 

M99.8 Інші біомеханічні ушкодження 

 

M99.9 Біомеханічне ушкодження, неуточнене 
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КЛАС 14 ХВОРОБИ СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ 

(N00-N99) 

 

Даний клас містить наступні блоки: 

N00-N08 Гломерулярні хвороби  

N10-N16 Тубулоінтерстиціальні хвороби нирок 

N17-N19 Ниркова недостатність  

N20-N23 Сечокам'яна хвороба  

N25-N29 Інші ураження нирки та сечовода  

N30-N39 Інші хвороби сечовивідної системи  

N40-N51 Хвороби чоловічих статевих органів  

N60-N64 Ураження молочної залози  

N70-N77 Запальні хвороби органів малого таза у жінок  

N80-N98 Незапальні хвороби жіночих статевих органів  

N99 Інші розлади сечостатевої системи  

У даному класі наступні категорії позначені зірочкою: 

N08* Гломерулярні порушення при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

N16* Ниркові тубулоінтерстиціальні порушення при хворобах, класифікованих в 

інших рубриках 

N22* Камені сечового тракту при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

N29* Інші ураження нирки та сечовода при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 

N33* Ураження сечового міхура при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

N37* Ураження сечівника при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

N51* Ураження чоловічих статевих органів при хворобах, класифікованих в 

інших рубриках 

N74* Запальні ураження органів малого таза у жінок при хворобах, 

класифікованих в інших рубриках 

N77* Вульвовагінальні виразки та запалення при хворобах, класифікованих в 

інших рубриках 

Примітка: 

Якщо зазначено, що сечостатеве захворювання охоплює більше ніж одну локалізацію та окремо не 

індексоване, його класифікують за анатомічною локалізацію, що знаходиться вище (наприклад, везико-

уретеральне з’єднання відносять до сечовода, а пельвіоуретеральне з’єднання до нирки). 

 

Виключено: 

Деякі інфекційні та паразитарні хвороби (A00-B99) 

Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин (E00-E89) 

Новоутворення (C00-D48) 
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Симптоми, ознаки та відхилення від норми, виявлені при клінічних та лабораторних дослідженнях, не 

класифіковані в інших рубриках (R00-R99) 

 

ГЛОМЕРУЛЯРНІ ХВОРОБИ  

(N00-N08) 
▼1438 

 

Якщо необхідно ідентифікувати причину, використовують додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

                                  
Виключено: гіпертензивна хвороба з переважним ураженням нирок (I12.-) 

                                  
З рубриками N00-N07 можуть використовуватися наступні четверті знаки, що класифікують морфологічні 

зміни. Підрубрики .0-.8 не слід використовувати, якщо не було проведено спеціального обстеження 

(наприклад, біопсії чи аутопсії нирок). Тризначні рубрики ґрунтуються на клінічних синдромах. 

                                  

.0 Незначні гломерулярні ушкодження 
Мінімальні ушкодження 

 

.1 Осередкові та сегментарні гломерулярні ушкодження 
Осередковий та сегментарний: 

 гіаліноз 

 склероз 

Осередковий гломерулонефрит 

 

.2 Дифузний мембранозний гломерулонефрит 

 

.3 Дифузний мезангіальний проліферативний гломерулонефрит 

                                  

.4 Дифузний ендокапілярний проліферативний гломерулонефрит 

                                  

.5 Дифузний мезангіокапілярний гломерулонефрит 
Мембранозно-проліферативний гломерулонефрит (типи 1 та 3 або БДВ) 

                                  

.6 Хвороба щільного осаду 
Мембранозно-проліферативний гломерулонефрит (тип 2) 

                                  

.7 Дифузний серпоподібний гломерулонефрит 
Екстракапілярний гломерулонефрит 

                                  

.8 Інші хвороби 
Проліферативний гломерулонефрит БДВ 

                                  

.9 Неуточнені зміни 

 

N00 Гострий нефритичний синдром 
Підрубрики див. вище 

Включено: 

Гострий(а): 

 гломерулярна хвороба 

 гломерулонефрит 

 нефрит 

 ниркова хвороба БДВ 

Виключено: 

Гострий інфекційний тубулоінтерстиціальний нефрит (N10) 

Нефритичний синдром БДВ (N05.-) 

 

N01 Швидко прогресуючий нефритичний синдром 
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Підрубрики див. на стор. 483 

Включено: 

Швидко прогресуюча(ий): 

 гломерулярна хвороба 

 гломерулонефрит 

 нефрит 

Виключено: нефритичний синдром БДВ (N05.-) 

 

N02 Рецидивуюча та стійка гематурія 
Підрубрики див. на стор. 483 

Включено: 

Гематурія: 

 доброякісна (спадкова) (дитяча) 

 з морфологічними ураженнями, уточненими в .0-.8 у підрубриках 

Виключено:  

Гематурія БДВ (R31) 

Синдром болю у спині в ділянці попереку/гематурія (N39.81) 

 

N03 Хронічний нефритичний синдром 
Підрубрики див. на стор. 483 

Включено: 

Хронічна(ий): 

 гломерулярна хвороба 

 гломерулонефрит 

 нефрит 

Виключено: 

Хронічний тубулоінтерстиціальний нефрит (N11.-) 

Дифузний склерозуючий гломерулонефрит (N18.-) 

Нефритичний синдром БДВ (N05.-) 

 

N04 Нефротичний синдром 
Підрубрики див. на стор. 483 

Включено:  

Вроджений нефротичний синдром  

Ліпоїдний нефроз 

 

N05 Неуточнений нефритичний синдром  
Підрубрики див. на стор. 483 

Включено: 

Гломерулярна хвороба  

Гломерулонефрит   БДВ 

Нефрит  

Нефропатія БДВ та ниркова хвороба БДВ з морфологічним ураженням, уточненим в підрубриках 

.0-.8  

Виключено: 

Нефропатія БДВ з незазначеним морфологічним ураженням (N28.9) 

Ниркова хвороба БДВ з незазначеним морфологічним ураженням (N28.9) 

Тубулоінтерстиціальний нефрит БДВ (N12) 

 

N06 Ізольована протеїнурія з уточненим морфологічним ураженням 
Підрубрики див. на стор. 483 

Включено: 

Протеїнурія (ізольована) (ортостатична) (стійка) з морфологічним ураженням, уточненим в 

підрубриках .0-.8  

Виключено: 

Протеїнурія: 

 Бенс-Джонса (R80) 

 спричинена вагітністю (O12.1) 

 ізольована БДВ (R80) 

 БДВ (R80) 
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 ортостатична БДВ (N39.2) 

 стійка БДВ (N39.1) 

 

N07 Спадкова нефропатія, не класифікована в інших рубриках 
Підрубрики див. на стор. 483 

Виключено: 

Синдром Альпорта (Q87.81) 

Спадкова амілоїдна нефропатія (E85.0) 

Синдром (відсутності) (недорозвитку) нігтів-надколінка (Q87.23) 

Сімейно-спадковий амілоїдоз без невропатії (E85.0) 

 

N08* Гломерулярні ураження при хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Включено: нефропатія при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

Виключено: ниркові тубулоінтерстиціальні ураження при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках (N16.-*) 

 

N08.0*  Гломерулярні ураження при інфекційних та паразитарних хворобах, 

класифікованих в інших рубриках 
Гломерулярні ураження при: 

 паротиті (B26.8†) 

 малярії, спричиненій Plasmodium malariae (B52.0†) 

 шистосомозі [більгарціозі] (B65.-†) 

 сепсисі (A40-A41†) 

 стронгілоїдозі (B78.-†) 

 сифілісі (A52.7†) 

                                  

N08.1 * Гломерулярні ураження при новоутвореннях 
Гломерулярні ураження при: 

 множинній мієломі (C90.0-†) 

 макроглобулінемії Вальденстрема (C88.0-†) 

                                  

N08.2* Гломерулярні ураження при хворобах крові та імунних порушеннях 
Гломерулярні ураження при: 

 кріоглобулінемії (D89.1†) 

 дисемiнованій внутрішньосудинній коагуляції [синдромі дефібринації] (D65†) 

 гемолітично-уремічному синдромі (D59.3†) 

 пурпурі Геноха(-Шенлейна) (D69.0†) 

 серпоподібноклітинних порушеннях (D57.-†) 

                                 

N08.4* Гломерулярні ураження при інших ендокринних, аліментарних та метаболічних 

захворюваннях 
Гломерулярні ураження при: 

 амілоїдозі (E85.-†) 

 хворобі Фабрі(-Андерсона) (E75.2†) 

 дефіциті лецитин-холестерол-ацилтрансферази (E78.6†) 

Виключено: гломерулярні ураження при цукровому діабеті (E1-.22) 

 

N08.5* Гломерулярні ураження при системних хворобах сполучної тканини 
Гломерулярні ураження при: 

 синдромі Гудпащера (M31.0†) 

 мікроскопічному поліангіїті (M31.7†) 

 системному червоному вовчаку (M32.1†) 

 тромботичній тромбоцитопенічній пурпурі (M31.1†) 

 гранулематозі Вегенера (M31.3†) 

 

N08.8* Гломерулярні ураження при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Гломерулярні ураження при підгострому бактеріальному ендокардиті (I33.0†) 
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ТУБУЛОІНТЕРСТИЦІАЛЬНІ ХВОРОБИ НИРОК  

(N10-N16) 
▼1438 

                                                                 
Включено: пієлонефрит 

Виключено: кістозний пієлоуретерит (N28.8) 

 

N10 Гострий тубулоінтерстиціальний нефрит 
Гострий: 

 інфекційний інтерстиціальний нефрит 

 пієліт 

 пієлонефрит 

За необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-B97). 

 

N11 Хронічний тубулоінтерстиціальний нефрит 
Включено: 

Хронічний: 

 інфекційний інтерстиціальний нефрит 

 пієліт 

 пієлонефрит 

За необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-B97). 

 

N11.0 Необструктивний хронічний пієлонефрит, пов'язаний з рефлюксом 
Пієлонефрит (хронічний), пов'язаний з (міхурово-сечовідним) рефлюксом 

Виключено: міхурово-сечовідний рефлюкс БДВ (N13.7) 

 

N11.1 Хронічний обструктивний пієлонефрит 
Пієлонефрит (хронічний), пов'язаний з: 

 аномалією   мисково-сечовідного 

 перекручуванням  з’єднання  

 обструкцією  тазового сегмента  

 стриктурою  сечовода 

Виключено: 

Калькульозний пієлонефрит (N20.9) 

Обструктивна уропатія (N13.-) 

                        

N11.8 Інший хронічний тубулоінтерстиціальний нефрит 
Необструктивний хронічний пієлонефрит БДВ 

 

N11.9 Хронічний тубулоінтерстиціальний нефрит, неуточнений 
Хронічний: 

 інтерстиціальний нефрит БДВ 

 пієліт БДВ 

 пієлонефрит БДВ 

 

N12 Тубулоінтерстиціальний нефрит, не уточнений як гострий або хронічний 
Інтерстиціальний нефрит БДВ 

Пієліт БДВ 

Пієлонефрит БДВ 

Виключено: калькульозний пієлонефрит (N20.9) 

 

N13 Обструктивна уропатія та рефлюкс-уропатія 
Виключено: 

Камені нирки та сечовода без гідронефрозу (N20.-) 

Вроджені порушення прохідності ниркової миски та сечовода (Q62.0– Q62.3-) 

Обструктивний пієлонефрит (N11.1) 

 

N13.0 Гідронефроз з обструкцією мисково-сечовідного з'єднання 
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Виключено: з інфекцією (N13.6) 

 

N13.1 Гідронефроз зі стриктурою сечовода, не класифікований в інших рубриках 
Виключено: з інфекцією (N13.6) 

 

N13.2 Гідронефроз з калькульозною обструкцією нирки та сечовода 
Виключено: з інфекцією (N13.6) 

 

N13.3 Інший та неуточнений гідронефроз 
Виключено: з інфекцією (N13.6) 

 

N13.4 Гідроуретер 
Виключено: з інфекцією (N13.6) 

 

N13.5 Перегинання та стриктура сечовода без гідронефрозу 
Виключено: з інфекцією (N13.6) 

 

N13.6 Піонефроз 
Стани, перераховані у рубриках N13.0– N13.5, з інфекцією 

Обструктивна уропатія з інфекцією 

За необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-B97). 

 

N13.7 Уропатія, пов’язана з міхурово-сечовідним рефлюксом 
Міхурово-сечовідний рефлюкс 

 БДВ 

 з рубцюванням 

Виключено: пієлонефрит, пов'язаний з міхурово-сечовідним рефлюксом (N11.0) 

 

N13.8 Інша обструктивна уропатія та рефлюкс-уропатія 
Обструкція на виході з сечового міхура 

Виключено: обструкція або стеноз шийки сечового міхура (N32.0) 

 

N13.9 Обструктивна уропатія та рефлюкс-уропатія, неуточнена 
 Обструкція сечових шляхів БДВ 

 

N14 Тубулоінтерстиціальні та тубулярні ураження, спричинені лікарськими 

засобами та важкими металами 
Використовуйте додатковий код зовнішніх факторів (Клас 20) для зазначення токсичної 

речовини. 

 

N14.0 Нефропатія, спричинена анальгетиками 

 

N14.1 Нефропатія, спричинена іншими лікарськими засобами, медичними препаратами 

або біологічно активними речовинами 

 

N14.2 Нефропатія, спричинена неуточненими лікарськими засобами, медичними 

препаратами або біологічно активними речовинами 

 

N14.3 Нефропатія, спричинена важкими металами 

 

N14.4 Токсична нефропатія, не класифікована в інших рубриках 

 

 

N15 Інші тубулоінтерстиціальні хвороби нирок 
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N15.0 Балканська нефропатія 
Балканська ендемічна нефропатія 

 

N15.1 Абсцеси нирки та перинефральної клітковини 

 

N15.8 Інші уточнені тубулоінтерстиціальні хвороби нирок 

 

N15.9 Тубулоінтерстиціальна хвороба нирок, неуточнена 
 Інфекція нирки БДВ 

Виключено: інфекція сечових шляхів БДВ (N39.0) 

 

N16* Тубулоінтерстиціальні ураження нирок при хворобах, класифікованих в 

інших рубриках 

 

N16.0* Тубулоінтерстиціальні ураження нирок при інфекційних та паразитарних 

хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Тубулоінтерстиціальні ураження нирок при: 

 бруцельозі (A23.-†) 

 дифтерії (A36.8†) 

 сальмонельозі (A02.2†) 

 сепсисі (A40-A41†) 

 токсоплазмозі (B58.8†) 

 

N16.1* Тубулоінтерстиціальні ураження нирок при новоутвореннях 
Тубулоінтерстиціальні ураження нирок при: 

 лейкозі (C91– C95†) 

 лімфомі (C81– C86†, C96.-†) 

 множинній мієломі (C90.0-†) 

 

N16.2* Тубулоінтерстиціальні ураження нирок при хворобах крові та порушеннях з 

залученням імунного механізму 
Тубулоінтерстиціальні ураження нирок при: 

 змішаній кріоглобулінемії (D89.1†) 

 саркоїдозі (D86.-†) 

 

N16.3* Тубулоінтерстиціальні ураження нирок при порушенні обміну речовин 
Тубулоінтерстиціальні ураження нирок при: 

 цистинозі (E72.0†) 

 хворобі накопичення глікогену (E74.0†) 

 хворобі Вільсона (E83.0†) 

 

N16.4* Тубулоінтерстиціальні ураження нирок при системних хворобах сполучної 

тканини 
Тубулоінтерстиціальні ураження нирок при: 

 сухому синдромі [Шегрена] (M35.0†) 

 системному червоному вовчаку (M32.1†) 

 

N16.5* Тубулоінтерстиціальні ураження нирок при відторгненні трансплантата (T86.-†) 

 

N16.8* Тубулоінтерстиціальні ураження нирок при інших хворобах, класифікованих в 

інших рубриках 

 

НИРКОВА НЕДОСТАТНІСТЬ  

(N17-N19) 
▼1438 
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Якщо необхідно ідентифікувати зовнішній агент, використовуйте додатковий код зовнішньої причини 

(Клас 20). 

 
Виключено: 

Вроджена ниркова недостатність (P96.0) 

Тубулоінтерстиціальні та тубулярні ураження, спричинені лікарськими засобами та важкими металами 

(N14.-) 

Екстраренальна уремія (R39.2) 

Гемолітично-уремічний синдром (D59.3) 

Гепаторенальний синдром: 

 БДВ (K76.7) 

 післяпологовий (O90.4) 

Ниркова недостатність: 

 що ускладнює аборт, позаматкову або молярну вагітність (O00-O07, O08.4) 

 після пологів та розродження (O90.4) 

 післяпроцедурна (N99.0) 

Преренальна уремія (R39.2) 

 

N17 Гостра ниркова недостатність 
Включено: Гостра ниркова недостатність 

гостре порушення функції нирок 

 

N17.0 Гостра ниркова недостатність з тубулярним некрозом 
Тубулярний некроз: 

 гострий 

 БДВ 

 нирковий 

 

N17.1 Гостра ниркова недостатність з гострим кортикальним некрозом 
Кортикальний некроз: 

 гострий 

 БДВ 

 нирковий 

 

N17.2 Гостра ниркова недостатність з медулярним некрозом 
Медулярний [папілярний] некроз: 

 гострий 

 БДВ 

 нирковий 

 

N17.8 Інша гостра ниркова недостатність 

 

N17.9 Гостра ниркова недостатність, неуточнена 

 

N18 Хронічна хвороба нирок 
▼0925, 1438 

Використовуйте додатковий код для зазначення хвороби, що стала причиною. 

 

◙N18.1 Хронічна хвороба нирок, стадія 1 
Ушкодження нирки з нормальною або підвищеною ШКФ (≥ 90 мл/хв.) 

 

◙N18.2 Хронічна хвороба нирок, стадія 2 
Ушкодження нирки з незначно зниженою ШКФ (60-89 мл/хв.) 

 

◙N18.3 Хронічна хвороба нирок, стадія 3 
Ушкодження нирки з помірним зниженням ШКФ (30-59 мл/хв.) 
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◙N18.4 Хронічна хвороба нирок, стадія 4 
Ушкодження нирки зі значним зниженням ШКФ (15-29 мл/хв.) 

 

◙N18.5 Хронічна хвороба нирок, стадія 5 
Остання стадія хвороби нирок: 

 при відторгненні аллогенного трансплантата 

 БДВ 

 при діалізі 

 без діалізу або трансплантата 

Ретиніт при хронічній хворобі нирок † (H32.8*) 

Уремічна: 

 апоплексія † (I68.8*) 

 деменція † (F02.8*) 

 невропатія † (G63.8*) 

 параліч † (G99.8*) 

 перикардит † (I32.8*) 

 

N18.9 Хронічна хвороба нирок, неуточнена 
                 Хронічна уремія БДВ 

                 Дифузний склерозуючий гломерулонефрит БДВ 

 

 

N19 Неуточнена ниркова недостатність  
Ниркова недостатність БДВ 

Уремія БДВ 

Виключено: 

Ниркова недостатність з гіпертензією (I12.0) 

Уремія новонародженого (P96.0) 

 

СЕЧОКАМ'ЯНА ХВОРОБА  

(N20-N23) 

 

N20 Камені нирки та сечовода 
Включено: калькульозний пієлонефрит 

Виключено: з гідронефрозом (N13.2) 

 

N20.0 Камені нирки 
Нефролітіаз БДВ 

Конкременти або камені в нирці 

Коралоподібний конкремент 

Камінь у нирці 

 

N20.1 Камені сечовода 
Конкремент в сечоводі 

 

N20.2 Камені нирки з каменями сечовода 

 

N20.9 Сечові камені, неуточнені 

 

N21 Камені нижнього відділу сечових шляхів 
Включено: з циститом та уретритом 

 

N21.0 Камені в сечовому міхурі 
Конкремент у дивертикулі сечового міхура 

Камінь у сечовому міхурі 

Виключено: коралоподібний конкремент (N20.0) 
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N21.1 Камені в сечівнику 

 

N21.8 Камені в інших нижніх відділах сечових шляхів 

 

N21.9 Камені в нижніх відділах сечових шляхів, неуточнені 

 

N22* Камені сечових шляхів при хворобах, класифікованих в інших рубриках 
 

▼0049, 0050 

 

N22.0* Сечові камені при шистосомозі [більгарціозі] (B65.- †) 

 

N22.8* Камені сечових шляхів при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

N23 Неуточнена ниркова колька  

 

ІНШІ УРАЖЕННЯ НИРКИ ТА СЕЧОВОДА  

(N25-N29) 

 
Виключено: з сечокам'яною хворобою (N20-N23) 

 

N25 Порушення внаслідок дисфункції канальців нирки 
Виключено: метаболічні порушення, класифіковані в рубриках Е70-Е89 

 

N25.0 Ниркова остеодистрофія 
Азотемічна остеодистрофія 

Тубулярні порушення, пов’язані з втратою фосфатів 

Нирковий(а): 

 рахіт 

 низькорослість 

 

N25.1 Нефрогенний нецукровий діабет 

 

N25.8 Інші ураження внаслідок дисфункції канальців нирок 
Синдром Лайтвуда-Олбрайта 

Нирково-канальцевий ацидоз БДВ 

Вторинний гіперпаратиреоз ниркового ґенезу 

 

N25.9 Порушення внаслідок дисфункції канальців нирок, неуточнене 

 

N26 Зморщена нирка неуточненого ґенезу 
Атрофія нирки (термінальна) 

Нирковий склероз БДВ 

Виключено: 

Зморщена нирка з гіпертензією (I12.-) 

Дифузний склерозуючий гломерулонефрит (N18.-) 

Нефросклероз (артеріолярний) (артеріосклеротичний) (гіпертензивний) (I12.-) 

Мала нирка невідомого ґенезу (N27.-) 

 

N27 Мала нирка невідомої етіології 

 

N27.0 Мала нирка, однобічна 

 

N27.1 Мала нирка, двобічна 
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N27.9 Мала нирка, неуточнена 

 

N28 Інші хвороби нирки та сечовода, не класифіковані в інших рубриках 
Виключено: 

Гостра хвороба нирок БДВ (N00.9) 

Гідроуретер (N13.4) 

Перегинання та стриктура сечовода: 

 з гідронефрозом (N13.1) 

 без гідронефрозу (N13.5) 

 

N28.0 Ішемія та інфаркт нирки 
Ниркової артерії: 

 емболія 

 обструкція 

 оклюзія 

 тромбоз 

Інфаркт нирки 

Виключено: 

Нирка Гольдблатта (I70.1) 

Ниркової артерії (поза ниркової частини): 

 атеросклероз (I70.1) 

 вроджений стеноз (Q27.1) 

 

N28.1 Кіста нирки 
Кіста (набута) (множинна) (одинична) нирки 

Виключено: кістозна хвороба нирок, вроджена (Q61.-) 

 

N28.8 Інші уточнені хвороби нирки та сечовода 
Гіпертрофія нирки 

Мегалоуретер 

Нефроптоз 

Пієліт 

Пієлоуретерит  кістозний 

Уретерит  

Уретероцеле 

 

N28.9 Хвороба нирки та сечовода, неуточнена 
Нефропатія БДВ 

Хвороба нирок БДВ 

Виключено: нефропатія БДВ та хвороба нирок БДВ з морфологічним ушкодженням, уточненим у 

підрубриках .0-.8 на стор. 483 (N05.-) 

 

N29* Інші ураження нирки та сечовода при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 

 

N29.0* Пізній сифіліс нирки (A52.7 †) 

 

N29.1* Інші ураження нирки та сечовода при інфекційних та паразитарних хворобах, 

класифікованих в інших рубриках 
Ураження нирки та сечовода при: 

 шистосомозі [більгарціозі] (B65.- †) 

 туберкульозі (A18.1†) 

 

N29.8* Інші ураження нирки та сечовода при інших хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 
Хвороба накопичення цистину (E72.0†) 
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ІНШІ ХВОРОБИ СЕЧОВИВІДНОЇ СИСТЕМИ  

(N30-N39) 

 
Виключено: 

Інфекція сечових шляхів: 

 що ускладнює аборт, позаматкову або молярну вагітність (O00-O07, O08.8) 

 з сечокам'яною хворобою (N20-N23) 

 

N30 Цистит 
За необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-B97) 

або відповідний код зовнішньої причини (Клас 20). 

Виключено: простатоцистит (N41.3) 

 

N30.0 Гострий цистит 
Виключено: 

Променевий цистит (N30.4) 

Тригоніт (N30.3) 

 

N30.1 Інтерстиціальний цистит (хронічний) 

 

N30.2 Інший хронічний цистит 

 

N30.3 Тригоніт 
Уретротригоніт 

 

N30.4 Променевий цистит 

 

N30.8 Інший цистит 
Абсцес сечового міхура 

 

N30.9 Цистит, неуточнений 

 

N31 Нервово-м'язова дисфункція сечового міхура, не класифікована в інших 

рубриках 
Виключено: 

Спінальний сечовий міхур БДВ (G95.8) 

Зумовлений ушкодженням спинного мозку (G95.8) 

Нейрогенний сечовий міхур, спричинений синдромом кінського хвоста (G83.4) 

Нетримання сечі: 

 БДВ (R32) 

 уточнене (N39.3-N39.4) 

 

N31.0 Незагальмований сечовий міхур, не класифікований в інших рубриках 

 

N31.1 Рефлекторна невропатія сечового міхура, не класифікована в інших рубриках 

 

N31.2 Нейрогенна слабкість сечового міхура, не класифікована в інших рубриках 
Нейрогенний сечовий міхур: 

 атонічний (моторний) (сенсорний) 

 автономний 

 нерефлекторний 

 

N31.8 Інша нервово-м'язова дисфункція сечового міхура 

 

N31.9 Нервово-м'язова дисфункція сечового міхура, неуточнена 
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Нейрогенна дисфункція сечового міхура БДВ 

 

N32 Інші ураження сечового міхура 
Виключено: 

Камені у сечовому міхурі (N21.0) 

Цистоцеле (N81.1) 

Грижа або пролапс сечового міхура у жінок (N81.1) 

 

N32.0 Обструкція шийки сечового міхура 
Стеноз шийки сечового міхура (набутий) 

 

N32.1 Міхурово-кишковий свищ [нориця] 
Міхурово-товстокишковий свищ [нориця] 

 

N32.2 Міхуровий свищ [нориця], не класифікована в інших рубриках 
Виключено: свищ [нориця] між сечовим міхуром та жіночими статевими шляхами (N82.0-N82.1) 

 

N32.3 Дивертикул сечового міхура 
Дивертикуліт сечового міхура 

Виключено: камінь у дивертикулі сечового міхура (N21.0) 

 

N32.4 Розрив сечового міхура, нетравматичний 

 

N32.8 Інші уточнені ураження сечового міхура 
Сечовий міхур: 

 звапнілий 

 зморщений 

 надмірно активний 

 

N32.9 Ураження сечового міхура, неуточнене 

 

N33* Ураження сечового міхура при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

N33.0* Туберкульозний цистит (A18.l †) 

 

N33.8* Ураження сечового міхура при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Ураження сечового міхура при шистосомозі [більгарціозі] (B65.-†) 

 

N34 Уретрит та уретральний синдром 
За необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-B97). 
Виключено: 

Хвороба Рейтера (M02.3-) 

Уретрит при хворобах, що передаються переважно статевим шляхом (A50– A64) 

Уретротригоніт (N30.3) 

 

N34.0 Уретральний абсцес 
Абсцес: 

 бульбоуретральної залози [Купера] 

 залоз Літтре 

 періуретральний 

 уретральний (залози) 

Виключено: уретральний карункул (N36.2) 

 

N34.1 Неспецифічний уретрит 
Уретрит: 

 негонококовий 

 невенеричний 
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N34.2 Інший уретрит 
Уретральний меатит 

Виразка сечівника (зовнішнього вічка) 

Уретрит: 

 БДВ 

 постменопаузний 

 

N34.3 Уретральний синдром, неуточнений 

 

N35 Стриктура сечівника 
Виключено: післяпроцедурна стриктура сечівника (N99.1) 

 

N35.0 Посттравматична стриктура сечівника 
Стриктура сечівника внаслідок: 

 пологів 

 травми 

 

N35.1 Постінфекційна стриктура сечівника, не класифікована в інших рубриках 

 

N35.8 Інша стриктура сечівника  

 

N35.9 Стриктура сечівника, неуточнена 
Зовнішнього вічка БДВ  

 

 

N36 Інші хвороби сечівника 

 

N36.0 Уретральний свищ [нориця] 
Несправжній уретральний хід 

Свищ [нориця]: 

 між сечівником та промежиною 

 між сечівником та прямою кишкою 

 сечова БДВ 

Виключено: 

Свищ [нориця] між: 

 сечівником та мошонкою (N50.8) 

 сечівником та піхвою (N82.1) 

 

N36.1 Уретральний дивертикул 

 

N36.2 Уретральний карункул 

 

N36.3 Пролапс слизової оболонки сечівника 
Пролапс сечівника  

Уретроцеле у чоловіків 

Виключено:  

Уретроцеле:  

 вроджене (Q64.79) 

 у жінок (N81.0) 

 

N36.8 Інші уточнені хвороби сечівника 

 

N36.9 Хвороба сечівника, неуточнена 
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N37* Ураження сечівника при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

N37.0* Уретрит при хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Кандидозний уретрит (B37.4†) 

 

N37.8* Інші розлади сечівника при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

N39 Інші розлади сечовивідної системи 
Виключено: 

Гематурія. 

 БДВ (R31) 

 рецидивуюча та персистуюча (N02.-) 

 з уточненим морфологічним ушкодженням (N02.-) 

Протеїнурія БДВ (R80) 

 

N39.0 Інфекція сечових шляхів неуточненої локалізації 
▼0110 У разі необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-

B97). 
 

N39.1 Стійка протеїнурія, неуточнена 
Виключено: 

При вагітності, пологах та післяпологовому періоді (O11-O15) 

З уточненим морфологічним ураженням (N06.-) 

 

N39.2 Ортостатична протеїнурія, неуточнена 
Виключено: з уточненим морфологічним ураженням (N06.-) 

 

N39.3 Стресове мимовільне сечовипускання 
Якщо необхідно ідентифікувати надмірно активний сечовий міхур або гіперактивність м’яза-

детрузора, використовуйте додатковий код (N32.8). 

 

N39.4 Інше уточнене нетримання сечі 
При переповненні сечового міхура 

Рефлекторне      нетримання сечі 

Під час пробудження 

Якщо необхідно ідентифікувати надмірно активний сечовий міхур або гіперактивність м’яза-

детрузора, використовуйте додатковий код (N32.8). 

Виключено: 

Енурез БДВ (R32)  

Нетримання сечі: 

 неорганічного походження (F98.0) 

 БДВ (R32) 

 

N39.8 Інші уточнені хвороби сечовивідної системи 

 

◙N39.81 Біль у попереку/синдром гематурії 
▼1429 

 

◙N39.88 Інші уточнені хвороби сечовивідної системи 

 

N39.9 Хвороба сечовивідної системи, неуточнена 

 

 

 

ХВОРОБИ ЧОЛОВІЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ  

(N40-N51) 
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N40 Гіперплазія передміхурової залози 
Аденофіброматозна гіпертрофія  

Збільшення (доброякісне)   передміхурової залози 

Гіпертрофія (доброякісна)  

Середня частка (передміхурової залози) 

Обструкція проток передміхурової залози БДВ 

Кодуйте також супутню обструкцію шийки сечового міхура (N32.0) 

Виключено: 

Доброякісне новоутворення передміхурової залози (D29.1) 

 

N41 Запальні хвороби передміхурової залози 
У разі необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-

B97). 
 

N41.0 Гострий простатит 

 

N41.1 Хронічний простатит 

 

N41.2 Абсцес передміхурової залози 

 

N41.3 Простатоцистит 

 

N41.8 Інші запальні хвороби передміхурової залози 

 

N41.9 Запальна хвороба передміхурової залози, неуточнена 
Простатит БДВ 

 

N42 Інші хвороби передміхурової залози 

 

N42.0 Камінь передміхурової залози 
Простатичний камінь 

 

N42.1 Застій та крововилив в передміхурову залозу 

 

N42.2 Атрофія передміхурової залози 

 

N42.3 Дисплазія передміхурової залози 
Низький ступінь дисплазії передміхурової залози  

Виключено: високий ступінь дисплазія передміхурової залози (D07.5) 

 

N42.8 Інші уточнені хвороби передміхурової залози 

 

N42.9 Хвороба передміхурової залози, неуточнена 

 

N43 Гідроцеле та сперматоцеле 
 Включено: гідроцеле сім'яного канатика, яєчка або піхвової оболонки яєчка 

Виключено: вроджене гідроцеле (P83.5) 

 

N43.0 Гідроцеле осумковане 

 

N43.1 Гідроцеле інфіковане 
У разі необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-

B97). 
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N43.2 Інше гідроцеле 

 

N43.3 Гідроцеле, неуточнене 

 

N43.4 Сперматоцеле 

 

N44 Перекручування яєчка 
Перекручування: 

 придатка яєчка 

 морганієвої гідатиди (придатка яєчка) (яєчка) 

 сім’яного канатика 

 яєчка 

 

N45 Орхіт та епідидиміт 
У разі необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-

B97). 
 

N45.0 Орхіт, епідидиміт та епідидимоорхіт з абсцесом 
Абсцес придатка яєчка або яєчка 

 

N45.9 Орхіт, епідидиміт та епідидимоорхіт без абсцесу 
Епідидиміт БДВ 

Орхіт БДВ 

 

N46 Чоловіче безпліддя 
▼1437 Азооспермія БДВ 

 Олігоспермія БДВ 

 

N47 Надмірна крайня плоть, фімоз та парафімоз 
Щільно прилягаюча крайня плоть 

Туга крайня плоть 

 

N48 Інші хвороби статевого члена 

 

N48.0 Лейкоплакія статевого члена 
Ксеротичний облітеруючий баланіт 

Крауроз статевого члена 

Виключено: карцинома in situ статевого члена (D07.4 ) 

 

N48.1 Баланопостит 
Баланіт 

У разі необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-

B97). 
 

N48.2 Інші запальні хвороби статевого члена 
Абсцес 

Фурункул   печеристого тіла та статевого члена 

Карбункул 

Целюліт 

Каверніт (статевого члена) 

У разі необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-

B97). 
 

N48.3 Пріапізм 
Болюча ерекція 
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N48.4 Імпотенція органічного походження 
Використовуйте додатковий код для зазначення причини. 

Виключено: психогенна імпотенція (F52.2) 

 

N48.5 Виразка статевого члена 

 

N48.6 Пластична індурація статевого члена 
Хвороба Пейроні 

Пластична індурація статевого члену 

 

N48.8 Інші уточнені хвороби статевого члена 
Атрофія 

Гіпертрофія  печеристого тіла та статевого члена 

Тромбоз 

 

N48.9 Хвороба статевого члена, неуточнена 

 

N49 Запальні хвороби чоловічих статевих органів, не класифіковані в інших 

рубриках 
У разі необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-

B97). 

Виключено: 

Запалення статевого члена (N48.1– N48.2) 

Орхіт та епідидиміт (N45.-) 

 

N49.0 Запальні хвороби сім'яного пухирця 
Везикуліт БДВ 

 

N49.1 Запальні хвороби сім'яного канатика, піхвової оболонки яєчка та сім'явиносної 

протоки 
Вазит 

 

N49.2 Запальні хвороби мошонки 

 

N49.8 Запальні хвороби інших уточнених чоловічих статевих органів 
Запалення множинних локалізацій чоловічих статевих органів 

 

N49.9 Запальна хвороба неуточненого чоловічого статевого органа 
Абсцес 

Фурункул  неуточненого чоловічого статевого органа 

Карбункул 

Целюліт 

 

N50 Інші хвороби чоловічих статевих органів 
Виключено: перекручування яєчка (N44) 

 

N50.0 Атрофія яєчка 

 

N50.1 Судинні розлади чоловічих статевих органів 
Гематоцеле БДВ 

Крововилив   чоловічих статевих органів 

Тромбоз 

 

N50.8 Інші уточнені хвороби чоловічих статевих органів 
Атрофія  мошонки, сім’яного пухирця, 

Гіпертрофія  сім’яного канатика, яєчка [крім атрофії], 

Набряк  піхвової оболонки яєчка 
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Виразка  та сім'явиносної протоки 

Хілоцеле піхвової оболонки яєчка (нефіляріозне) БДВ 

Свищ [нориця] між сечівником та мошонкою 

Стриктура: 

 сім’яного канатика 

 піхвової оболонки яєчка 

 сім'явиносної протоки 

 

N50.9 Хвороба чоловічих статевих органів, неуточнена 

 

N51* Ураження чоловічих статевих органів при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 

 

N51.0* Ураження передміхурової залози при хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Простатит: 

 гонококовий (A54.2†) 

 спричинений трихомонадою (A59.0†) 

 туберкульозний (A18.1†) 

 

N51.1* Ураження яєчок та їх придатків при хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Хламідійний: 

 епідидиміт (A56.1†) 

 орхіт (A56.1†) 

Гонококовий: 

 епідидиміт (A54.2†) 

 орхіт (A54.2†) 

Туберкульозний: 

 епідидиміт (A18.1†) 

 яєчка (A18.1†) 

 

N51.2* Баланіт при хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Баланіт: 

 амебний (A06.8†) 

 кандидозний (B37.4†) 

 

N51.8* Інші ураження чоловічих статевих органів при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 
Філяріатозне хілоцеле піхвової оболонки яєчка (B74.-†) 

Герпесна інфекція [герпес простий] чоловічих статевих шляхів (A60.0†) 

Туберкульоз сім’яного пухирця (A18.1†) 

 

ХВОРОБИ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ  

(N60-N64) 

 
Виключено: хвороби молочної залози, пов'язані з пологами (O91-O92) 

 

N60 Доброякісна дисплазія молочної залози 
Включено: фіброзно-кістозна мастопатія 

 

N60.0 Солітарна кіста молочної залози 
Кіста молочної залози 

 

N60.1 Дифузна кістозна мастопатія 
Кістозна молочна залоза 

Виключено: з проліферацією епітелію (N60.3) 

 

N60.2 Фіброаденоз молочної залози 
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Виключено: фіброаденома молочної залози (D24) 

 

N60.3 Фібросклероз молочної залози 
Кістозна мастопатія з проліферацією епітелію 

 

N60.4 Ектазія проток молочної залози 

 

N60.8 Інші доброякісні дисплазії молочної залози 

 

N60.9 Доброякісна дисплазія молочної залози, неуточнена 

 

N61 Запальні хвороби молочної залози 
Абсцес (гострий) (хронічний) (не післяпологовий): 

 навколососкової ареоли 

 молочної залози 

Карбункул молочної залози 

Мастит (гострий) (підгострий) (не післяпологовий): 

 інфекційний  

 БДВ 

Виключено: неонатальний інфекційний мастит (P39.0) 

 

N62 Гіпертрофія молочної залози 
Гінекомастія 

Гіпертрофія молочної залози: 

 масивна пубертатна 

 БДВ 

 

N63 Неуточнене утворення в молочній залозі  
Вузлик (вузлики) в молочній залозі 

 

N64 Інші хвороби молочної залози 

 

N64.0 Тріщина та свищ [нориця] соска 

 

N64.1 Жировий некроз молочної залози 
Жировий некроз (сегментарний) молочної залози 

 

N64.2 Атрофія молочної залози 

 

N64.3 Галакторея, не пов'язана з пологами 

 

N64.4 Мастодинія 

 

N64.5 Інші ознаки та симптоми, що стосуються молочної залози 
Індурація молочної залози 

Виділення з соска 

Втягнутий сосок 

 

N64.8 Інші уточнені ураження молочної залози 
Галактоцеле 

Субінволюція молочної залози (постлактаційна) 

 

N64.9 Ураження молочної залози, неуточнене 

 

ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗА У ЖІНОК  
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(N70-N77) 

 
Виключено: 

Що ускладнюють аборт, позаматкову або молярну вагітність (O00-O07, O08.0) 

 

N70 Сальпінгіт та оофорит 
Включено: 

Абсцес: 

 маткової (фаллопієвої) труби 

 яєчника 

 тубооваріальний  

Піосальпінкс  

Сальпінго-оофорит 

Тубооваріальне запальне захворювання 

У разі необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-

B97). 

 

N70.0 Гострий сальпінгіт та оофорит 

 

N70.1 Хронічний сальпінгіт та оофорит 
Гідросальпінкс 

 

N70.9 Сальпінгіт та оофорит, неуточнені 

 

N71 Запальне захворювання матки, за винятком шийки матки 
Включено: 

Ендо(міо)метрит  

Метрит  

Міометрит  

Піометра  

Абсцес матки 

У разі необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-

B97). 

 

N71.0 Гостре запальне захворювання матки 

 

N71.1 Хронічне запальне захворювання матки 

 

N71.9 Запальне захворювання матки, неуточнене 

 

N72 Запальне захворювання шийки матки 
Цервіцит  з ерозією 

Ендоцервіцит  або з ектропіоном 

Екзоцервіцит  чи без них 

У разі необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-

B97). 

Виключено: ерозія та ектропіон шийки матки без цервіциту (N86) 

 

N73 Інші запальні захворювання органів малого таза у жінок 
У разі необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-

B97). 

 

N73.0 Гострий параметрит та тазовий целюліт 
Абсцес: 

 широкої зв’язки   уточнений(а) як гострий(а) 

 параметрія 

Тазовий целюліт у жінок 
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N73.1 Хронічний параметрит та тазовий целюліт 
Будь-який стан у рубриці N73.0, уточнений як хронічний 

 

N73.2 Неуточнений параметрит та тазовий целюліт 
Будь-який стан у рубриці N73.0, не уточнений як гострий або хронічний 

 

N73.3 Гострий тазовий перитоніт у жінок 

 

N73.4 Хронічний тазовий перитоніт у жінок 

 

N73.5 Тазовий перитоніт у жінок, неуточнений 

 

N73.6 Тазові перитонеальні спайки у жінок 
Виключено: післяопераційні тазові перитонеальні спайки (N99.4) 

 

N73.8 Інші уточнені запальні захворювання органів малого таза у жінок 

 

N73.9 Запальне захворювання органів малого таза у жінок, неуточнена 
Інфекція або запалення органів малого таза у жінок БДВ 

 

N74* Запальні ураження органів малого таза у жінок при хворобах, 

класифікованих в інших рубриках 

 

N74.0* Туберкульозна інфекція шийки матки (A18.1 †) 

 

N74.1* Запальні хвороби органів малого таза у жінок туберкульозної етіології (A18.1 †) 
Туберкульозний ендометрит 

 

N74.2* Запальні хвороби органів малого таза у жінок, спричинені сифілісом (A51.4 †, 

A52.7 †) 

 

N74.3* Гонококові запальні хвороби органів малого таза у жінок (A54.2 †) 

 

N74.4* Запальні хвороби органів малого таза у жінок, спричинені хламідіями (A56.1 †) 

 

N74.8* Запальні хвороби органів малого таза у жінок при інших хворобах, 

класифікованих в інших рубриках 

 

N75 Хвороби бартолінової залози 

 

N75.0 Кіста бартолінової залози 

 

N75.1 Абсцес бартолінової залози 

 

N75.8 Інші хвороби бартолінової залози 
Бартолініт 

 

N75.9 Хвороба бартолінової залози, неуточнена 

 

N76 Інше запалення піхви та вульви 
У разі необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-

B97). 

Виключено: сенільний (атрофічний) вагініт (N95.2) 
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N76.0 Гострий вагініт 
Вагініт БДВ 

Вульвовагініт: 

 гострий 

 БДВ 

 

N76.1 Підгострий та хронічний вагініт 
Вульвовагініт: 

 хронічний 

 підгострий 

 

N76.2 Гострий вульвіт 
Вульвіт БДВ 

 

N76.3 Підгострий та хронічний вульвіт 

 

N76.4 Абсцес вульви 
Фурункул вульви 

 

N76.5 Виразка піхви 

 

N76.6 Виразка вульви 

 

N76.8 Інші уточнені запалення піхви та вульви 

 

N77* Вульвовагінальні виразки та запалення при хворобах, класифікованих в 

інших рубриках 

 

N77.0* Виразка вульви при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в 

інших рубриках 
Виразка вульви при: 

 герпесвірусній [герпес простий] інфекції (A60.0†) 

 туберкульозі (A18.1†) 

 

N77.1* Вагініт, вульвіт та вульвовагініт при інфекційних та паразитарних хворобах, 

класифікованих в інших рубриках 
Вагініт, вульвіт та вульвовагініт при: 

 кандидозі (B37.3†) 

 герпесвірусній [герпес простий] інфекції (A60.0†) 

 інвазії, зумовленій гостриком (B80†) 

 

N77.8* Виразки та запалення вульви та піхви при інших хворобах, класифікованих в 

інших рубриках 
Виразки вульви при хворобі Бехчета (M35.2†) 

 

НЕЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ  

(N80-N98) 

 

N80 Ендометріоз 

 

N80.0 Ендометріоз матки 
Аденоміоз 

 

N80.1 Ендометріоз яєчника 
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N80.2 Ендометріоз фаллопієвої труби 

 

N80.3 Ендометріоз тазової очеревини 

 

N80.4 Ендометріоз ректовагінальної перетинки та піхви 

 

N80.5 Ендометріоз кишок 

 

N80.6 Ендометріоз шкірного рубця 

 

N80.8 Інший ендометріоз 
 Ендометріоз грудини 

 

N80.9 Ендометріоз, неуточнений 

 

N81 Генітальний пролапс у жінок 
Виключено: 

Випадання: 

 та грижа яєчника та маткової (фаллопієвої) труби (N83.4) 

 склепіння піхви після гістеректомії (N99.3) 

 

N81.0 Уретроцеле у жінок 
Виключено: 

Вроджене (Q64.79) 

Уретроцеле з: 

 цистоцеле (N81.1) 

 випаданням матки (N81.2-N81.4) 

 

N81.1 Цистоцеле 
Цистоцеле з уретроцеле 

Випадання (передньої) (стінки) піхви БДВ 

Виключено: цистоцеле з випаданням матки (N81.2-N81.4) 

 

N81.2 Неповний матково-вагінальний пролапс 
Випадання шийки матки БДВ 

Випадання піхви: 

 першого ступеня 

 другого ступеня 

 

N81.3 Повний матково-вагінальний пролапс 
Випадання матки БДВ 

Випадання матки третього ступеня 

 

N81.4 Матково-вагінальний пролапс, неуточнений  
 Випадання матки БДВ 

 

N81.5 Ентероцеле піхви 
Виключено: ентероцеле з випаданням матки (N81.2–N81.4) 

 

N81.6 Ректоцеле 
Випадання задньої стінки піхви 

Виключено: 

Випадання прямої кишки (K62.3) 

Ректоцеле з випаданням матки (N81.2–N81.4) 

 

N81.8 Інші форми генітального пролапсу у жінок 
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Недостатність м’язів промежини 

Старий розрив м’язів тазового дна 

 

N81.9 Генітальний пролапс у жінок, неуточнений 

 

N82 Свищ [нориця] статевих органів у жінок 
Виключено: міхурово-кишковий свищ [нориця] (N32.1) 

 

N82.0 Міхурово-вагінальний свищ [нориця] 

 

N82.1 Інший свищ [нориця] жіночих сечостатевих шляхів 
Свищ [нориця]: 

 між шийкою матки та сечовим міхуром 

 сечовідно-піхвова 

 уретровагінальна 

 матково-сечовідна 

 матково-міхурова 

 

N82.2 Свищ [нориця] піхвово-тонкокишковий 

 

N82.3 Свищ [нориця] піхвово-товстокишковий 
Ректовагінальний свищ(нориця) 

 

N82.4 Інший кишково-генітальний свищ [нориця] у жінок 
Кишково-матковий свищ [нориця]  

 

N82.5 Генітально-шкірний свищ [нориця] у жінок 
Свищ [нориця]: 

 з матки на черевну стінку 

 з піхви в промежину 

 

N82.8 Інший  свищ [нориця] жіночих статевих шляхів 

 

N82.9 Свищ [нориця] жіночих статевих шляхів, неуточнена 

 

N83 Незапальні захворювання яєчника, фаллопієвої труби та широкої зв'язки 

матки 
Виключено: гідросальпінкс (N70.1) 

 

N83.0 Фолікулярна кіста яєчника 
▼1434 Кіста граафового фолікула 

Геморагічна фолікулярна кіста (яєчника) 

 

N83.1 Кіста жовтого тіла 
▼1434 Геморагічна кіста жовтого тіла 
 

N83.2 Інші та неуточнені кісти яєчника 
Ретенційна кіста   яєчника 

Проста кіста  

Виключено: 

Кіста яєчника: 

 пов'язана з аномалією розвитку (Q50.1-) 

 неопластична (D27) 

Синдром полікістозних яєчників (E28.2) 

 

N83.3 Набута атрофія яєчника та фаллопієвої труби 
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N83.4 Пролапс та грижа яєчника та фаллопієвої труби 

 

N83.5 Перекручування яєчника, ніжки яєчника та фаллопієвої труби 
Перекручування: 

 додаткової труби 

 морганієвої гідатиди 

 

N83.6 Гематосальпінкс 
Виключено: 

Гематосальпінкс з: 

 гематокольпосом (N89.7) 

 гематометрою (N85.7) 

 

N83.7 Гематома широкої зв'язки матки 

 

N83.8 Інші незапальні ураження яєчника, фаллопієвої труби та широкої зв'язки матки 
Синдром розриву широкої зв’язки [Аллена-Мастерса] 

 

N83.9 Незапальна хвороба яєчника, фаллопієвої труби та широкої зв'язки, неуточнена 

 

N84 Поліп жіночих статевих шляхів 
Виключено: 

Аденоматозний поліп (D28.-) 

Плацентарний поліп (O90.8) 

 

N84.0 Поліп тіла матки 
Поліп: 

 ендометрія 

 матки БДВ 

Виключено: поліпоїдна гіперплазія ендометрія (N85.0) 

 

N84.1 Поліп шийки матки 
Поліп слизової оболонки шийки матки 

 

N84.2 Поліп піхви 

 

N84.3 Поліп вульви 
Поліп статевої губи 

 

N84.8 Поліп інших відділів жіночих статевих органів 

 

N84.9 Поліп жіночих статевих органів, неуточнений 

 

N85 Інші незапальні захворювання матки, за винятком шийки матки 
Виключено: 

Ендометріоз (N80.-) 

Запальна хвороба матки (N71.-) 

Незапальні хвороби шийки матки, крім неправильного положення (N86-N88) 

Поліп тіла матки (N84.0) 

Пролапс матки (N81.-) 

 

N85.0 Залозиста гіперплазія ендометрія 
Гіперплазія ендометрія: 

 кістозна 

 залозисто-кістозна 



520 

 БДВ 

 поліпоїдна 

 

N85.1 Аденоматозна гіперплазія ендометрія 
Гіперплазія ендометрія, атипова (аденоматозна) 

 

N85.2 Гіпертрофія матки 
Велика або збільшена матка 

Виключено: післяпологова гіпертрофія матки (O90.8) 

 

N85.3 Субінволюція матки 
Виключено: післяпологова субінволюція матки (O90.8) 

 

N85.4 Неправильне положення матки 
Антеверсія  

Ретрофлексія   матки 

Ретроверсія  

 

N85.5 Виворіт матки  
Виключено: 

Поточна акушерська травма (O71.2) 

Післяпологовий виворіт матки (O71.2) 

 

N85.6 Внутрішньоматкові сінехії 
Синдром Ашермана 

 

N85.7 Гематометра 
Гематосальпінкс з гематометрою 

Виключено: гематометра з гематокольпосом (N89.7) 

 

N85.8 Інші уточнені незапальні хвороби матки 
Атрофія матки, набута 

Фіброз матки БДВ 

 

N85.9 Незапальна хвороба матки, неуточнена 
Хвороба матки БДВ 

 

N86 Ерозія та ектропіон шийки матки 
Декубітальна (трофічна) виразка  шийки матки 

Виворіт  

Виключено: з цервіцитом (N72) 

 

N87 Дисплазія шийки матки 
Виключено: карцинома in situ шийки матки (D06.-) 

 

N87.0 Слабко виражена дисплазія шийки матки 
Цервікальна інтраепітеліальна неоплазія [ЦІН], I ступеня 

Плоскоклітинне інтраепітеліальне ураження низького ступеня (LGSIL) 

 

N87.1 Помірна дисплазія шийки матки 
Цервікальна інтраепітеліальна неоплазія [ЦІН], ІІ ступеня 

 

N87.2 Різко виражена дисплазія шийки матки, не класифікована в інших рубриках 
Важка дисплазія шийки матки БДВ 

Виключено: цервікальна інтраепітеліальна неоплазія [ЦІН], III ступеня, зі згадкою або без згадки 

про важку дисплазію (D06.-) 
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N87.9 Дисплазія шийки матки, неуточнена 

 

N88 Інші незапальні захворювання шийки матки 
Виключено: 

Запальна хвороба шийки матки (N72) 

Поліп шийки матки (N84.1) 

 

N88.0 Лейкоплакія шийки матки 

 

N88.1 Старий розрив шийки матки 
Спайки шийки матки 

Виключено: поточна акушерська травма (O71.3) 

 

N88.2 Стриктура та стеноз шийки матки 

 

N88.3 Недостатність шийки матки 
Обстеження та лікування при (передбачуваній) недостатності шийки матки за умови відсутності 

вагітності 

Виключено: 

Яка впливає на стан плода чи новонародженого (P01.0) 

при вагітності (O34.3) 

 

N88.4 Гіпертрофічне видовження шийки матки 

 

N88.8 Інші уточнені незапальні хвороби шийки матки 
Виключено: поточна акушерська травма (O71.3) 

 

N88.9 Незапальна хвороба шийки матки, неуточнена 

 

N89 Інші незапальні захворювання піхви 
Виключено: 

Карцинома in situ піхви (D07.2) 

Запалення піхви (N76.-) 

Сенільний (атрофічний) вагініт (N95.2) 

Трихомоніазна лейкорея (A59.0) 

 

N89.0 Слабко виражена дисплазія піхви 
Інтраепітеліальна неоплазія піхви [ІНП], I ступеня 

 

N89.1 Помірна дисплазія піхви 
Інтраепітеліальна неоплазія піхви [ІНП], IІ ступеня 

 

N89.2 Різко виражена дисплазія піхви, не класифікована в інших рубриках 
Різко виражена  дисплазія піхви БДВ 

Виключено: 

Інтраепітеліальна неоплазія піхви [ІНП], III ступеня, зі згадкою або без згадки про тяжку 

дисплазію (D07.2) 

 

N89.3 Дисплазія піхви, неуточнена 

 

N89.4 Лейкоплакія піхви 

 

N89.5 Стриктура та атрезія піхви 
Вагінальні: 

 спайки 

 стеноз 

Виключено: післяопераційні спайки піхви (N99.2) 
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N89.6 Щільна дівоча пліва 
Ригідна дівоча пліва 

Щільне дівоче кільце 

Виключено: дівоча пліва, яка повністю закриває вхід до піхви (Q52.3) 

 

N89.7 Гематокольпос 
Гематокольпос з гематометрою або з гематосальпінксом 

 

N89.8 Інші уточнені незапальні хвороби піхви 
Лейкорея БДВ 

Старий розрив піхви 

Виразка від песарія у піхві 

Виключено: 

Поточна акушерська травма (O70.-, O71.4, O71.7-O71.8) 

Старі розриви з залученням м’язів дна малого таза (N81.8) 

Вагінальна кровотеча БДВ (N93.9) 

 

N89.9 Незапальна хвороба піхви, неуточнена 

 

N90 Інші незапальні захворювання вульви та промежини 
Виключено: 

Карцинома in situ вульви (D07.1) 

Поточна акушерська травма (O70.-, O71.7-O71.8) 

Запалення вульви (N76.-) 

 

N90.0 Слабко виражена дисплазія вульви 
Інтраепітеліальна неоплазія вульви [ІНВ], I ступеня 

 

N90.1 Помірна дисплазія вульви 
Інтраепітеліальна неоплазія вульви [ІНВ], ІІ ступеня 

 

N90.2 Різко виражена дисплазія вульви, не класифікована в інших рубриках 
Різко виражена дисплазія вульви БДВ 

Виключено: інтраепітеліальна неоплазія вульви [ІНВ], III ступеня, зі згадкою або без згадки про 

тяжку дисплазію  (D07.1) 

 

N90.3 Дисплазія вульви, неуточнена 

 

N90.4 Лейкоплакія вульви 
Дистрофія   вульви 

Крауроз  

 

N90.5 Атрофія вульви 
Стеноз вульви 

 

N90.6 Гіпертрофія вульви 
Гіпертрофія статевих губ 

 

N90.7 Кіста вульви 

 

N90.8 Інші уточнені незапальні хвороби вульви та промежини 
Спайки вульви 

Гіпертрофія клітора 

 

N90.9 Незапальна хвороба вульви та промежини, неуточнена 
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N91 Відсутність, мізерна та нечаста менструація 
Виключено: дисфункція яєчників (E28.-) 

 

N91.0 Первинна аменорея 
Відсутність початку менструації у пубертатному періоді 

 

N91.1 Вторинна аменорея 
Відсутність менструацій у жінки, у якої вони раніше були 

 

N91.2 Аменорея, неуточнена 
Відсутність менструації БДВ 

 

N91.3 Первинна олігоменорея 
Мізерні або рідкісні менструації з самого початку 

 

N91.4 Вторинна олігоменорея 
Мізерні або рідкісні менструації у жінки, у якої раніше були нормальні менструації 

 

N91.5 Олігоменорея, неуточнена 
Гіпоменорея БДВ 

 

N92 Надмірна, часта та нерегулярна менструація 
Виключено: кровотеча в період після менопаузи (N95.0) 

 

N92.0 Надмірна та часта менструація з регулярним циклом 
Періодичні надмірні менструації БДВ 

Менорагія БДВ 

Поліменорея 

 

N92.1 Надмірна та часта менструація з нерегулярним циклом 
Нерегулярні кровотечі в міжменструальному періоді 

Нерегулярні, вкорочені інтервали між менструальними кровотечами 

Менометрорагія 

Метрорагія 

 

N92.2 Надмірна менструація в період статевого дозрівання 
Надмірна кровотеча, пов’язана зі становленням менструального періоду 

Пубертатна менорагія 

Пубертатна кровотеча 

 

N92.3 Овуляційна кровотеча 
Регулярна міжменструальна кровотеча 

 

N92.4 Надмірна кровотеча в передменопаузальний період 
Менорагія та метрорагія: 

 клімактерична 

 менопаузна 

 передклімактерична 

 передменопаузна 

 

N92.5 Інша уточнена нерегулярна менструація 

 

N92.6 Нерегулярна менструація, неуточнена 
Нерегулярна(ий)  

 кровотеча БДВ 

 менструальний цикл БДВ 

Виключено: 
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Нерегулярна менструація з: 

 подовженими інтервалами або мізерною кровотечею (N91.3–N91.5) 

 вкороченими інтервалами або надмірною кровотечею (N92.1) 

 

N93 Інші патологічні кровотечі з матки та піхви 
Виключено: 

Кровотеча з піхви у новонародженого (P54.6) 

Псевдоменструація (P54.6) 

 

N93.0 Післякоітальна або контактна кровотеча 

 

N93.8 Інша уточнена патологічна кровотеча з матки та піхви 
Дисфункціональна або функціональна кровотеча з матки або піхви БДВ 

 

N93.9 Патологічна маткова та піхвова кровотеча, неуточнена 
Вагінальна кровотеча БДВ 

 

N94 Біль та інші стани, пов'язані з жіночими статевими органами та 

менструальним циклом 

 

N94.0 Біль у середині менструального циклу [під час овуляції] 

N94.1 Відсутність лібідо [диспареунія ] 

Виключено: психогенна диспареунія (F52.6) 

N94.2 Вагінізм 

Виключено: психогенний вагінізм (F52.5) 

N94.3 Синдром передменструального напруження 

N94.4 Первинна дисменорея 

 

N94.5 Вторинна дисменорея 

 

N94.6 Дисменорея, неуточнена 

 

N94.8 Інші уточнені стани, пов'язані з жіночими статевими органами та менструальним 

циклом 

 

N94.9 Стан, пов'язаний з жіночими статевими органами та менструальним циклом, 

неуточнений 

 

N95 Менопаузальні та інші перименопаузальні розлади 
Виключено: 

Надмірна кровотеча в пременопаузальному періоді (N92.4) 

В період після менопаузи: 

 остеопороз:  

 БДВ (M81.0-) 

 з патологічними переломами (M80.0-) 

 уретрит (N34.2) 

Передчасна менопауза БДВ (E28.3) 

 

N95.0 Післяменопаузна кровотеча  
Виключено: та, що пов'язана зі штучною менопаузою (N95.3) 

 



525 

N95.1 Менопаузний та клімактеричний стан у жінок 
Пов’язані з менопаузою такі симптоми як припливи, безсоння, головний біль, недостатня 

зосередженість 

Виключено: ті, що пов'язані зі штучною менопаузою (N95.3) 

 

N95.2 Атрофічний вагініт у період після менопаузи 
Виключено: пов'язаний зі штучною менопаузою (N95.3) 

 

N95.3 Стани, пов'язані зі штучною менопаузою 
Постменопаузальний синдром після штучної менопаузи 

 

N95.8 Інші уточнені порушення в період менопаузи та применопаузний період   

N95.9 Порушення в період менопаузи та перименопаузний період, неуточнене 

 

N96 Звичний викидень 
Обстеження та надання медичної допомоги жінці за відсутності вагітності 

Відносне безпліддя 

Виключено: 

Поточна вагітність (O26.2) 

З поточним абортом (O03-O06) 

 

N97 Жіноче безпліддя 
▼1437 Включено: 

Нездатність завагітніти 

Стерильність жіноча БДВ 

Виключено: відносне безпліддя (N96) 

 

N97.0 Жіноче безпліддя, пов'язане з відсутністю овуляції 

 

N97.1 Жіноче безпліддя трубного походження 
Пов’язане з вродженою аномалією маткових труб 

Труб: 

 непрохідність 

 окклюзія  

 стеноз 

 

N97.2 Жіноче безпліддя маткового походження 
Пов’язане з вродженою аномалією матки 

Порушення імплантації яйцеклітини 

 

N97.3 Жіноче безпліддя шийкового походження 

 

N97.4 Жіноче безпліддя, пов'язане з чоловічими факторами 

 

N97.8 Жіноче безпліддя іншого походження 

 

N97.9 Жіноче безпліддя, неуточнене 

 

N98 Ускладнення, пов'язані зі штучним заплідненням 

 

N98.0 Інфекція, пов'язана зі штучним осіменінням 

 

N98.1 Гіперстимуляція яєчників 
Гіперстимуляція яєчників: 

 пов’язана з індукованою овуляцією 
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 спричинена лікарськими засобами 

 БДВ 

Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 
 

N98.2 Ускладнення при спробі імплантації заплідненої яйцеклітини після 

екстракорпорального запліднення  

 

N98.3 Ускладнення при спробі імплантації ембріона 

 

N98.8 Інші ускладнення, пов'язані зі штучним заплідненням 
Ускладнення штучної інсемінації: 

 донорською спермою 

 спермою чоловіка 

 

N98.9 Ускладнення, пов'язане зі штучним заплідненням, неуточнене 

 

ІНШІ РОЗЛАДИ СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ  

(N99) 

 

N99 Інтраопераційні та післяпроцедурні порушення сечостатевої системи, не 

класифіковані в інших рубриках 
▼1904 Виключено: 

Променевий цистит (N30.4) 

Остеопороз після видалення яєчників:  

 БДВ (M81.1-) 

 із патологічним переломом (M80.1-) 

Стани, пов'язані зі штучною менопаузою (N95.3) 

 

N99.1 Післяопераційна стриктура сечівника 
Стриктура сечівника після катетеризації 

 

N99.2 Післяопераційні спайки піхви 

 

N99.3 Пролапс склепіння піхви після гістеректомії 

 

N99.4 Післяопераційні спайки в малому тазі 

 

 

N99.5 Дисфункція стоми сечовивідних шляхів 

Включено: цистостомія 

нефростомія 

✪N99.51 Кровотеча з стоми сечовивідних шляхів 

✪N99.52 Інфікування стоми сечовивідних шляхів 

✪N99.53 Витікання з стоми сечовивідних шляхів 

✪N99.59 Дисфункція стоми сечовивідних шляхів, не класифікована в інших рубриках 

Стома сечовивідних шляхів: 

• Ускладнення БДВ 

• Ускладнення механічного походження 

• стеноз або стриктура (стиснення) 
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✪N99.6 Випадковий прокол або розріз органів або структур сечостатевої 

системи під час проведення медичної процедури 

✪N99.61 Випадковий прокол і розріз нирки під час медичної процедури 

✪N99.62 Випадковий прокол і розріз сечовивідних протоків під час медичної процедури 

✪N99.63 Випадковий прокол і розріз сечового міхура під час медичної процедури 

✪N99.64 Випадковий прокол і розріз уретри під час медичної процедури 

✪N99.65 Випадковий прокол і розріз передміхурової залози під час медичної процедури 

✪N99.66 Випадковий прокол і розріз матки під час медичної процедури 

✪N99.67 Випадковий прокол і розріз яєчника та маткової труби під час медичної 

процедури 

✪N99.68 Випадковий прокол і розріз яєчка під час медичної процедури 

✪N99.69 Випадковий прокол або розріз органів або структур сечостатевої системи під час 

медичної процедури, не класифіковані в інших рубриках 

N99.8 Інші інтраопераційні та постпроцедурні порушення сечостатевої 

системи 

 

✪N99.81 Кровотеча з хірургічного анастомозу урогенітального тракту 

✪N99.82 Стеноз хірургічного анастомозу урогенітального тракту 

Структура хірургічного анастомозу урогенітального тракту 

✪N99.83 Витікання з хірургічного анастомозу урогенітального тракту 

✪N99.84 Синдром залишкового яєчника [Синдром резидуального яєчника] 

✪N99.89 Інші інтраопераційні та постпроцедурні порушення сечостатевої системи 

 

N99.9 Інтраопераційне та післяпроцедурне порушення сечостатевої системи, неуточнене 
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КЛАС 15 ВАГІТНІСТЬ, ПОЛОГИ ТА 

ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕРІОД (O00-O99) 

 

Даний клас містить наступні блоки: 

O00-O08 Вагітність з абортивним результатом  

O09 Тривалість вагітності  

O10-O16 Набряк, протеїнурія та гіпертензія під час вагітності, пологів та у 

післяпологовому періоді  

O20-O28 Інші хвороби матері, пов’язані переважно з вагітністю  

O30-O48 Стан плода, амніотичної порожнини та можливі ускладнення пологів, які 

вимагають надання медичної допомоги матері  

O60-O75 Ускладнення під час пологів та пологів  

O80-O84 Розродження  

O85-O92 Ускладнення, пов’язані переважно з післяпологовим періодом  

O94-O99 Інші акушерські стани, не класифіковані в інших рубриках  

Примітка: 

Наведені у даному класі коди використовуються для станів, пов’язаних з або зумовлених вагітністю, 

пологами або післяпологовим періодом (пов’язаних з материнством або допомогою породіллі). 

Виключено: 

Вагітність, випадкова (Z33) 

Спостереження за перебігом нормальної вагітності (Z34.-) 

 

ВАГІТНІСТЬ З АБОРТИВНИМ РЕЗУЛЬТАТОМ  

(O00-O08) 

 
Життєздатність плоду визначається як 20 повних тижнів (140 днів) вагітності та/або з масою плода, яка 

більше або дорівнює 400 г 

 Виключено: вагітність при багатоплідному зачатті, що триває після викидня одного або більше, ніж одного 

плода (O31.1) 

 

O00 Позаматкова вагітність 
Включено: позаматкова вагітність з розривом 

Якщо необхідно ідентифікувати будь-яке супутнє ускладнення, використовують додатковий код 

O08.-. 

Для зазначення тривалості вагітності використовують додатковий код з категорії O09.-. 

 

O00.0 Черевна вагітність 
Виключено: медична допомога матері при наявності життєздатного плода при черевній вагітності 

(O36.7) 

 

O00.1 Трубна вагітність 
Вагітність у матковій трубі 

Розрив (маткової) труби внаслідок вагітності 

Трубний аборт 

 

O00.2 Яєчникова вагітність 
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O00.8 Інші форми позаматкової вагітності 
Вагітність: 

 шийкова 

 у розі матки 

 внутрішньозв’язкова  

 стінкова 

 

O00.9 Позаматкова вагітність, неуточнена 

 

O01 Міхуровий занос 
▼0233 Включено: морфологічний код M9100 з поведінковим кодом /0 

Якщо необхідно ідентифікувати будь-яке супутнє ускладнення, використовують додатковий код 

O08.-. 

Для зазначення тривалості вагітності використовують додатковий код з категорії O09.-. 

Виключено: злоякісний міхуровий занос (D39.2) 

 

O01.0 Класичний міхуровий занос 
Повний міхуровий занос 

 

O01.1 Неповний та частковий міхуровий занос 

 

O01.9 Міхуровий занос, неуточнений 
Трофобластична хвороба БДВ 

Міхуровий занос БДВ 

 

O02 Інші аномальні продукти запліднення 
Якщо необхідно ідентифікувати будь-яке супутнє ускладнення, використовують додатковий код 

O08.-. 

Для зазначення тривалості вагітності використовують додатковий код з категорії O09.-. 

Виключено: «паперовий» плід (O31.0) 

 

O02.0 Загибле плідне яйце [анембріонія] та неміхуровий занос 
Занос: 

 м’ясистий 

 внутрішньоматковий БДВ 

Патологічне плідне яйце 

 

O02.1 Завмерла вагітність 
▼1544 Загибель плода в утробі матері до життєздатності плода (менше 20 повних тижнів (140 днів) 

 вагітності та / або з масою плода менше 400 г) зі збереженням мертвого плоду 

 

Виключено: 

Завмерла вагітність з: 

 анембріонією  (O02.0) 

 заносом: 

 пухирним (O01.-) 

 непухирним (O02.0) 

 

O02.8 Інші уточнені аномальні продукти запліднення 
Виключено: 

Існуючі одночасно з: 

 анембріонією  (O02.0) 

 заносом: 

 пухирним (O01.-) 

 непухирним (O02.0) 

 

O02.9 Аномальний продукт запліднення, неуточнений 
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З рубриками O03-O06 використовуються такі четверті знаки: 

Підрозділи .0 – .4 призначені для неповного аборту, тобто там, де збереженні продукти 

запліднення після аборту. 

Підрозділи .5 – .9 призначаються для повного аборту, тобто там, де немає документуються 

збережені продукти запліднення. 

.0 Неповний аборт, ускладнений інфекцією статевих шляхів та тазових органів 
Зі станами, класифікованими в підрубриці O08.0 

 Використовуйте додатковий код (Клас 1) для зазначення сепсису (при наявності), — див. 

Алфавітний покажчик / Сепсис 

 Використовуйте додатковий код (R65.1) для зазначення тяжкої форми сепсису або код (R57.2) 

для зазначення септичного шоку (при наявності) 
.1 Неповний аборт, ускладнений тривалою або надмірною кровотечею  

Зі станами, класифікованими в підрубриці O08.1 

 

.2 Неповний аборт, ускладнений емболією  
Зі станами, класифікованими в підрубриці O08.2 

 

.3 Неповний аборт з іншими та неуточненими ускладненнями  
Зі станами, класифікованими в підрубриках O08.3-O08.9 

 

.4 Неповний аборт без ускладнень 

 

.5 Повний або неуточнений аборт, ускладнений інфекцією статевих шляхів та 

тазових органів  
Зі станами, класифікованими в підрубриці O08.0 

 Використовуйте додатковий код (Клас 1) для зазначення сепсису (при наявності), — див. 

Алфавітний покажчик / Сепсис 

 Використовуйте додатковий код (R65.1) для зазначення тяжкої форми сепсису або код (R57.2) 

для зазначення септичного шоку (при наявності) 
 

.6 Повний або неуточнений аборт, ускладнений тривалою чи надмірною кровотечею  
Зі станами, класифікованими в підрубриці O08.1 

 

.7 Повний або неуточнений аборт, ускладнений емболією  
Зі станами, класифікованими в підрубриці O08.2 

 

.8 Повний або неуточнений аборт з іншими та неуточненими ускладненнями  
Зі станами, класифікованими в підрубриках O08.3-O08.9 

 

.9 Повний або неуточнений аборт, без ускладнень 

 

O03 Спонтанний аборт 
Див. підрубрики вище 

Мимовільне виштовхування продуктів запліднення до життєздатності плода (менше 20 повних 

тижнів (140 днів) вагітності та / або з масою плода менше 400 г) 

Невиношування  

Для зазначення тривалості вагітності використовують додатковий код з категорії O09.-. 

 

O04 Медичний аборт 
▼1511 Див. підрубрики вище 

Включено: 

Переривання вагітності: 

 легальне 

 за медичними показаннями 

Аборт за медичними показаннями 

Для зазначення тривалості вагітності використовують додатковий код з категорії O09.-. 
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O05 Інші види аборту 
Див. підрубрики вище 

Для зазначення тривалості вагітності використовують додатковий код з категорії O09.-. 

 

O06 Неуточнений аборт  
Див. підрубрики на стор.518 

Включено: штучний аборт БДВ 

Для зазначення тривалості вагітності використовують додатковий код з категорії O09.-. 

 

O07 Невдала спроба аборту 
Включено: невдала спроба штучного аборту 

Для зазначення тривалості вагітності використовують додатковий код з категорії O09.-. 

Виключено: неповний аборт (O03-O06) 

 

O07.0 Невдалий медичний аборт, ускладнений інфекцією статевих шляхів та тазових 

органів 
Зі станами, класифікованими в підрубриці O08.0 

 Використовуйте додатковий код (Клас 1) для зазначення сепсису (при наявності), — див. 

Алфавітний покажчик / Сепсис 

 Використовуйте додатковий код (R65.1) для зазначення тяжкої форми сепсису або код (R57.2) 

для зазначення септичного шоку (при наявності) 
 

O07.1 Невдалий медичний аборт, ускладнений тривалою або надмірною кровотечею 
Зі станами, класифікованими в підрубриці O08.1 

 

O07.2 Невдалий медичний аборт, ускладнений емболією 
Зі станами, класифікованими в підрубриці O08.2 

 

O07.3 Невдалий медичний аборт з іншими та неуточненими ускладненнями 
Зі станами, класифікованими в підрубриках O08.3-O08.9 

 

O07.4 Невдалий медичний аборт, без ускладнень 
Невдалий медичний аборт БДВ 

 

O07.5 Інші та неуточнені невдалі спроби аборту, ускладнені інфекцією статевих шляхів 

та тазових органів 
Зі станами, класифікованими в підрубриці O08.0 

 Використовуйте додатковий код (Клас 1) для зазначення сепсису (при наявності), — див. 

Алфавітний покажчик / Сепсис 

 Використовуйте додатковий код (R65.1) для зазначення тяжкої форми сепсису або код (R57.2) 

для зазначення септичного шоку (при наявності) 
 

 

O07.6 Інші та неуточнені невдалі спроби аборту, ускладнені тривалою або надмірною 

кровотечею 
Зі станами, класифікованими в підрубриці O08.1 

 

O07.7 Інші та неуточнені невдалі спроби аборту, ускладнені емболією 
Зі станами, класифікованими в підрубриці O08.2 

 

O07.8 Інші та неуточнені невдалі спроби аборту з іншими та неуточненими 

ускладненнями 
Зі станами, класифікованими в підрубриках O08.3-O08.9 

 

O07.9 Інші та неуточнені невдалі спроби аборту без ускладнень 
Невдала спроба аборту БДВ 
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O08 Ускладнення внаслідок аборту, позаматкової та молярної вагітності 
▼1544 Виключено: залишкові продукти запліднення (O03-O06) 

 

O08.0 Інфекція статевих шляхів та органів малого таза внаслідок аборту, позаматкової 

та молярної вагітності 
Ендометрит 

Оофорит 

Параметрит 

Тазовий перитоніт  як наслідок станів, класифікованих у рубриках O00-O07 

Сальпінгіт 

Сальпінго-оофорит 

 Використовуйте додатковий код (Клас 1) для зазначення сепсису (при наявності), — див. 

Алфавітний покажчик / Сепсис 

 Використовуйте додатковий код (R65.1) для зазначення тяжкої форми сепсису або код (R57.2) 

для зазначення септичного шоку (при наявності) 
Виключено: 

Септична або септикопіємічна емболія (O08.2) 

Інфекція сечових шляхів (O08.8) 

 

O08.1 Тривала або надмірна кровотеча внаслідок аборту, позаматкової та молярної 

вагітності  
 Афібриногенемія 

Синдром дефібринації   як наслідок станів, класифікованих у рубриках O00-O07 

Внутрішньосудинне згортання 

 

O08.2 Емболія внаслідок аборту, позаматкової та молярної вагітності 
Емболія: 

 повітряна 

 з амніотичною рідиною 

 згустком крові (пульмональна) 

 БДВ    як наслідок станів, класифікованих у рубриках O00-O07 

 піємічна 

 від миючих засобів 

 
 Використовуйте додатковий код (Клас 1) для зазначення сепсису (при наявності), — див. 

Алфавітний покажчик / Сепсис 

  

 

O08.3 Шок внаслідок аборту, позаматкової та молярної вагітності 
Судинний колапс   як наслідок станів, 

Шок (післяопераційний)  класифікованих у рубриках O00-O07 

 Використовуйте додатковий код (R57.2) для зазначення септичного шоку (при наявності) 

 

O08.4 Ниркова недостатність внаслідок аборту, позаматкової та молярної вагітності 
Ниркова(ий):  

 недостатність (гостра) 

 анурія (припинення функцій нирки)  як наслідок станів, 

 нирковий тубулярний некроз   класифікованих у рубриках O00-O07 

Олігурія 

Уремія 

 

O08.5 Порушення обміну речовин внаслідок аборту, позаматкової та молярної вагітності 
Порушення водно-сольового балансу як наслідок станів, класифікованих у рубриках O00-O07 

 

O08.6 Ушкодження органів та тканин малого таза внаслідок аборту, позаматкової та 

молярної вагітності 
Розрив, перфорація, надрив або хімічне ушкодження: 
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 сечового міхура 

 кишок 

 широкої зв’язки матки  як наслідок станів,  

 шийки матки   класифікованих у рубриках O00-O07 

 періуретральної тканини 

 матки 

 

O08.7 Інші венозні ускладнення внаслідок аборту, позаматкової та молярної вагітності 

 

O08.8 Інші ускладнення внаслідок аборту, позаматкової та молярної вагітності 
Зупинка серця    як наслідок станів, 

Інфекція сечових шляхів  класифікованих у рубриках O00-O07 

 

O08.9 Ускладнення внаслідок аборту, позаматкової та молярної вагітності, неуточнене 
Неуточнене ускладнення, як наслідок станів, класифікованих у рубриках O00-O07 

 

 

ТРИВАЛІСТЬ ВАГІТНОСТІ  

(O09) 

 

◙O09 Тривалість вагітності 
Примітка: 

▼0050 

37 повних тижнів означають 36 тижнів плюс 7 днів. Вагітність тривалістю менше повних 37 

тижнів вважається незрілою. 

Категорія O09 позначає тривалість вагітності під час надходження, зазначену у картці вагітної, та 

використовується лише як додатковий діагноз з наступними станами: 

 аборт (O00-O07 Вагітність з абортивним результатом) 

 передчасний початок пологів (O60 Передчасні пологи) 

 внутрішньоутробна загибель плода (O36.4) (до 37 повних тижнів вагітності) 

 передчасний розрив плідних оболонок (O42) (до 37 повних тижнів вагітності) 

 загроза: 

 аборту (O20.0) 

 передчасних пологів (O47.0 Несправжні перейми в строки до 37 повних тижнів 

вагітності) 

 

◙O09.0 Тривалість вагітності <5 повних тижнів 

 

◙O09.1 Тривалість вагітності 5-13 повних тижнів 

 

◙O09.2 Тривалість вагітності 14-19 повних тижнів 

 

◙O09.3 Тривалість вагітності 20-25 повних тижнів 

 

◙O09.4 Тривалість вагітності 26-33 повних тижнів 

 

◙O09.5 Тривалість вагітності 34 - < 37 повних тижнів 

 

◙O09.9 Неуточнена тривалість вагітності  
Примітка: 

Цей код повинен використовуватися лише разом з перерахованими вище станами та якщо 

тривалість вагітності не була зазначена. 

 

НАБРЯК, ПРОТЕЇНУРІЯ ТА ГІПЕРТЕНЗІЯ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ ТА 

У ПІСЛЯПОЛОГОВОМУ ПЕРІОДІ  

(O10-O16) 
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O10 Попередня гіпертензія, що ускладнює вагітність, пологи та післяпологовий 

період 
Включено: попередня протеїнурія 

▼1521    Також кодування специфічного типу гіпертонії (I10-I15), якщо визначено 

Виключено: стани з прееклампсією, що приєдналася (O11) 

 

 

O11 Преклампсія, на фоні хронічної гіпертензії 
 

▼1521    Прееклампсія, що приєдналася до: 

 гіпертензії БДВ 

 раніше існуючої гіпертензії 

Також кодування специфічного типу гіпертонії (I10-I15), якщо визначено 

 

O12 Гестаційний [зумовлений вагітністю] набряк та протеїнурія без гіпертензії 

 

O12.0 Гестаційний набряк  

 

O12.1 Гестаційна протеїнурія  

 

O12.2 Гестаційний набряк з протеїнурією  

 

O13 Гестаційна [зумовлена вагітністю] гіпертензія  
Гестаційна гіпертензія БДВ 

Гіпертензія, зумовлена вагітністю, БДВ 

Транзиторна гіпертензія під час вагітності 

 

O14 Прееклампсія 
Виключено: прееклампсія накладається на вже існуючу артеріальну гіпертензію (O11) 

 

O14.0 Прееклампсія легкої або середньої тяжкості 

 

O14.1 Важка прееклампсія 

 

O14.2 HELLP синдром 
Поєднання гемолізу, підвищення активності ферментів печінки та зменшення числа тромбоцитів 

 

O14.9 Прееклампсія, неуточнена 

 

O15 Еклампсія 
Включено:  

кома } 

▼1521     Судоми }внаслідок станів, класифікованих у рубриках O10–O14 та O16 

дерилій } 

    Еклампсія з зумовленою вагітністю або раніше існуючою гіпертензією 

 Також кодування специфічного типу гіпертонії (I10-I15), якщо визначено 

 

O15.0 Еклампсія під час вагітності 

 

O15.1 Еклампсія під час пологів 

 

O15.2 Еклампсія в післяпологовому періоді 



535 

 

O15.9 Еклампсія, не уточнена щодо проміжку часу, коли виникла  
 Еклампсія БДВ 

 

O16 Неуточнена материнська гіпертензія 

 

ІНШІ ХВОРОБИ МАТЕРІ, ПОВ’ЯЗАНІ ПЕРЕВАЖНО З ВАГІТНІСТЮ  

(O20-O28) 

 
Примітка: 

Рубрики O24.- та O25, O26.6, O26.7 and O26.81 класифікують стани під час вагітності, пологів чи в 

післяпологовому періоді. 

Виключено: 

Стан плода, амніотичної порожнини та можливі ускладнення пологів, які вимагають надання медичної 

допомоги матері (O30-O48) 

 

O20 Кровотеча в ранні терміни вагітності 
Виключено: вагітність з абортивним результатом (O00-O08) 

 

O20.0 Загрозливе невиношування 
Кровотеча, уточнена як прояв загрозливого аборту 

Для зазначення тривалості вагітності використовують додатковий код з категорії O09.-. 

 

O20.8 Інша кровотеча в ранні терміни вагітності 

 

O20.9 Кровотеча в ранні терміни вагітності, неуточнена 

 

O21 Надмірне блювання під час вагітності 
 

▼1521 Виключено: блювання під час вагітності із уточненої причини, класифікованої в інших рубриках  

— код стану (див. Алфавітний покажчик) 

O21.0 Блювання вагітних  
Блювання вагітних, } яке починається до 20 повних тижнів вагітності 

Надмірне блювання } 

 

O21.2 Пізнє блювання вагітних 
Надмірне блювання, яке починається після 20 повних тижнів вагітності 

 

O21.9 Блювання при вагітності, неуточнена 

 

O22 Венозні стани і геморой під час вагітності 
 

▼1521    Виключено: 

Акушерська емболія (O88.-) 

Перелічені стани: 

 як ускладнення аборту, позаматкової або пухирного заносу (O00-O07, O08.7) 

 під час пологів та післяпологового періоду (O87.-) 

 

O22.4 Геморой під час вагітності 
 Також кодування специфічного типу геморою (K64.-), якщо визначено. 

 

O22.9 Венозний стан під час вагітності 
 Також кодування специфічних венозних станів, якщо визначено 

 

O23 Інфекції сечостатевого тракту під час вагітності 
▼1521,1549  
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 Використовуйте додатковий код (B95–B97) для ідентифікації збудника інфекції. 

Також кодування специфічного типу інфекції, якщо визначено. 

 

 Виключено: 

Гонококові інфекції (O98.2) 

Інфекції, які передаються переважно статевим шляхом БДВ (O98.3) 

Сифіліс (O98.1) 

Туберкульоз сечостатевої системи (O98.0) 

Венеричні хвороби БДВ (O98.3) 

 

O23.0 Інфекції нирок під час вагітності 

 

O23.1 Інфекції сечового міхура під час вагітності 

 

O23.2 Інфекції сечівника під час вагітності 

 

O23.3 Інфекції інших відділів сечових шляхів під час вагітності 

 

O23.4 Неуточнена інфекція сечових шляхів під час вагітності 

 

O23.5 Інфекції статевих шляхів під час вагітності 

 

O23.9 Інша та неуточнена інфекція сечостатевого тракту під час вагітності 
Інфекція сечостатевого тракту під час вагітності БДВ 

 

O24 Цукровий діабет під час вагітності 
▼0401, 

1521 Включено:  

Цукровий діабет   під час пологів 

Проміжна гіперглікемія  та в післяпологовому періоді 

 

O24.0 Попередній цукровий діабет типу 1, під час вагітності 

 
Також кодування цукрового діабету (E10.-) 

 
Наступні п’яті знаки підкатегорії використовуються з підрубриками O24.1-O24.9: 

 

◙2 з прийомом інсуліну 

 

◙3 з пероральною гіпоглікемічною терапією 

 

◙4 інший 
Дієта 

Вправи 

Спосіб життя 

 

◙9 неуточнений 

 
Примітка: 

Якщо застосовуються декілька п’ятих знаків, використовуйте той, що знаходиться вище у списку. 

 

O24.1 Попередній цукровий діабет типу 2, під час вагітності 
 Також кодування цукрового діабету (E11.-) 

 

O24.2 Попередній цукровий діабет, інший уточнений тип, під час вагітності 
 Також кодування цукрового діабету (E13.-) 
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O24.3 Попередній цукровий діабет, неуточнений, під час вагітності 

 

 

O24.4 Цукровий діабет, що виникає в період вагітності 
Гестаційний цукровий діабет БДВ 

 

◙O24.5 Попередня проміжна гіперглікемія, під час вагітності 
 Також кодування проміжної гіперглікемії (E09.-) 

 

O24.9 Цукровий діабет під час вагітності, без уточнення початку 

 

O25 Недостатність харчування під час вагітності 
Недостатність харчування під час пологів та у післяпологовому періоді 

Також кодування виду голодування (недостатність або порушення харчування) (E40-E46), якщо 

визначено 

 

O26 Медична допомога матері в зв’язку з іншими станами, переважно 

пов’язаними з вагітністю 

 

O26.0 Надмірне збільшення маси тіла під час вагітності 
Виключено: гестаційний набряк (O12.0, O12.2) 

 

O26.1 Недостатнє збільшення маси тіла під час вагітності 

 

O26.2 Медична допомога жінці зі звичним невиношуванням вагітності 
Виключено: 

Звичне невиношування: 

 з поточним абортом (O03–O06) 

 без поточної вагітності (N96) 

 

O26.3 Внутрішньоматковий контрацептив, що залишився при вагітності 

 

O26.4 Герпес вагітних [пемфігоїд гестаційний] 

 

O26.5 Гіпотензивний синдром вагітних 
Гіпотензивний синдром у положенні лежачи 

 

O26.6 Печінкові розлади під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді 
▼1521    Також кодування специфічного порушення печінки, якщо визначено 

 

Виключено: гепаторенальний синдром, спричинений пологами (O90.4) 

 

O26.7 Підвивих лобкового симфізу під час вагітності, пологів та у післяпологовому 

періоді  
Виключено: травматичне розходження лобкового симфізу під час пологів (O71.6) 

 

O26.8 Інші уточнені стани, пов'язані з вагітністю 
▼1521 

 

◙O26.81 Хвороба нирок під час вагітності, пологів і в післяпологовому періоді 
 Також кодування специфічного порушення нирок, якщо визначено. 

Виключено: гостру ниркову недостатність у післяпологовому періоді (О90.4)  

гломерулярна хвороба з вже наявною артеріальною гіпертензією (О10)  

інфекція: 
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• при вагітності (O23.0)  

• у післяродовий (післяпологовий) період (O86.2) 
 

 

◙O26.88 Інші уточнені стани, пов’язані з вагітністю 

 

O26.9 Стан, пов'язаний з вагітністю, неуточнений 

 

O28 Відхилення від норми, виявлені при антенатальному обстеженні матері 
Виключено: 

Результати діагностичних досліджень, класифіковані в інших рубриках – див. Алфавітний 

покажчик 

Стан плода, амніотичної порожнини та можливі ускладнення пологів, які вимагають надання 

медичної допомоги матері (O30-O48) 

 

O28.0 Гематологічні відхилення, виявлені при антенатальному обстеженні матері 

 

O28.1 Біохімічні відхилення, виявлені при антенатальному обстеженні матері 

 

O28.2 Цитологічні зміни, виявлені при антенатальному обстеженні матері 

 

O28.3 Патологічні зміни, виявлені при ультразвуковому антенатальному обстеженні 

матері 

 

O28.4 Патологічні зміни, виявлені при радіологічному антенатальному обстеженні 

матері 

 

O28.5 Хромосомні або генетичні аномалії, виявлені при антенатальному обстеженні 

матері 

 

O28.8 Інші відхилення від норми, виявлені при антенатальному обстеженні матері 

 

O28.9 Відхилення від норми, виявлене при антенатальному обстеженні матері, 

неуточнене 

 

 

СТАН ПЛОДА, АМНІОТИЧНОЇ ПОРОЖНИНИ ТА МОЖЛИВІ УСКЛАДНЕННЯ 

ПОЛОГІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ МАТЕРІ  

(O30-O48) 

 

O30 Багатоплідна вагітність 

 

O30.0 Вагітність двійнею 

 

O30.1 Вагітність трійнею 

 

O30.2 Чотириплідна вагітність 

 

O30.8 Інші форми багатоплідної вагітності 

 

O30.9 Багатоплідна вагітність, неуточнена 
Багатоплідна вагітність БДВ 

 

O31 Ускладнення, характерні для багатоплідної вагітності 
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Виключено: 

Зрощення близнят, що спричинюють диспропорцію розмірів таза та плода (O33.7) 

Затримка народження наступного плода з двійні, трійні, тощо (O63.2) 

Зазначені стани, що ускладнюють пологи (O64–O66) 

 

O31.0 «Паперовий» плід 
Стиснутий плід 

 

O31.1 Вагітність, що триває після викидня одного або декілька плодів 

 

O31.2 Вагітність, що триває після внутрішньоутробної загибелі одного або декілька 

плодів 

 

O31.8 Інші ускладнення, характерні для багатоплідної вагітності 

 

O32 Медична допомога матері при неправильному передлежанні плода, відомому 

чи передбачуваному 
▼1506 Включено: 

Перелічені нижче стани, що є підставою для спостереження, госпіталізації чи іншої акушерської 

допомоги матері, або для проведення кесарева розтину до початку пологів 

Виключено: зазначені стани, що ускладнюють пологи (O64.-) 

 

O32.0 Медична допомога матері при нестійкому положенні плода 

 

O32.1 Медична допомога матері при сідничному передлежанні 

 

O32.2 Медична допомога матері при поперечному або косому передлежанні плода 
Передлежання: 

 косе 

 поперечне 

 

O32.3 Медична допомога матері при лицьовому, лобному або підборідному 

передлежанні  

 

O32.4 Медична допомога матері при високому стоянні голівки плода до кінця вагітності 
Нездатність вставлення голівки плода в таз 

 

O32.6 Медична допомога матері при комбінованому передлежанні  

 

O32.8 Медична допомога матері при інших формах неправильного передлежання плода  
Лицем до лобкової області 

Стійке задньопотиличне передлежання (ЗПП)  

 

O32.9 Медична допомога матері при неправильному передлежанні плода, неуточненому 

 

O33 Медична допомога матері при невідповідності розмірів таза і плода, відомій 

чи передбачуваній  
▼1506 Включено: 

Перелічені нижче стани, що є підставою для спостереження, госпіталізації чи іншої акушерської 

допомоги матері, або для проведення кесарева розтину до початку пологів 

Виключено: зазначені стани, що ускладнюють пологи (O65-O66) 

 

O33.0 Медична допомога матері при диспропорції внаслідок деформації тазових кісток 
Деформація таза, що викликає диспропорцію, БДВ 

 

O33.1 Медична допомога матері при диспропорції  внаслідок рівномірно звуженого таза 
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Звужений таз, що викликає диспропорцію, БДВ 

 

O33.2 Медична допомога матері при диспропорції  внаслідок звуження тазового входу  
Звуження входу до таза, що викликає диспропорцію 

 

O33.3 Медична допомога матері при диспропорції  внаслідок звуження тазового виходу 
Звуження середньої площини порожнини таза  що викликає 

Звуження виходу таза     диспропорцію 

 

O33.4 Медична допомога матері при змішаній диспропорції у матері та плода  

 

O33.5 Медична допомога матері при диспропорції  внаслідок незвично великого плода 
Диспропорція плідного походження при нормально сформованому плоді 

Фетальна диспропорція БДВ 

 

O33.6 Медична допомога матері при диспропорції внаслідок гідроцефалії плода 

 

O33.7 Медична допомога матері при диспропорції  внаслідок інших аномалій плода 
Зрощення близнят 

Плода:  

 асцит 

 водянка   що викликає диспропорцію 

 мієломенінгоцеле   

 крижова тератома 

 пухлина 

 

O33.8 Медична допомога матері при диспропорції іншого походження 

 

O33.9 Медична допомога матері при неуточненій диспропорції  
Невідповідність розмірів таза матері розмірам голівки плода БДВ 

Диспропорція таза матері та плода БДВ 

 

O34 Медична допомога матері при відомих чи передбачуваних аномаліях органів 

таза 
▼1506 Включено: 

Перелічені нижче стани, що є підставою для спостереження, госпіталізації чи іншої акушерської 

допомоги матері, або для проведення кесарева розтину до початку пологів 

 

O34.0 Вроджені вади розвитку матки, при яких мати потребує медичної допомоги 
Медична допомога матері при: 

 подвійній матці 

 дворогій матці 

Також кодування специфічного типу вродженої вади, якщо визначено 

Виключено: зазначені стани, що ускладнюють пологи (O65.5) 

 

O34.1 Пухлина тіла матки, при якій мати  потребує надання медичної допомоги 
Медична допомога матері при: 

 поліпі тіла матки 

 лейоміомі матки 

Також кодування специфічного типу пухлини, якщо визначено  

Виключено:  

Медична допомога матері при пухлині шийки матки (O34.4) 

Зазначені стани, що ускладнюють пологи (O65.5) 

 

O34.2 Медична допомога матері, пов’язана з рубцем матки 
Рубець від попереднього кесарева розтину, при якому мати потребує надання медичної допомоги 

Виключено: вагінальне розродження після попереднього кесарева розтину БДВ (O75.7) 
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O34.3 Медична допомога матері при цервікальній недостатності 
Медична допомога матері при: 

 ушиванні шийки матки циркулярним швом  зі згадкою про цервікальну 

 шві за Широдкаром     недостатність чи без неї 

Виключено: зазначені стани, що ускладнюють пологи (O65.5) 

  

O34.4 Медична допомога матері при інших аномаліях шийки матки 
Медична допомога матері при: 

 поліпі  

 попередній хірургічній операції   (на шийці) шийки матки 

 стриктурі або стенозі  

 пухлині  

Також кодування специфічного виду аномалії, якщо визначено. 

 

Виключено: зазначені стани, що ускладнюють пологи (O65.5) 

 

O34.5 Медична допомога матері при інших аномаліях вагітної матки 
Медична допомога матері при: 

 защемленні  

 пролапсі    вагітної матки 

 ретроверсії  

 

Також кодування специфічного виду аномалії, якщо визначено. 

Виключено: зазначені стани, що ускладнюють пологи (O65.5) 

 

O34.6 Медична допомога матері при аномалії піхви 
Медична допомога матері при: 

 попередній хірургічній операції  

 перегородці  

 стенозі піхви (набутому) (вродженому)  (на піхві) піхви 

 стриктурі  

 пухлині  

 

Також кодування специфічного виду аномалії, якщо визначено. 

 

Виключено: 

Медична допомога матері при вагінальному варикозному розширенні вен під час вагітності 

(O22.1) 

Зазначені стани, що ускладнюють пологи (O65.5) 

 

O34.7 Медична допомога матері при аномалії вульви та промежини 
Медична допомога матері при: 

 фіброзі промежини 

 попередній хірургічній операції на промежині або вульві 

 ригідній промежині 

 пухлині вульви 

 

Також кодування специфічного виду аномалії, якщо визначено. 

 

Виключено: 

Медична допомога матері при варикозному розширенні вен промежини та вульви під час 

вагітності (O22.9) 

Зазначені стани, що ускладнюють пологи (O65.5) 

 

O34.8 Медична допомога матері при інших уточнених аномаліях органів таза 
Медична допомога матері при: 

 цистоцеле 

 пластиці тазового дна (в анамнезі) 
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 відвислому животі 

 ректоцеле 

 ригідному тазовому дні 

 

Також кодування специфічного виду аномалії, якщо визначено. 

 

Виключено: зазначені стани, що ускладнюють пологи (O65.5) 

 

O34.9 Медична допомога матері при аномалії органів таза, неуточнена 
Виключено: зазначені стани, що ускладнюють пологи (O65.5) 

 

O35 Медична допомога матері при відомій або передбачуваній аномалії та 

ушкодженні плода 
Включено: 

Перелічені нижче стани, що є підставою для спостереження, госпіталізації чи іншої акушерської 

допомоги матері, або для проведення кесарева розтину до початку пологів 

Виключено: 

Медична допомога матері при встановленій чи передбачуваній невідповідності розмірів таза і 

плода (O33.-) 

 

O35.0 Медична допомога матері при (передбачуваній) ваді розвитку центральної 

нервової системи плода 
Медична допомога матері при (передбачуваній): 

 аненцефалії 

 spina bifida 

Виключено: хромосомна аномалія у плода (O35.1) 

 

O35.1 Медична допомога матері при (передбачуваній) хромосомній аномалія плода 

 

O35.2 Медична допомога матері при (передбачуваній) спадковій хворобі плода 
Виключено: хромосомна аномалія у плода (O35.1) 

 

O35.3 Медична допомога матері при (передбачуваному) ураженню плода внаслідок 

вірусної хвороби матері 
Медична допомога матері при (передбачуваному) ураженні плода у зв’язку з перенесеною нею: 

 цитомегаловірусною інфекцією 

 краснухою 

 

O35.4 Медична допомога матері при (передбачуваному) ураженню плода внаслідок дії 

алкоголю 
▼0503     
 

O35.5 Медична допомога матері при (передбачуваному) ураженню плода внаслідок 

вживання лікарських засобів 
▼0503 
 

Медична допомога матері при (передбачуваному) ураженні плода внаслідок наркотичної 

залежності матері 

Виключено: дистрес плода під час пологів та розродження, пов'язаний з застосуванням лікарських 

засобів (O68.-) 

 

O35.6 Медична допомога матері при (передбачуваному) ураженню плода внаслідок 

впливу радіації 

 

O35.7 Медична допомога матері при (передбачуваному) ураженню плода, спричинене 

іншими медичними процедурами  
Медична допомога матері при (передбачуваному) ураженні плода, спричиненому: 
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 амніоцентезом 

 біопсією 

 гематологічним дослідження 

 внутрішньоматковим контрацептивом 

 внутрішньоматковою хірургічною операцією 

 

O35.8 Медична допомога матері при іншій (передбачуваній) аномалії та ураження плода 
Медична допомога матері при (передбачуваному) ураженні плода, у зв’язку з перенесеним нею: 

 лістеріозом 

 токсоплазмозом 

 

O35.9 Медична допомога матері при (передбачуваній) аномалії та ураження плода, 

неуточнені 

 

O36 Медична допомога матері при інших відомих або передбачуваних 

патологічних станах плода 
Включено: 

Перелічені нижче стани, що є підставою для спостереження, госпіталізації чи іншої акушерської 

допомоги матері, або для проведення кесарева розтину до початку пологів 

Виключено: 

Пологи та розродження, ускладнені стресом плода [дистресом] (O68.-) 

Синдром плацентарної трансфузії (O43.0) 

 

O36.0 Медична допомога матері при резус-ізоімунізації  
Анти-D [Rh] антитіла 

Rh-несумісність (з водянкою плода) 

 

O36.1 Медична допомога матері при інших формах ізоімунізації  
ABO-ізоімунізація 

Ізоімунізація БДВ (з водянкою плода) 

 

O36.2 Медична допомога матері при водянці плода  
Водянка плода:  

 БДВ 

 не пов’язана з ізоімунізацією 

 

O36.3 Медична допомога матері при симптомах внутрішньоутробної гіпоксії плода  

 

O36.4 Медична допомога матері при внутрішньоутробній загибелі плода  
 Материнська турбота про смерть плода в утробі матері після життєздатності плода (більше або 

дорівнює 20 повним тижням (140 днях) вагітності та / або з масою плода більше або що, дорівнює 

 400г) 
Для зазначення тривалості вагітності використовують додатковий код з категорії O09.-, до 37 

повних тижнів. 

Виключено: внутрішньоутробна смерть плода до життєздатності плода (O02.1) 

завмерла вагітність (O02.1) 

 

O36.5 Медична допомога матері при недостатньому росту плода  
 Медична допомога матері при встановленій чи передбачуваній: 

 «малому для терміну» плоді 

 плацентарній недостатності 

 «малому для гестаційного терміну» плоді 

 

 Включено: зниження рівня естріолу (гормон) 

 

O36.6 Медична допомога матері при надлишковому росту плода  
Медична допомога матері при встановленому чи передбачуваному «великому для терміну» плоді 
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O36.7 Медична допомога матері при наявності життєздатного плода при абдомінальній 

вагітності  

 

O36.8 Медична допомога матері при інших уточнених патологічних станів плода  
 Турбота про матір при зменшенні кількості рухів плоду БДВ (відсутність певної основної 

причини) 

 

O36.9 Медична допомога матері при патологічному стані плода, неуточненому 

 

O40 Полігідрамніон 
Гідрамніон 

 

O41 Інші розлади, пов’язані з амніотичною рідиною та оболонками плода 
Виключено: передчасний розрив плідних оболонок (O42.-) 

 

O41.0 Олігогідрамніон 
Олігогідрамніон без згадки про розрив плідних оболонок 

 

O41.1 Інфекція амніотичної порожнини та оболонок плода 
Амніотит 

Хоріоамніотит 

Мембраніт 

Плацентит 

 

O41.8 Інші уточнені порушення амніотичної рідини та плідних оболонок 

 

O41.9 Порушення амніотичної рідини та плідних оболонок, неуточнене 

 

O42 Передчасний розрив плідних оболонок 
Передчасний розрив плідних оболонок до початку пологів 

Примітка: 

Якщо пацієнтці з передчасним розривом плідних оболонок роблять кесарів розтин без пологів, 

початок операції є точкою відліку інтервалу часу. 

'Передчасний/передпологовий розрив плідних оболонок' повинен бути задокументований; код для 

цієї категорії не повинен призначатися на підставі документації тільки одиничних пологів. 

 

Для зазначення тривалості вагітності використовують додатковий код з категорії O09.-, до 37 

повних тижнів. 

Необхідно також кодувати передчасні пологи та розродження (O60.-), якщо є. 

Виключено: розрив плідних оболонок штучним способом - пропустіть код 

 

O42.0 Передчасний розрив плідних оболонок, початок пологів в межах 24 годин 
Передчасний розрив плідних оболонок з проведенням кесарева розтину (без пологів) в межах 24 

годин 

 

O42.1 Передчасний розрив плідних оболонок, початок пологів після 24-годинного 

безводного періоду 
Передчасний розрив плідних оболонок з проведенням кесарева розтину (без пологів) після 24 

годин 

Виключено: з затримкою пологів у зв'язку з проведенням терапії (O42.2) 

 

◙ O42.11 Передчасний розрив плідних оболонок, початок пологів у період від 1 до 7 днів  

 

◙ O42.12 Передчасний розрив плідних оболонок, початок пологів пізніше ніж через 7 

днів 
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O42.2 Передчасний розрив плідних оболонок, затримка пологів у зв'язку з проведенням 

терапії 
▼ 1552  Родова діяльність (пологи) затримуються шляхом введенням токолітичного засобу після 

передчасного розриву плідних оболонок 

 

O42.9 Передчасний розрив плідних оболонок, неуточнений 
▼1550 Включено: коли пацієнтка виписується/переводиться до іншого закладу після розриву плідних  

оболонок, але до початку пологів 

 

O43 Патологічні стани плаценти 
Виключено: 

Медична допомога матері при недостатньому рості плода внаслідок плацентарної недостатності 

(O36.5) 

Передлежання плаценти (O44.-) 

Передчасне відшарування плаценти [відокремлення плаценти] (O45.-) 

 

O43.0 Синдром плацентарної трансфузії 
Трансфузія: 

 плодо-материнська 

 материнсько-плідна 

 близнюкова 

 

O43.1 Вади розвитку плаценти 
Патологія плаценти БДВ 

Плацента, оточена валиком  

 

O43.2 Патологічна прикріплена плацента 
Плацента: 

 що приросла (accreta) 

 що вросла (increta) 

 що проросла (percreta) 

 Кодуйте також супутню післяпологову кровотечу (O72.0) або затримку плаценти без кровотечі 

(O73.0) (якщо необхідно). 

 

O43.8 Інші порушення плаценти 
Плаценти:  

 дисфункція  

 інфаркт  

 

O43.9 Порушення плаценти, неуточнене 

 

O44 Передлежання плаценти 

 

O44.0 Передлежання плаценти, уточнене як без кровотечі 
Низьке прикріплення плаценти, уточнене як без кровотечі 

 

O44.1 Передлежання плаценти з кровотечею 
Низьке прикріплення плаценти БДВ або з кровотечею 

Передлежання плаценти: 

 крайове 

 часткове  БДВ або з кровотечею 

 повне 

Виключено: пологи та розродження, ускладнені кровотечею від передлежання судин [vasa praevia] 

(O69.4) 

 

O45 Передчасне відшарування плаценти [відторгнення плаценти] 
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O45.0 Передчасне відшарування плаценти з порушенням згортання крові 
Відшарування плаценти з (надмірною) кровотечею, зумовлене: 

 афібриногенемією 

 дисемінованим внутрішньосудинним згортанням крові 

 гіперфібринолізом 

 гіпофібриногенемією 

 
 Також кодування специфічного порушення коагуляції крові, якщо визначено 

O45.8 Інше передчасне відшарування плаценти 

 

O45.9 Передчасне відшарування плаценти, неуточнене 
Відокремлення плаценти БДВ 

 

O46 Допологова кровотеча, не класифікована в інших рубриках 
Виключено: 

Кровотеча в ранні терміни вагітності (O20.-) 

Кровотеча під час пологів НКІР (O67.-) 

Передлежання плаценти (O44.-) 

Передчасне відшарування плаценти [відокремлення плаценти] (O45.-) 

 

O46.0 Допологова кровотеча з порушенням згортання крові 
Допологова (надмірна) кровотеча, пов’язана з: 

 афібриногенемією 

 дисемінованим внутрішньосудинним згортанням крові 

 гіперфібринолізом 

 гіпофібриногенемією 

 
 Також кодування специфічного порушення коагуляції крові, якщо визначено 

 

O46.8 Інша допологова кровотеча 

 

O46.9 Допологова кровотеча, неуточнена 

 

O47 Хибні перейми 
▼1550 Перейми:  

 Брекстона-Хікса 

 нерегулярні скорочення матки 

 легко збудлива матка  

Хибний розрив плідних оболонок 

 

O47.0 Хибні перейми у період до 37 повних тижнів вагітності 
Для зазначення тривалості вагітності використовують додатковий код з категорії O09.-. 

 

O47.1 Хибні перейми у період в / або після 37 повних тижнів вагітності 

 

O47.9 Хибні перейми, неуточнені 

 

O48 Переношена вагітність 
Вагітність, що продовжується після розрахованого (передбачуваного) терміну пологів 

Вагітність, що продовжується після нормального терміну вагітності 

 

УСКЛАДНЕННЯ ПОЛОГІВ ТА РОЗРОДЖЕННЯ  

(O60-O75) 

 

O60 Передчасні пологи та розродження 
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▼ 1550 

Початок пологів до завершення 37 повних тижнів вагітності 

Використовуйте додатковий код з рубрики O09.- для зазначення тривалості вагітності. 

 

O60.0 Передчасні пологи без розродження 

 

O60.1 Передчасні самовільні пологи з передчасним розродженням 
▼ 0050 

 Передчасні пологи з розродженням БДВ 

Спочатку необхідно кодувати розродження (O80-O84). 

 

O60.2 Передчасні самовільні пологи зі своєчасним розродженням 
▼ 0050    Спочатку необхідно кодувати розродження (O80-O84). 

 

O60.3 Передчасне розродження без самовільних пологів 
▼ 0050    Спочатку необхідно кодувати розродження (O80-O84). 

 

O61 Невдала спроба індукції пологів 

 

O61.0 Невдала спроба індукції пологів медикаментами 
Невдала спроба індукції (пологів): 

 окситоцином 

 простагландинами 

 

O61.1 Невдала спроба індукції пологів інструментальними методами 
Невдала спроба індукції (пологів): 

 механічними засобами 

 хірургічними методами 

 

O61.8 Інші невдалі спроби індукції пологів 

 

O61.9 Невдала спроба індукції пологів, неуточнена 

 

O62 Порушення сили пологів  

 

O62.0 Первинна слабкість пологів 
Відсутність прогресуючого розкриття шийки матки 

Первинна гіпотонічна дисфункція матки 

Інертність матки у латентній фазі пологів 

 

O62.1 Вторинна слабкість пологів 
Припинення переймів в активній фазі пологів 

Вторинна гіпотонічна дисфункція матки 

 

O62.2 Інші види слабкості пологів 
Атонія матки 

Хаотичні перейми 

Гіпотонічна дисфункція матки БДВ 

Нерегулярні перейми 

Слабкі скорочення матки 

Слабкість пологів БДВ 

 
 Виключено: атонічна післяпологова кровотеча (O72.1) 

 

O62.3 Стрімкі пологи 
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O62.4 Гіпертонічні, некоординовані та затяжні скорочення матки 
Дистоція контракційного кільця 

Дискоординовані пологи 

Скорочення матки у вигляді пісочного годинника 

Гіпертонічна дисфункція матки 

Некоординована діяльність матки 

Тетанічні скорочення матки 

Дистоція матки БДВ 

Виключено: дистоція (плідного походження) (материнського походження) БДВ (O66.9) 

 

O62.8 Інші порушення сили пологів 

 

O62.9 Порушення сили пологів, неуточнене 
Повільна родова діяльність БДВ 

 

O63 Затяжні пологи 

 

O63.0 Затяжний перший період (пологів) 

 

O63.1 Затяжний другий період (пологів) 

 

O63.2 Затримка народження наступного плода з двійні, трійні, тощо 

 

O63.9 Затяжні пологи, неуточнені 
Пологи, що затягнулися, БДВ 

 

O64 Пологи та розродження утруднені внаслідок неправильного положення або 

передлежання плода 
▼1506 Обструктивні пологи внаслідок неправильного положення та передлежання плода 

 

O64.0 Пологи та розродження утруднені внаслідок неповного повороту голівки плода 
Глибоке (низьке) поперечне стояння голівки 

Пологи та розродження утруднені внаслідок стійкого (передлежання): 

 потилично-клубового (occipitoiliac) 

 задньопотиличного (occipitoposterior) 

 потилично-крижового (occipitosacral) 

 потилицею впоперек (occipitotransverse) 

 

O64.1 Пологи та розродження утруднені внаслідок тазового передлежання 

 

O64.2 Пологи та розродження утруднені внаслідок лицьового передлежання 
Пологи та розродження утруднені внаслідок передлежання підборіддя 

 

O64.3 Пологи та розродження утруднені внаслідок лобного передлежання 

 

O64.4 Пологи та розродження утруднені внаслідок передлежання плечика 
Пологи та розродження утруднені внаслідок випадіння ручки плода 

Виключено: 

Вклинене плечико (O66.0) 

Дистоція плечиків (O66.0) 

 

O64.5 Пологи та розродження утруднені внаслідок комбінованого передлежання 

 

O64.8 Пологи та розродження утруднені внаслідок іншого неправильного положення та 

передлежання плода 
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O64.9 Пологи та розродження утруднені внаслідок неправильного положення та 

передлежання плода, неуточнені 

 

O65 Пологи та розродження утруднені внаслідок аномалії таза матері 
▼1506 Оструктивні пологи внаслідок аномалії таза матері 

 

O65.0 Пологи та розродження утруднені внаслідок деформації таза 

 

O65.1 Пологи та розродження утруднені внаслідок рівномірно звуженого таза 

 

O65.2 Пологи та розродження утруднені внаслідок звуження тазового входу  

 

O65.3 Пологи та розродження утруднені внаслідок звуження виходу та середньої 

площини порожнини таза 

 

O65.4 Пологи та розродження утруднені внаслідок невідповідності розмірів таза і плода, 

неуточнені 
Виключено: дистоція внаслідок аномалії плода (O66.2-O66.3) 

 

O65.5 Пологи та розродження утруднені внаслідок аномалії органів таза у матері 
Пологи та розродження утруднені внаслідок станів, описаних у підрубриках O34.0, O34.1, O34.3-

O34.9 

Виключено: пологи та розродження утруднені внаслідок (будь-якого) післяопераційного рубця на 

матці (O34.2) 

 

O65.8 Пологи та розродження утруднені внаслідок інших аномалій таза у матері 

 

O65.9 Пологи та розродження утруднені внаслідок аномалії таза у матері, неуточнених 

 

O66 Інші фактори, що утруднюють пологи та розродження 
▼1506 

 

O66.0 Пологи та розродження утруднені внаслідок дистоції плечиків 
Вклинене плечико  

Обструктивні пологи внаслідок дистоції плечиків  
 

O66.1 Пологи та розродження утруднені внаслідок зчеплення близнюків 
Обструктивні пологи внаслідок зчеплення близнюків 

 

O66.2 Пологи та розродження утруднені внаслідок незвичайно великого плода 
Обструктивні пологи внаслідок незвичайно великого плода 

 

O66.3 Пологи та розродження утруднені внаслідок інших аномалій плода 
Дистоція внаслідок: 

 зрощення близнюків 

 наявності у плода: 

o асциту 

o водянки 

o мієломенінгоцеле 

o крижової тератоми 

o пухлини 

 гідроцефалії плода 

Обструктивні пологи внаслідок наявності інших аномалій плода 

 

O66.4 Невдала спроба пологів, неуточнена 
Невдала спроба пологів з подальшим розродженням кесаревим розтином 
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O66.5 Невдала спроба застосування вакуум-екстрактора та щипців, неуточнена 
 

 

O66.8 Пологи та розродження утруднені іншою дистоцією 
Інші уточнені обструктивні пологи 

 

O66.9 Пологи та розродження утруднені дистоцією, неуточненою 
Дистоція: 

 плодового походження БДВ 

 материнського походження БДВ 

 БДВ 

Обструктивні пологи БДВ 

 

 

 

O67 Пологи та розродження, ускладнені кровотечею під час пологів, не 

класифіковані в інших рубриках 
Виключено: 

Допологова кровотеча НКІР (O46.-) 

Передлежання плаценти (O44.-) 

Післяпологова кровотеча (O72.-) 

Передчасне відшарування плаценти [відокремлення плаценти] (O45.-) 

 

O67.0 Кровотеча під час пологів з порушенням згортання крові 
Кровотеча (надмірна) під час пологів, пов’язана з: 

 афібриногенемією 

 дисемінованим внутрішньосудинним згортанням крові 

 гіперфібринолізом 

 гіпофібриногенемією 

 
Також кодування специфічного порушення коагуляції крові, якщо визначено 

  

O67.8 Інша кровотеча під час пологів 
Надмірна кровотеча під час пологів 

 

O67.9 Кровотеча під час пологів, неуточнена 

 

 

O68 Пологи та розродження, ускладнені стресом [дистресом] плода  
 Включено: дистрес плода при пологах та розродженні внаслідок застосування лікарських засобів 

 

O68.0 Пологи та розродження, ускладнені порушенням частоти серцебиття плода 
 Плода: 

 брадикардія  

 порушення ритму серця  

 тахікардія  

 Виключено: з наявністю меконію в навколоплідних водах (O68.2) 

 

O68.1 Пологи та розродження, ускладнені наявністю меконію в амніотичній рідині 
 Виключено: в сполученні з порушеннями частоти серцевих скорочень плода (O68.2) 

 

O68.2 Пологи та розродження, ускладнені порушенням частоти серцебиття плода з 

наявністю меконію в амніотичній рідині 

 

O68.3 Пологи та розродження, ускладнені появою біохімічних ознак стресу плода 
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У плода: 

 ацидемія  

 порушення кислотно-лужної рівноваги  

 

O68.8 Пологи та розродження, ускладнені появою інших ознак стресу плода 
Ознаки дистресу плода: 

 електрокардіографічні 

 ультразвукові 

 

O68.9 Пологи та розродження, ускладнені стресом плода, неуточненим 

 

O69 Пологи та розродження, ускладнені патологічним станом пуповини 

 

O69.0 Пологи та розродження, ускладнені пролапсом пуповини 

 

O69.1 Пологи та розродження, ускладнені обвиттям пуповини навколо шиї з компресією 

 

O69.2 Пологи та розродження, ускладнені іншим заплутуванням пуповини з компресією 
Затиснення пуповини БДВ 

Заплутування пуповиною при моноамніоніотичній двійні 

Вузол пуповини 

 

O69.3 Пологи та розродження, ускладнені короткою пуповиною 

 

O69.4 Пологи та розродження, ускладнені передлежанням судини [vasa praevia] 
Кровотеча, спричинена передлежанням судини [vasa praevia] 

 

O69.5 Пологи та розродження, ускладнені ураженням судин пуповини 
Пуповини: 

 пошкодження 

 гематома  

Тромбоз судин пуповини 

 

O69.8 Пологи та розродження, ускладнені іншими патологічними станами пуповини 
Закручена навколо шиї пуповина без компресії 

 

O69.9 Пологи та розродження, ускладнені патологічним станом пуповини, неуточненим 

 

O70 Розрив промежини під час розродження 
▼1551 Включено: епізіотомія з подальшим розривом 

Виключено:  

Акушерський розрив тільки верхнього відділу піхви (O71.4) 

Розрив стінки піхви (O71.4) 

 

O70.0 Розрив промежини першого ступеня під час розродження 
Тріщина або розрив промежини (з залученням): 

 задньої спайки  

 статевих губ 

 періуретральної тканини 

 шкіри     під час розродження 

 поверхневі 

 піхви, нижньої частини 

 вульви 

Виключено: 

Акушерська травма сечівника (O71.5) 

Акушерський розрив:  

 верхньої частини стінки піхви (середньої) (другої третини стінки піхви) (O71.4) 
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 склепіння піхви (O71.4) 

 

O70.1 Розрив промежини другого ступеня під час розродження 
Розрив промежини, як описано у підрубриці O70.0, з додатковим залученням: 

 тазового дна 

 м’язів промежини  під час розродження 

 м’язів піхви 

Виключено: з залученням сфінктера ануса (O70.2) 

 

O70.2 Розрив промежини третього ступеня під час розродження 
Розрив промежини, як описано у підрубриці O70.1, з додатковим залученням: 

 сфінктера ануса 

 прямокишково-піхвової перетинки  під час розродження 

 сфінктера БДВ 

Виключено: з залученням слизової оболонки анусу або прямої кишки (O70.3) 

 

O70.3 Розрив промежини четвертого ступеня під час розродження 
Розрив промежини, як описано у підрубриці O70.2, з додатковим залученням: 

 слизової оболонки ануса   під час 

 слизової оболонки прямої кишки  розродження 

 

O70.9 Розрив промежини під час розродження, неуточнений 

 

O71 Інша акушерська травма 

 

O71.0 Розрив матки до початку пологів 
Розходження рубця на матці до початку пологів 

Кодують також: 

 післяопераційний рубець матки (O34.2) 

 вагінальне розродження після попереднього кесарева розтину (O75.7) 

Виключено: акушерський розрив матки (O71.81) 

 

◙O71.00 Розрив матки до початку пологів, неуточнений 

 

◙O71.01 Самовільний розрив матки до початку пологів 

 

◙O71.02 Травматичний розрив матки до початку пологів 
Перфорація матки до початку пологів 

Розрив матки, спричинений інструментами або лікарськими засобами, до початку пологів 

Якщо необхідно ідентифікувати причину, використовують додатковий код зовнішньої 

причини (Клас 20). 

 

O71.1 Розрив матки під час пологів 
Розрив матки, не зазначений як такий, що виник до початку пологів 

Розходження рубця на матці під час пологів 

Кодують також: 

 післяопераційний рубець матки (O34.2) 

 вагінальне розродження після попереднього кесарева розтину (O75.7) 

Виключено: акушерський розрив матки (O71.81) 

 

◙O71.10 Розрив матки під час пологів, неуточнений 

 

◙O71.11 Самовільний розрив матки під час пологів 

 

◙O71.12 Травматичний розрив матки під час пологів 
Перфорація матки під час пологів 

Розрив матки, спричинений інструментами або лікарськими засобами, під час пологів 
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Якщо необхідно ідентифікувати причину, використовують додатковий код зовнішньої 

причини (Клас 20). 

 

O71.2 Післяпологовий виворіт матки  

 

O71.3 Акушерський розрив шийки матки 
Циркулярне розшарування шийки матки 

 

O71.4 Акушерський розрив (тільки) верхнього відділу піхви 
Розрив: 

 середньої або верхньої третини стінки піхви 

 склепіння піхви 

Виключено: з розривом нижньої частини піхви (O70.-) 

 

O71.5 Інші акушерські травми тазових органів 
Акушерська травма: 

 сечового міхура 

 сечівника 

Виключено: (легкий) розрив лише з залученням періуретральної тканини (O70.0) 

 

O71.6 Акушерські травми тазових суглобів та зв'язок 
Відрив внутрішнього хряща симфізу  

Ушкодження куприка      акушерське(ий) 

Травматичне розходження лобкового симфізу 

  

O71.7 Акушерська гематома таза 
Акушерська гематома: 

 промежини 

 піхви 

 вульви 

 

O71.8 Інша уточнена акушерська травма 

 

◙O71.81 Акушерський розрив матки 
Розріз матки з подальшим розривом 

 

◙O71.82 Діастаз прямого м’яза живота під час вагітності або розродження 

 

◙O71.88 Інша уточнена акушерська травма 

 

O71.9 Акушерська травма, неуточнена 

 

O72 Післяпологова кровотеча 
Включено: кровотеча після народження плода чи немовляти 

 

O72.0 Кровотеча в третьому періоді пологів 
Кровотеча, пов’язана з затримкою, прирощенням або защемленням плаценти 

Затримка плаценти БДВ 

Кодуйте також патологічне прикріплення плаценти (O43.2), якщо є. 

 

O72.1 Інша кровотеча в ранньому післяпологовому періоді 
Кровотеча після народження плаценти 

Післяпологова кровотеча (атонічна) БДВ 

 

O72.2 Пізня або вторинна післяпологова кровотеча 
Кровотеча, пов’язана з затримкою частин плаценти або плідних оболонок 
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Затримка частин продуктів запліднення БДВ, після розродження 

 

O72.3 Післяпологове порушення згортання крові 
Післяпологова(ий):  

 афібриногенемія 

 фібриноліз 

 Також кодування специфічного порушення коагуляції крові, якщо визначено 

 

O73 Затримка плаценти та плідних оболонок без кровотечі 

 

O73.0 Затримка плаценти без кровотечі 
Кодуйте також патологічне прикріплення плаценти (O43.2), якщо є. 

 

O73.1 Затримка частин плаценти та плідних оболонок, без кровотечі 
 Затримка частин продуктів запліднення після розродження, без кровотечі 
 

O75 Інші ускладнення пологів та розродження, не класифіковані в інших 

рубриках 
Виключено: 

Післяпологова(ий): 

 інфекція (O86.-) 

 сепсис (O85) 

 

O75.0 Дистрес матері під час пологів та розродження 

 

O75.1 Шок матері під час або після пологів та розродження 
Акушерський шок 

 

O75.2 Гіпертермія під час пологів, не класифікована в інших рубриках 

 

O75.3 Інша інфекція під час пологів 
Використовуйте додатковий код (Клас 1) для зазначення сепсису (при наявності), — див. 

Алфавітний покажчик / Сепсис 

Використовуйте додатковий код (B95–B97) для ідентифікації збудника інфекції. 

Також кодування специфічного типу інфекції, якщо визначено. 

 

O75.5 Затримка розродження після штучного розриву плідних оболонок 

 

O75.6 Затримка розродження після самовільного або неуточненого розриву плідних 

оболонок 
Виключено: передчасний розрив плідних оболонок (O42.-) 

 

O75.7 Вагінальне розродження після попереднього кесарева розтину 
▼1506 Вагінальне розродження після (будь-якого) попереднього кесарева розтину БДВ 

 

O75.8 Інші уточнені ускладнення пологів та розродження 

 

O75.9 Ускладнення пологів та розродження, неуточнене 

 

РОЗРОДЖЕННЯ  

(O80-O84) 
▼1505 

 
Примітка: 
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Коди цієї рубрики слід використовувати для усіх випадків надання медичної допомоги, результатом яких є 

розродження. Інші коди для патології/ускладнення, класифікованих у інших рубриках Класу 15, можуть 

використовуватися одночасно з кодами O80-O84 для повного опису процесу розродження. 

Кодують також результат розродження (Z37.-). 

 

O80 Пологи одноплідні, спонтанне розродження 
Випадки з мінімальною допомогою або без неї 

Спонтанне одноплідне розродження: 

 при тазовому передлежанні плода 

 БДВ 

 вагінальне 

 при тім'яному передлежанні плода 

Включено: 

Спонтанне одноплідне розродження: 

 контрольована тракція за пуповину (CCT) 

 з епідуральною анестезією 

 з епізіотомією з наступним накладенням швів 

 з кардіотокографією 

 медикаментозним або хірургічним: 

 прискоренням   пологів 

 викликанням    

 зі зшиванням акушерських розривів промежини 

Виключено: 

Вагітність з абортивним результатом (O00-O08) 

Пологи одноплідні (з): 

 розродження з іншими видами акушерської допомоги (O83) 

 екстрація плода за тазовий кінець БДВ (O83) 

 розродження за допомогою кесарева розтину (O82) 

 щипці (O81) 

 БДВ (O81)  

 щипців з поворотом голівки плоду (O81) 

 вручну: 

 видалення плаценти (O83) 

 поворот голівки плода (O83) 

 прийом МакРобертса (O83) 

 поворот голівки плода без діставання щипців (O83) 

 вакуумна екстракція (O81) 

 акушерський поворот (з екстракцією плода) (O83) 

 

 

O81 Пологи одноплідні, розродження за допомогою щипців або вакуумного 

екстрактора 

 

O82 Пологи одноплідні, розродження за допомогою кесарева розтину 

 

O83 Пологи одноплідні, розродження з використанням інших видів акушерської 

допомоги 
Включено: 

Пологи одноплідні з акушерською допомогою: 

 при розродженні з тазовим передлежанням плода  БДВ 

 при розродженні  

екстракція плода за тазовий кінець 

щипцевий поворот голівки плоду без діставання щипців 

Пологи одноплідні, розродження: 

 ручне: 

 видалення плаценти 

 поворот голівки плоду 

 за допомогою прийому МакРобертса 
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 за допомогою інших процедур, не класифікованих в інших рубриках 

 з застосуванням процедур до плода 

 з екстракцією плода 

Виключено: 

Пологи одноплідні: 

 розродження за допомогою кесарева розтину (O82) 

 розродження за допомогою щипців або вакуумного екстрактора (O81) 

 

O84 Багатоплідні пологи  
Для ідентифікації багатоплідної вагітності використовують додатковий код рубрики O30.-. 

 

O84.0 Багатоплідні пологи, спонтанне розродження всіх плодів 

 

O84.1 Багатоплідні пологи, всі розродження з застосуванням щипців та вакуум-

екстрактора 

 

O84.2 Багатоплідні пологи, всі розродження шляхом кесарева розтину 

 

 

O84.8 Багатоплідні пологи з іншим способом розродження 

 

◙O84.81 Багатоплідні пологи з акушерською допомогою, не класифіковані в інших 

рубриках 
Включено: 

Багатоплідні пологи з акушерською допомогою: 

 з використанням маніпуляцій 

 з екстракцією плода 

 

◙O84.82 Багатоплідні пологи, комбінований спосіб розродження 

 

O84.9 Багатоплідні пологи, неуточнені 

 

 

УСКЛАДНЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ ПЕРЕВАЖНО З ПІСЛЯПОЛОГОВИМ ПЕРІОДОМ  

(O85-O92) 

 

Післяпологовий період визначається як період 42 днів після пологів 
Примітка: 

Рубрики O88.-, O91.- та O92.- класифікують стани, навіть під час вагітності, пологів та в післяпологовий 

період.  

Виключено: 

Розлади психіки та поведінки, пов'язані з післяпологовим періодом  (F53.-) 

Акушерський правець (A34) 

Післяпологова остеомаляція (M83.0-) 

 

O85 Післяпологовий сепсис 
▼0110 Післяпологовий(а):  

 ендометрит 

 перитоніт 

Використовуйте додатковий код (Клас 1) для зазначення сепсису (при наявності), — див. 

Алфавітний покажчик / Сепсис 

Для ідентифікації інфекційного агента у локалізованій інфекції використовують додатковий код 

(B95-B97). 

Використовують додатковий код для ідентифікації локалізованого інфекційного: 

 ендометриту (N71.-) 

 перитоніту (N73.3, N73.5) 

Виключено: 
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Акушерська піємічна та септична емболія (O88.3) 

Сепсис під час пологів (O75.3) 

 

O86 Інші післяпологові інфекції 
Для ідентифікації інфекційного агента використовують додатковий код (B95-B97). 

Виключено: інфекція під час пологів (O75.3) 

 

O86.0 Інфекція акушерської хірургічної рани 
Інфікована(ий):  

 рана кесарева розтину  після 

 шов промежини   розродження 

 

O86.1 Інші інфекції статевих шляхів після розродження 
Також кодування специфічного типу інфекції, якщо визначено. 

Виключено: післяпологовий ендометрит (O85) 

 

O86.2 Інфекції сечових шляхів після розродження 
Також кодування специфічного типу інфекції (N10-N12, N15.-, N30.-, N34.-, N39.0), якщо 

визначено 

 

O86.3 Інші інфекції сечостатевих шляхів після розродження 
Післяпологова інфекція сечостатевих шляхів БДВ 

Також кодування специфічного типу інфекції, якщо визначено. 

 

O86.4 Гіпертермія невідомої етіології, яка виникла після розродження 
Післяпологова: 

 гарячка БДВ 

 пірексія БДВ 

Виключено: 

Післяпологова: 

інфекція БДВ (O86.8)  

сепсис (O85) 

Гіпертермія під час пологів (O75.2) 

 

O86.8 Інші та неуточнені післяпологові інфекції 
 Післяпологова інфекція БДВ  

Також кодування специфічного типу інфекції, якщо визначено. 
 

O87 Венозні стани і геморой в післяпологовому періоді 
Включено: перераховані стани при пологах 

 

O87.2 Геморой у післяпологовому періоді 
 Також кодування специфічного типу геморою (K64.-), якщо визначено. 

Виключено: геморой під час вагітності (O22.4) 

 

O87.9 Венозні стани в післяпологовому періоді 
 Також кодування специфічних венозних станів, якщо визначено  

Виключено: акушерську емболію (О88 .-), 

 венозний стан під час вагітності (O22.9) 

 

O88 Акушерська емболія 
▼1904    Включено: емболія під час вагітності, пологів або у післяпологовому періоді 

Також кодування областей емболії, якщо визначено – див. Алфавітний покажчик: Емболія/ в місці 

виникнення 

Виключено: емболія, що ускладнює аборт, позаматкову або міхуровий занос (O00-O07, O08.2) 

 травматична емболія, класифікована в Класі 19 — див. Алфавітний покажчик: Емболія 
O88.0 Акушерська повітряна емболія 
 Повітряна емболія БДВ під час вагітності, пологів і в післяпологовому періоді 
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O88.1 Емболія амніотичною рідиною 
Анафілактоїдний синдром вагітних 

 

O88.2 Акушерська емболія згустком крові 
Емболія БДВ }  

Тромбоемболія легеневої артерії БДВ } під час вагітності, пологів і в післяпологовому періоді 

Тромбоемболії БДВ } 

 

O88.3 Акушерська піємічна та септична емболія 

 

O88.8 Інша акушерська емболія 
 Жирова емболія БДВ під час вагітності, пологів і в післяпологовому періоді 
 

 

O90 Ускладнення післяпологового періоду, не класифіковані в інших рубриках 

 

O90.0 Розходження швів після кесарева розтину 

 

O90.1 Розходження швів промежини 
Розходження швів після: 

 епізіотомії 

 зашивання розриву промежини 

Вторинний розрив промежини 

 

O90.2 Гематома акушерської хірургічної рани 

 

O90.3 Кардіоміопатія у післяпологовому періоді 
Також кодування специфічного типу кардіоміопатії (I42.-), якщо визначено 

O90.4 Післяпологова гостра ниркова недостатність 
Гепаторенальний синдром після пологів та розродження 

 

O90.5 Післяпологовий тиреоїдит 

 

O90.8 Інші ускладнення післяпологового періоду, не класифіковані в інших рубриках 
Плацентарний поліп 

 

O90.9 Ускладнення післяпологового періоду, неуточнене 

 

O91 Інфекції молочної залози, пов'язані з дітонародженням 
 Включено: перелічені нижче стани, що виникли під час вагітності, післяпологового періоду чи 

лактації 

Наступні п’яті знаки підкатегорії використовуються з підрубриками O91.0-O91.2: 

 

◙ 0 без згадки про проблеми з прикладанням дитини до грудей 

 

◙ 1 зі згадкою про проблеми з прикладанням дитини до грудей 

 

O91.0 Інфекції соска, пов'язані з дітонародженням 
Абсцес соска: 

 під час вагітності 

 у післяпологовому періоді 

 

O91.1 Абсцес молочної залози, пов'язаний з дітонародженням 
Абсцес молочної залози  під час вагітності 

Гнійний мастит   або у 
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Субареолярний абсцес   післяпологовому періоді 

 

O91.2 Негнійний мастит, пов'язаний з дітонародженням 
Лімфангіт молочної залози: 

Мастит:    під час вагітності 

 інтерстиціальний   або у 

 БДВ    післяпологовому періоді 

 паренхіматозний 

 

O92 Інші ураження молочної залози та розлади лактації, пов'язані з 

дітонародженням 
 Включено: перелічені нижче стани, які виникли під час вагітності, післяпологового періоду чи 

лактації 

Наступні п’яті знаки підкатегорії використовуються з підрубриками O92.0-O92.7: 

 

◙ 0 без згадки про проблеми з прикладанням дитини до грудей 

 

◙ 1 зі згадкою про проблеми з прикладанням дитини до грудей 

 

O92.0 Втягнутий сосок, пов'язаний з дітонародженням 
Інвертований сосок під час вагітності або у післяпологовий період 

 

O92.1 Тріщина соска, пов'язана з дітонародженням 
Тріщина соска під час вагітності або у післяпологовий період 

 

O92.2 Інші та неуточнені ураження молочної залози, пов'язані з дітонародженням 
Вкритий пухирцями сосок 

Закупорка молочних протоків  під час вагітності 

Забитий сосок    або у 

Затвердіння молочної залози  післяпологовому періоді 

Покусаний сосок 

 

O92.3 Агалактія 
 Фізіологічне пригнічення лактації, яке відбувається до встановлення лактації 

Відсутність лактації 

Первинна агалактія 

 

O92.4 Гіпогалактія 
Затримка вироблення   молока 

Недостатня кількість  

 

O92.5 Пригнічена лактація 
 Медикаментозне пригнічення лактації до або після встановлення лактації 

 Агалактія: 

 вторинна 

 за медичними показаннями 

Примітка: Застосовується пацієнтам з певними станами (наприклад, епілепсією, біполярним 

розладом) або коли існуючі на сьогоднішній день лікарські засоби протипоказані при грудному 

вигодовуванні. 

Виключено: вибіркове пригнічення (рішення матері не годувати груддю) –  пропустити код 

 

O92.6 Галакторея 
Надмірна кількість молока 

Виключено: галакторея, не пов'язана з дітонародженням (N64.3) 

 

O92.7 Інші та неуточнені порушення лактації 
Галактоцеле у післяпологовому періоді 
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ІНШІ АКУШЕРСЬКІ СТАНИ, НЕ КЛАСИФІКОВАНІ В ІНШИХ РУБРИКАХ  

(O94-O99) 

 

O94 Наслідки ускладнень під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді 
▼0008, 

0050 Примітка: 

Рубрика O94 призначена виключно для кодування захворювань та позначення попередньої 

наявності станів, описаних у рубриках O00-O75 та O85-O92, що спричинили певні наслідки, які 

самі по собі класифіковані в інших рубриках. Наслідки включають стани, уточнені як такі, які 

можуть мати місце у будь-який час після пологів. 

Спочатку кодують наслідки. 

Виключено: ті, що призводять до смерті: 

• більше 42 діб, але менше одного року після розродження (O96 .-)  

• один рік або більше після розродження (O97.-) 

 

 

O95 Акушерська смерть матері з неуточненої причини 
 

▼0050 Смерть матері з неуточненої причини під час вагітності, пологів та розродження, або у 

 післяпологовому періоді. 

 

 

 

O96 Смерть матері з будь-якої акушерської причини після 42 діб, але до року 

після розродження 
▼0050 Примітка: Коди з цієї категорії призначаються для позначення смерті з будь-якої акушерської 

причини (стани в категоріях O00-O75, O85-O92 і O98-O99), після 42 діб, але до року після 

розродження. 

Спочатку необхідно кодувати акушерську причину смерті  (пряму чи непряму). 

Виключено: смерть з акушерської причини, що настає через рік після розродження (O97.-) 

 

O96.0 Смерть від прямої акушерської причини пізніше 42 діб, але не більше року після 

розродження 

 

O96.1 Смерть від непрямої акушерської причини пізніше 42 діб, але не більше року 

після розродження 

 

O96.9 Смерть від неуточненої акушерської причини пізніше 42 діб, але не більше року 

після розродження 

 

O97 Смерть матері від наслідків акушерських причин, через рік або більше після 

розродження 
▼0050 Смерть матері від наслідків акушерських причин, через рік або більше після розродження  

 Примітка: Коди з цієї категорії призначаються для позначення смерті з будь-якої акушерської 

 причини (умови в категоріях O00-O75, O85-O92 і O98-O99), що відбуваються через рік або 

 більше після розродження. 

 Спочатку необхідно кодувати акушерську причину смерті (пряму чи непряму). 

 

O97.0 Смерть від наслідків прямих акушерських причин, через рік або більше після 

розродження 

O97.1 Смерть від наслідків непрямих акушерських причин, через рік або більше після 

розродження 
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O97.9 Смерть від наслідків неуточнених акушерських причин, через рік або більше 

після розродження 

 

 

O98 Інфекційні та паразитарні хвороби матері, класифіковані в інших рубриках, 

під час вагітності, пологів та післяпологового періоду 
▼1521  

Примітка: 

Використовуйте Алфавітний покажчик для «Вагітність/ускладнена/станами при» або 

«Вагітність/ускладнена/захворюваннями» для спеціальних кодів причинних інфекційних або 

паразитарних хвороб. 

Необхідно кодувати специфічну інфекцію або паразитарне захворювання (Клас 1) 

Виключено: 

інфекції сечостатевого тракту: 

• під час вагітності (O23.-) 

 • післяпологова (O86.1-O86.3) 

 інфекція під час пологів (O75.3) 

Післяпологова(ий): 

 інфекція (O86.-) 

 сепсис (O85) 

Випадки, коли підставою для медичної допомоги матері є встановлений або передбачуваний вплив 

на плід (O35-O36) 

 

O98.0 Туберкульоз під час вагітності, пологів та післяпологового періоду 

 

O98.1 Сифіліс під час вагітності, пологів та післяпологового періоду 

 

O98.2 Гонорея під час вагітності, пологів та післяпологового періоду 

 

O98.3 Інші інфекції, які передаються переважно статевим шляхом під час вагітності, 

пологів та післяпологового періоду 

 

O98.4 Вірусний гепатит під час вагітності, пологів та післяпологового періоду 
▼0104 

 

O98.5 Інші вірусні хвороби під час вагітності, пологів та післяпологового періоду 

 

O98.6 Протозойні хвороби під час вагітності, пологів та післяпологового періоду 

 

O98.7 Вірус імунодефіциту людини [ВІЛ] під час вагітності, пологів та післяпологового 

періоду  
▼0102 

 

O98.8 Інші інфекційні та паразитарні хвороби матері під час вагітності, пологів та 

післяпологового періоду  
 Виключено: акушерський правець (A34) 

 

O98.9 Неуточнена інфекційна або паразитарна хвороба матері під час вагітності, пологів 

та післяпологового періоду  

 

O99 Інші хвороби матері, класифіковані в інших рубриках під час вагітності, 

пологів та післяпологового періоду 
▼1521 Примітка: 

Використовуйте Алфавітний покажчик для «Вагітність/ускладнена/станами при» або 

«Вагітність/ускладнена/захворюваннями» для спеціальних кодів причинних інфекційних або 

паразитарних хвороб. 
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Необхідно кодувати специфічні стани 

Виключено: 

Інфекційні та паразитарні хвороби (O98.-) 

Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин (S00-T98) 

Випадки, коли підставою для медичної допомоги матері є встановлений або передбачуваний вплив 

на плід (O35-O36) 

 

O99.0 Анемія під час вагітності, пологів та післяпологового періоду 
 Необхідно також кодувати особливий вид анемії, якщо він відомий. 

 

◙O99.00 Анемія під час вагітності, пологів та післяпологового періоду, неуточнена 

 

◙O99.01 Анемія під час вагітності 
Допологова анемія БДВ 

 

◙O99.02 Анемія, під час вагітності, зі згадкою про анемію існуючу раніше 
Допологова анемія зі згадкою про анемію існуючу раніше 

Примітка: 

Термін «існуюча раніше» стосується анемії, яка існувала до настання будь-якої вагітності. 
 

◙O99.03 Анемія під час пологів та післяпологового періоду 
Післяпологова анемія БДВ 

 

◙O99.04 Анемія під час пологів та післяпологового періоду, зі згадкою про анемію 

існуючу раніше 
Післяпологова анемія зі згадкою про анемію існуючу раніше 

Примітка: 

Термін «існуюча раніше» стосується анемії, яка існувала до настання будь-якої вагітності. 
 

O99.1 Інші хвороби крові та кровотворних органів та деякі порушення з залученням 

імунного механізму під час вагітності, пологів та післяпологового періоду 
Виключено: кровотеча з порушенням згортання крові (O46.0, O67.0, O72.3) 

 

O99.2 Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин під час 

вагітності, пологів та післяпологового періоду  

 Виключено: 

Цукровий діабет (O24.-) 

Недостатність харчування (O25) 

Післяпологовий тиреоїдит (O90.5) 

 

O99.3 Психічні розлади та хвороби нервової системи під час вагітності, пологів та 

післяпологового періоду  
▼0503, 

0505 Виключено: 

 Психічні розлади у післяродовому періоді, не класифіковані в інших рубриках (F53.-) 

 Постнатальна депресія (F53.0) 

Післяпологова(е): 

 меланхолія 

 дисфорія    БДВ (F53.8) 

 порушення настрою 

 смуток 

Післяпологовий психоз (F53.1) 

 блювання, асоційоване з іншими психогенними розладами (F50.5) 

 

O99.4 Хвороби системи кровообігу під час вагітності, пологів та післяпологового 

періоду  
 Виключено: 

Кардіоміопатія у післяпологовому періоді (O90.3) 
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Гіпертензивні розлади (O10-O16) 

Акушерська емболія (O88.-) 

Венозний стан під час: 

 пологів та у післяпологовому періоді (O87.9) 

 вагітності (O22.9) 

 

O99.5 Хвороби органів дихання під час вагітності, пологів та післяпологового періоду  

 

O99.6 Хвороби органів травлення під час вагітності, пологів та післяпологового періоду  
 Виключено: 

Геморой під час: 

 пологів та у післяпологовому періоді (O87.2) 

 вагітності (O22.4) 

Ураження печінки під час вагітності, пологів та в післяпологовому періоді (O26.6) 

 

O99.7 Хвороби шкіри та підшкірної клітковини під час вагітності, пологів та 

післяпологового періоду 
  Виключено: 

Пемфігоїд вагітних [герпес вагітних] (O26.4) 

 

O99.8 Інші уточнені хвороби та стани під час вагітності, пологів та післяпологового 

періоду  
 Виключено: 

післяпологова гостра ниркова недостатність (O90.4) 

порушення функції нирок при вагітності, пологах і післяпологовому періоді, не класифіковані в 

інших рубриках (O26.81) 

Медична допомога матері при встановлених чи передбачуваних аномаліях органів малого таза у 

матері (O34.-) 

післяпологова остеомаляція (M83.0-) 
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КЛАС 16 ОКРЕМІ СТАНИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У 

ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ  (P00-P96) 

 

Даний клас містить наступні блоки: 

P00-P04 Ураження плода та новонародженого, обумовлені станом матері та 

ускладненнями вагітності, пологів та факторами розродження  

P05-P08 Розлади, пов’язані з тривалістю вагітності та зростанням плода  

P10-P15 Пологові травми  

P20-P29 Розлади дихальної та серцево-судинної системи, що виникають у 

перинатальному періоді  

P35-P39 Інфекційні хвороби, характерні для перинатального періоду  

P50-P61 Геморагічні та гематологічні порушення у плода та новонародженого  

P70-P74 Транзиторні ендокринні розлади та порушення обміну речовин, характерні 

для плода та новонародженого  

P75-P78 Розлади системи травлення у плода та новонародженого  

P80-P83 Стани, що стосуються зовнішнього покриву та терморегуляції у плода та 

новонародженого  

P90-P96 Інші розлади, що виникають у перинатальному періоді  

У даному класі наступні категорії позначені зірочкою: 

P75* Меконієвий ілеус при кістозному фіброзі (E84†) 

 

Включено: порушення, що виникають у перинатальному періоді, навіть коли смерть чи захворювання 

настають пізніше 

Примітка: Коди в цьому Класі використовуються переважно для новонароджених, і більшість станів, 

 класифікованих у даному Класі є тимчасовими. Однак деякі стани, які виникають в перинатальному 

 періоді, зберігаються протягом усього життя і з цієї причини дозволено призначити код з цього Класу для 

дитини або дорослого. 

Виключено: 

Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин (E00-E89) 

Новоутворення (C00-D48) 

Правець новонародженого (A33) 

 

УРАЖЕННЯ ПЛОДА ТА НОВОНАРОДЖЕНОГО, ОБУМОВЛЕНІ СТАНАМИ 

МАТЕРІ ТА УСКЛАДНЕННЯМИ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ ТА РОЗРОДЖЕННЯ  

(P00-P04) 
▼1605 

Спочатку вкажіть результуючий стан у плода або новонародженого 

 

P00 Ураження плода та новонародженого, обумовлені станами матері, які можуть 

бути не пов'язані з теперішньою вагітністю 
▼0050      Виключено: 

Ураження плода та новонародженого, обумовлене: 

• ускладненнями вагітності у матері (P01.-) 

• ендокринними розладами та порушеннями обміну речовин в організмі матері (P70-P74) 
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• шкідливими речовинами, переданими через плаценту чи грудне молоко (P04.-) 

 

P00.0 Ураження плода та новонародженого, обумовлене гіпертензивними розладами у 

матері 
Ураження плода або новонародженого, обумовлене станами матері, класифікованими у рубриках 

O10-O11, O13-O16 

 

P00.1 Ураження плода та новонародженого, обумовлене хворобами нирок та сечових 

шляхів у матері 
Ураження плода або новонародженого, обумовлене станами матері, класифікованими у рубриках 

N00-N39 

 

P00.2 Ураження плода та новонародженого, обумовлене інфекційними та 

паразитарними хворобами у матері 
Ураження плода або новонародженого, обумовлене інфекційними хворобами матері, 

класифікованими у рубриках A00-B99 та J09-J11, але без проявів цих хвороб у плода або 

новонародженого 
Виключено: 

Інфекційні хвороби, характерні для перинатального періоду (P35-P39)  

Інфекції статевих шляхів та інші локалізовані інфекції у матері (P00.8) 

 

P00.3 Ураження плода та новонародженого, обумовлене хронічними хворобами системи 

кровообігу та органів дихання у матері 
Ураження плода або новонародженого, обумовлене станами матері, класифікованими у рубриках 

I00-I99, J00-J99, Q20-Q34, та не включеними у рубрики P00.0, P00.2 
 

P00.4 Ураження плода та новонародженого, обумовлене розладами харчування у матері 
Ураження плода або новонародженого, обумовлене станами матері, класифікованими у рубриках 

E40-E64 

Недостатність харчування матері БДВ 

 

P00.5 Ураження плода та новонародженого, обумовлене травмою у матері 
Ураження плода або новонародженого, обумовлене станами матері, класифікованими у рубриках 

S00-T79 
 

P00.6 Ураження плода та новонародженого, обумовлене хірургічним втручанням у 

матері 
Виключено: 

Ураження обумовлене застосуванням кесарева розтину при розродженні (P03.4) 

Пошкодження плаценти при амніоцентезі, кесаревому розтині чи хірургічному втручанні (P02.1) 

Попереднє хірургічне втручання на матці чи органах таза (P03.8) 

Переривання вагітності (вплив на плід) (P96.4) 

 

P00.7 Ураження плода та новонародженого, обумовлене іншими медичними 

процедурами у матері, не класифіковане в інших рубриках 
Ураження плода або новонародженого, обумовлене радіологічними процедурами у матері 

Виключено: 

Пошкодження плаценти при амніоцентезі, кесаревому розтині чи хірургічному втручанні (P02.1) 

Ураження плода або новонародженого, обумовлене іншими ускладненнями пологів та 

розродження (P03.-) 

 

P00.8 Ураження плода та новонародженого, обумовлене іншими станами матері 
Ураження плода або новонародженого, обумовлене: 

• станами, класифікованими в рубриках T80-T88 

• інфекціями статевих шляхів та іншими локалізованими інфекціями у матері  

• системним червоним вовчаком у матері 

Виключено: транзиторні неонатальні ендокринні розлади та порушення обміну речовин (P70-P74) 
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P00.9 Ураження плода та новонародженого, обумовлене неуточненим станом матері 

 

 

P01 Ураження плода та новонародженого, обумовлені ускладненнями вагітності у 

матері 
▼0050       
P01.0 Ураження плода та новонародженого, обумовлене недостатністю шийки матки у 

матері 

 

P01.1 Ураження плода та новонародженого, обумовлене передчасним розривом плідних 

оболонок 

 

P01.2 Ураження плода та новонародженого, обумовлене олігогідрамніоном 
Виключено: при передчасному розриві плідних оболонок (P01.1) 

 

P01.3 Ураження плода та новонародженого, обумовлене полігідрамніоном 
Гідрамніон 

 

P01.4 Ураження плода та новонародженого, обумовлене позаматковою вагітністю 
Черевна вагітність 

 

P01.5 Ураження плода та новонародженого, обумовлене багатоплідною вагітністю 
Під час вагітності двійнею 

Під час вагітності трійнею 

 

P01.6 Ураження плода та новонародженого, обумовлене смертю матері 

 

P01.7 Ураження плода та новонародженого, обумовлене неправильним передлежанням 

плода перед пологами 
Тазове передлежання 

Зовнішній поворот 

Лицьове передлежання   перед пологами 

Поперечне положення 

Нестійке положення 

 

P01.8 Ураження плода та новонародженого, обумовлене іншими хворобами у матері, що 

ускладнюють вагітність 
Спонтанний аборт, вплив на плід 

 

P01.9 Ураження плода та новонародженого, обумовлене неуточненими станами, що 

ускладнюють вагітність 

 

P02 Ураження плода та новонародженого, обумовлені ускладненнями з боку 

плаценти, пуповини та плідних оболонок 
▼0050       
P02.0 Ураження плода та новонародженого, обумовлене передлежанням плаценти 

 

P02.1 Ураження плода та новонародженого, обумовлене іншими ускладненнями, що 

пов'язані з відокремленням плаценти та кровотечею 
Відшарування плаценти 

Раптова кровотеча 

Допологова кровотеча 

Ушкодження плаценти при амніоцентезі, кесаревому розтині чи хірургічному втручанні 

Втрата крові у матері 

Передчасне відокремлення плаценти 
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P02.2 Ураження плода та новонародженого, обумовлене іншими та неуточненими 

морфологічними та функціональними аномаліями плаценти 
Плаценти:  

 дисфункція  

 інфаркт  

 недостатність  

 

P02.3 Ураження плода та новонародженого, обумовлене синдромом плацентарної 

трансфузії 
Аномалії плаценти та пуповини, що викликають трансфузію від плода до плода або іншу 

плацентарну трансфузію 

 

P02.4 Ураження плода та новонародженого, обумовлене пролапсом пуповини 

 

P02.5 Ураження плода та новонародженого, обумовлене іншими видами компресії 

пуповини 
Обвивання пуповини навколо шиї (туге) 

Заплутування пуповини 

Вузол пуповини 

 

P02.6 Ураження плода та новонародженого, обумовлене іншими та неуточненими 

станами пуповини 
Коротка пуповина 

Передлежання судини [vasa praevia] 

Виключено: Єдина артерія пуповини (Q27.01) 

 

P02.7 Ураження плода та новонародженого, обумовлене хоріонамніонітом 
Амніоніт 

Мембраніт 

Плацентит 

 

P02.8 Ураження плода та новонародженого, обумовлене іншими аномаліями плідних 

оболонок 

 

P02.9 Ураження плода та новонародженого, обумовлене неуточненими аномаліями 

плідних оболонок 

 

P03 Ураження плода та новонародженого, обумовлені іншими ускладненнями 

пологів та розродження 
▼0050       
P03.0 Ураження плода та новонародженого, обумовлене розродженням при тазовому 

передлежанні та з екстракцією плода 

 

P03.1 Ураження плода та новонародженого, обумовлене іншим видом неправильного 

передлежання, положення та диспропорції під час пологів та розродження 
Звужений таз 

Ураження плода або новонародженого, обумовлене станами, класифікованими в рубриках O64-

O66 

Стійке високе стояння голівки 

Поперечне положення 

 

P03.2 Ураження плода та новонародженого, обумовлене застосуванням щипців при 

розродженні 
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P03.3 Ураження плода та новонародженого, обумовлене застосуванням вакуум-

екстрактора при розродженні 

 

P03.4 Ураження плода та новонародженого, обумовлене застосуванням кесарева 

розтину при розродженні 

 

P03.5 Ураження плода та новонародженого, обумовлене стрімкими пологами 
Швидкий другий період пологів 

 

P03.6 Ураження плода та новонародженого, обумовлене порушенням скоротливої 

діяльності матки  
Ураження плода або новонародженого, обумовлене станами, класифікованими в рубриці O62.-, 

крім O62.3 

Гіпертонус матки 

Інертна матка 
 

P03.8 Ураження плода та новонародженого, обумовлене іншими уточненими 

ускладненнями пологів та розродження 
Аномалія м’яких тканин у матері 

Деструктивні операції для допомоги породіллі 

Ураження плода або новонародженого, обумовлене станами, класифікованими в рубриках O60-

O75, а також процедурами, що використовуються під час пологів та розродження, які не включені 

до рубрик P02.- та P03.0-P03.6 

Штучні пологи 

 

P03.9 Ураження плода та новонародженого, обумовлене ускладненнями пологів та 

розродження, неуточнене 

 

P04 Ураження плода та новонародженого, обумовлені впливом шкідливих 

речовин, які надходять через плаценту або грудне молоко 
▼0050      Включено: нетератогенні ефекти дії речовин, які надходять через плаценту 

Виключено: 

Вроджені вади розвитку внаслідок тератогенних ефектів дії речовин, які надходять через  

плаценту (Q00-Q99) 

Жовтяниця у новонародженого, зумовлена гемолізом, викликаним лікарськими засобами чи 

токсинами, переданими від матері (P58.4) 

 

P04.0 Ураження плода та новонародженого, обумовлене застосуванням анестезії та 

анальгезивних засобів у матері під час вагітності, пологів та розродження 
Реакції та інтоксикації, викликані введенням матері опіатів та транквілізаторів під час пологів та 

розродження 

 

P04.1 Ураження плода та новонародженого, обумовлене впливом на матір інших 

медикаментів 
Хіміотерапія злоякісної пухлини 

Цитотоксичні препарати 

Виключено: 

Дисморфія, спричинена варфарином (Q86.2) 

Гідантоїновий синдром у плода (Q86.1) 

Вживання матір'ю наркотичних речовин (P04.4) 

 

P04.2 Ураження плода та новонародженого, обумовлене вживанням матір'ю тютюну 

 

P04.3 Ураження плода та новонародженого, обумовлене вживанням матір'ю алкоголю 
Виключено: алкогольний синдром у плода (Q86.0) 
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P04.4 Ураження плода та новонародженого, обумовлене вживанням матір'ю 

наркотичних речовин 
Виключено: 

Обумовлене застосуванням анестезії та анальгезивних засобів у матері (P04.0) 

Симптоми абстиненції у новонародженого, обумовлені наркоманією матері (P96.1) 

 

P04.5 Ураження плода та новонародженого, обумовлене використанням матір'ю 

харчових хімічних речовин 

 

P04.6 Ураження плода та новонародженого, обумовлене впливом на матір хімічних 

речовин із навколишнього середовища 

 

P04.8 Ураження плода та новонародженого, обумовлене іншими шкідливими впливами 

на матір 

 

P04.9 Ураження плода та новонародженого, обумовлене шкідливим впливом на матір, 

неуточненим 

 

РОЗЛАДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ТРИВАЛІСТЮ ВАГІТНОСТІ ТА ЗРОСТАННЯМ ПЛОДА  

(P05-P08) 

 

P05 Сповільнений ріст та недостатність харчування плода 

 

P05.0 «Маловаговий» для гестаційного віку плід 
Асиметрична затримка росту (зазвичай, стосується стану, коли маса тіла нижча, а довжина тіла 

вища від 10-го перцентиля для гестаційного віку) 

«Маловаговий» для розрахованого терміну 

 

P05.1 Малий розмір плода для гестаційного віку  
Малий та «маловаговий» плід для розрахованого терміну 

Малий плід для розрахованого терміну 

Симетрична затримка росту (зазвичай, стосується до стану, коли маса та довжина тіла є нижчими 

від 10-го перцентиля для гестаційного віку) 

 

P05.2 Недостатність живлення плода без згадки про «маловаговий» чи малий для 

гестаційного віку плід 
Новонароджений, у якого відсутнє зниження маси тіла, але спостерігаються ознаки недостатності 

харчування, такі як сухість, лущення шкіри та неповноцінність підшкірної клітковини 

Виключено: 

Недостатність харчування плода зі згадкою про: 

 «маловаговість» для гестаційного віку (P05.0) 

 малий розмір для гестаційного віку (P05.1) 

 

P05.9 Сповільнений ріст плода, неуточнений 
Затримка внутрішньоутробного розвитку БДВ 

Затримка росту плода БДВ 

Внутрішньоутробна затримка розвитку плода БДВ 

 

P07 Розлади, пов'язані зі скороченою вагітністю та низькою масою тіла при 

народженні, не класифіковані в інших рубриках 
▼1618 

Включено: 

Перераховані нижче стани, без подальшого уточнення, які є причиною смерті, захворювання 

новонародженого або надання додаткової допомоги новонародженому 

Примітка: 

Коли доступна інформація про масу тіла при народженні та гестаційний вік, перевага надається 

показнику маси тіла при народженні. 
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Виключено: 

Низька маса тіла при народженні, внаслідок сповільненого росту та недостатності живлення плода 

(P05.-) 

 

P07.0 Надзвичайно низька маса тіла при народженні 

 

◙P07.01 Надзвичайно низька маса тіла при народженні 499 г або менше 

 

◙P07.02 Надзвичайно низька маса тіла при народженні 500-749 г 

 

◙P07.03 Надзвичайно низька маса тіла при народженні 750-999 г 

 

P07.1 Інша низька маса тіла при народженні 

 

◙P07.11 Інша низька маса тіла при народженні 1000-1249 г 

 

◙P07.12 Інша низька маса тіла при народженні 1250-1499 г 

 

◙P07.13 Інша низька маса тіла при народженні 1500-2499 г 

 

P07.2 Екстремальний ступінь незрілості 

 

◙P07.21 Екстремальний ступінь незрілості, менше 24 повних тижнів 
Екстремальний ступінь незрілості, менше 168 повних днів 

 

◙P07.22 Екстремальний ступінь незрілості, 24 або більше повних тижнів, але менше 28 

повних тижнів 
Екстремальний ступінь незрілості, 168 або більше повних днів, але менше 196 повних днів 

 

P07.3 Інша недоношеність немовлят 

 

◙P07.30 Недоношеність, неуточнена 

 

◙P07.31 Інша недоношеність немовлят, 28 або більше повних тижнів, але менше 32 

повних тижнів 
Інша недоношеність немовлят, 196 або більше повних днів, але менше 224 повних днів 

 

◙P07.32 Інша недоношеність немовлят, 32 або більше повних тижнів, але менше 37 

повних тижнів 
Інша недоношеність немовлят, 224 або більше повних днів, але менше 259 повних днів 

 

P08 Розлади, пов'язані з подовженим терміном вагітності та великою масою тіла 

при народженні 
Включено: 

Перераховані нижче стани, без подальшого уточнення, які є причиною смерті, захворювання 

новонародженого, або потребують надання додаткової допомоги новонародженому 

Примітка: 

Коли доступна інформація про масу тіла при народженні та гестаційний вік, перевага надається 

показнику маси тіла при народженні. 

 

P08.0 Надмірно велика дитина 
Як правило, стосується дітей з масою тіла при народженні 4500 г або більше 

Виключено: 

Синдром: 

 новонародженого від матері, хворої на діабет (P70.1) 
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 новонародженого від матері, хворої на гестаційний діабет (P70.0) 

 

P08.1 Інші «великовагові» для гестаційного віку діти 
Інший плід або новонароджений з великою масою тіла або великий для відповідного гестаційного 

віку, незалежно від терміну вагітності 

Як правило, стосується дітей з масою тіла при народженні більше 90-го перцентиля для 

відповідного гестаційного віку або 4000 г або більше для відповідного терміну вагітності 

Виключено: 

Вага при народженні 4500 г або більше (P08.0) 

Синдром: 

 новонародженого від матері, хворої на діабет (P70.1) 

 новонародженого від матері, хворої на гестаційний діабет (P70.0) 

 

P08.2 Переношена дитина, але не «великовагова» для гестаційного віку 
Плід або новонароджений з гестаційним віком 42 повних тижні або більше (294 дні або більше), 

маса тіла чи зріст якого не перевищує відповідні для даного терміну вагітності показники. 

Переношеність БДВ 

 

ПОЛОГОВІ ТРАВМИ  

(P10-P15) 
 

 Використовуйте додатковий код (P03.-) для ідентифікації родової травми пов'язаної з 

ускладненнями під час пологів або розродження. 

 

 

P10 Розрив внутрішньочерепних тканин та крововилив внаслідок пологової 

травми 
Виключено: 

Внутрішньочерепний крововилив у плода чи новонародженого: 

 внаслідок аноксії чи гіпоксії (P52.-) 

 БДВ (P52.9) 

 

P10.0 Субдуральний крововилив внаслідок пологової травми 
Субдуральна гематома (локалізована) внаслідок пологової травми 

Виключено: субдуральний крововилив, супроводжуваний розривом намета мозочка (P10.4) 

 

P10.1 Крововилив у мозок внаслідок пологової травми 

 

P10.2 Крововилив у шлуночок мозку внаслідок пологової травми 

 

P10.3 Субарахноїдальний крововилив внаслідок пологової травми 

 

P10.4 Розрив намету мозочка внаслідок пологової травми 

 

P10.8 Інші розриви внутрішньочерепних тканин та крововиливи внаслідок пологової 

травми 

 

P10.9 Неуточнений розрив внутрішньочерепних тканин та крововилив внаслідок 

пологової травми 

 

P11 Інші пологові травми центральної нервової системи 

 

P11.0 Набряк головного мозку внаслідок пологової травми 

 

P11.1 Інші уточнені ураження мозку внаслідок пологової травми 
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P11.2 Неуточнене ураження мозку внаслідок пологової травми 

 

P11.3 Ураження лицьового нерва внаслідок пологової травми 
Параліч лицьового нерва внаслідок пологової травми 

 

P11.4 Ураження інших черепних нервів внаслідок пологової травми 

 

P11.5 Ушкодження хребта та спинного мозку внаслідок пологової травми 
Перелом хребта внаслідок пологової травми 

 

P11.9 Ураження центральної нервової системи внаслідок пологової травми, неуточнене 

 

P12 Пологове ушкодження волосистої частини голови 

 

P12.0 Кефалгематома внаслідок пологової травми 

 

P12.1 Ушкодження волосся внаслідок пологової травми 

 

P12.2 Епікраніальний субапоневротичний крововилив внаслідок пологової травми 
 Субапоневротичний крововилив внаслідок пологової травми 
 

P12.3 Гематома волосистої частини голови внаслідок пологової травми 

 

P12.4 Ушкодження волосистої частини голови внаслідок процедур моніторингу 

новонародженого 
Розріз шкіри для збирання крові 

Ушкодження волосистої частини голови затискачем (електродом) 

 

P12.8 Інші ушкодження волосистої частини голови внаслідок пологової травми 

 

P12.9 Ушкодження волосистої частини голови під час пологів, неуточнене 

 

P13 Пологове ушкодження скелета 
Виключено: пологова травма хребта (P11.5) 

 

P13.0 Перелом кісток черепа внаслідок пологової травми 

 

P13.1 Інші ушкодження черепа внаслідок пологової травми 
Виключено: кефалгематома (P12.0) 

 

P13.2 Перелом стегнової кістки внаслідок пологової травми 

 

P13.3 Перелом інших довгих кісток внаслідок пологової травми 

 

P13.4 Перелом ключиці внаслідок пологової травми 

 

P13.8 Ушкодження інших частин скелета внаслідок пологової травми 

 

P13.9 Ушкодження скелета внаслідок пологової травми, неуточнене 

 

 

P14 Пологове ушкодження периферичної нервової системи 
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P14.0 Параліч Ерба внаслідок пологової травми 

 

P14.1 Параліч Клюмпке внаслідок пологової травми 

 

P14.2 Параліч діафрагмального нерва внаслідок пологової травми 

 

P14.3 Інші пологові травми плечового сплетення 

 

P14.8 Ушкодження інших відділів периферичної нервової системи внаслідок пологової 

травми 

 

P14.9 Ушкодження периферичної нервової системи внаслідок пологової травми, 

неуточнене 

 

P15 Інші пологові травми 

 

P15.0 Ушкодження печінки внаслідок пологової травми 
Розрив печінки внаслідок пологової травми 

 

P15.1 Ушкодження селезінки внаслідок пологової травми 
Розрив селезінки внаслідок пологової травми 

 

P15.2 Ушкодження груднино-ключично-соскоподібного м'яза внаслідок пологової 

травми 

 

P15.3 Пологова травма ока 
Субкон’юнктивальний крововилив   внаслідок  

Травматична глаукома    пологової травми 

 

P15.4 Пологова травма обличчя 
Гіперемія обличчя внаслідок пологової травми 

 

P15.5 Ушкодження зовнішніх статевих органів внаслідок пологової травми 

 

P15.6 Некроз підшкірної жирової тканини внаслідок пологової травми 

 

P15.8 Інші уточнені пологові травми 

 

P15.9 Пологова травма, неуточнена 

 

РОЗЛАДИ ДИХАЛЬНОЇ ТА СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ, ЩО 

ВИНИКАЮТЬ У ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ 

(P20-P29) 

 

P20 Внутрішньоутробна гіпоксія 
Включено: 

Порушення частоти серцевих скорочень у плода 

Фетальний(а) або внутрішньоматковий(а): 

 ацидоз 

 аноксія 

 асфіксія 

 дистрес 

 гіпоксія 

Меконій в навколоплідних водах  

Відходження меконію 
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Виключено: внутрішньочерепний крововилив внаслідок аноксії чи гіпоксії (P52.-) 

 

P20.0 Внутрішньоутробна гіпоксія, вперше відзначена до початку пологів 

 

P20.1 Внутрішньоутробна гіпоксія, вперше відзначена під час пологів або розродження 

 

P20.9 Внутрішньоутробна гіпоксія, неуточнена 

 

P21 Асфіксія при народженні 
Примітка: 

Ця рубрика не використовується при низьких показниках за шкалою Апгар без згадки про 

асфіксію чи інші респіраторні розлади. 

Виключено: внутрішньоутробна гіпоксія чи асфіксія (P20.-) 

 

P21.0 Важка асфіксія при народженні 
Частота пульсу при народженні менше 100 ударів за хвилину, він уповільнюється або сталий, 

дихання відсутнє або утруднене, шкіра бліда, м’язи атонічні. 

Асфіксія з оцінкою за шкалою Апгар 0-3 через 1 хвилину після народження 

 

P21.1 Легка або помірна асфіксія при народженні 
Нормальне дихання протягом першої хвилини після народження не встановилося, але частота 

серцевих скорочень становить 100 ударів за хвилину або більше, незначний тонус м’язів, незначна 

реакція на подразники. 

Асфіксія з оцінкою за шкалою Апгар 4-7 через 1 хвилину після народження 

 

P21.9 Асфіксія при народженні, неуточнена 
Аноксія  

Асфіксія  БДВ 

Гіпоксія  

 

P22 Дихальний розлад (дистрес) у новонародженого 
Виключено: дихальна недостатність у новонародженого (P28.5) 

 

P22.0 Синдром дихального розладу (дистрес) у новонародженого 
▼1614 Хвороба гіалінових мембран 

 

P22.1 Транзиторне тахіпное у новонародженого 

 

P22.8 Інші дихальні розлади (дистрес) у новонародженого 

 

P22.9 Дихальний розлад (дистрес) у новонародженого, неуточнений 

 

P23 Вроджена пневмонія 
Включено: інфекційна пневмонія, що розвинулася внутрішньоутробно або під час пологів 

Виключено: неонатальна пневмонія в результаті аспірації (P24.-) 

 

P23.0 Вірусна вроджена пневмонія 
Виключено: вроджений пневмоніт, викликаний вірусом краснухи (P35.0) 

 

P23.1 Вроджена пневмонія, спричинена хламідіями 

 

P23.2 Вроджена пневмонія, спричинена стафілококом 

 

P23.3 Вроджена пневмонія, спричинена стрептококом групи В 

 

P23.4 Вроджена пневмонія, спричинена кишковою паличкою Escherichia coli 
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P23.5 Вроджена пневмонія, спричинена Pseudomonas 

 

P23.6 Вроджена пневмонія, спричинена іншими бактеріальними агентами 
Haemophilus influenzae 

Klebsiella pneumoniae 

Мікоплазма 

Стрептокок, крім групи В 

 

P23.8 Вроджена пневмонія, спричинена іншими збудниками 

 

P23.9 Вроджена пневмонія, неуточнена 

 

P24 Синдроми неонатальної аспірації  
▼1613 Включено: неонатальна пневмонія в результаті аспірації 

 

P24.0 Неонатальна аспірація меконію 
Синдром аспірації меконію 

Meconium pneumonitis 

 

P24.1 Неонатальна аспірація амніотичної рідини та слизу 
Аспірація навколоплідних вод (амніотичної рідини) 

 

P24.2 Неонатальна аспірація крові 

 

P24.3 Неонатальна аспірація молока та відригуваної їжі 

           

P24.8 Інші синдроми неонатальної аспірації 

           

P24.9 Синдром неонатальної аспірації, неуточнений 
Неонатальна аспіраційна пневмонія БДВ 

 

P25 Синдром витоку повітря, що виникає у перинатальному періоді 

 

P25.0 Інтерстиціальна емфізема, що виникає у перинатальному періоді 

 

P25.1 Пневмоторакс, що виникає у перинатальному періоді 

 

P25.2 Пневмомедіастинум, що виникає у перинатальному періоді 

 

P25.3 Пневмоперикард, що виникає у перинатальному періоді 

 

P25.8 Інші стани, пов'язані з синдромом витоку повітря, що виникають у 

перинатальному періоді 

 

P26 Легенева кровотеча, що виникає у перинатальному періоді 

 

P26.0 Трахеобронхіальна кровотеча, що виникає у перинатальному періоді 

 

P26.1 Масивна легенева кровотеча, що виникає у перинатальному періоді 

 

P26.8 Інші легеневі кровотечі, що виникають у перинатальному періоді 

 

P26.9 Неуточнена легенева кровотеча, що виникає у перинатальному періоді 
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P27 Хронічна респіраторна хвороба, що виникає у перинатальному періоді 

 

P27.0 Синдром Вільсона-Мікіті 
Незрілість легень 

 

P27.1 Хронічне захворювання легень у новонародженого 
Бронхолегенева дисплазія, що виникає у перинатальному періоді 

 

P27.8 Інші хронічні хвороби органів дихання, що виникають у перинатальному періоді 
Вроджений фіброз легень 

«Вентиляційна» легеня у новонародженого 

 

P27.9 Неуточнені хронічні хвороби органів дихання, що виникають у перинатальному 

періоді 

 

P28 Інші респіраторні стани, що виникають у перинатальному періоді 
Виключено: вроджені аномалії органів дихання (Q30-Q34) 

 

P28.0 Первинний ателектаз у новонародженого 
Первинне нерозправлення термінальних дихальних утворів 

Легенева: 

 гіпоплазія, пов’язана з недоношеністю 

 незрілість БДВ 

  

P28.1 Інший та неуточнений ателектаз у новонародженого 
Ателектаз: 

 БДВ 

 частковий 

 вторинний 

Резорбційний ателектаз без синдрому дихального розладу (дистресу) 

 

P28.2 Напади ціанозу у новонародженого 
Виключено: апное у новонародженого (P28.3–P28.4-) 

 

P28.3 Первинне апное уві сні у новонародженого  
Синдром вродженої центральної гіповентиляції 

Апное у новонародженого уві сні: 

 центральне 

 БДВ 

 обструктивне 

 Також кодування хвороби Хіршпрунга або мегаколон (Q43.1-), якщо можливо. 

 

P28.4 Інші типи апное у новонародженого 

 

◙P28.40 Апное у новонародженого, неуточнене 

 

◙P28.41 Апное недоношених 

           

◙P28.49 Інше апное у новонародженого 
Обструктивне апное у новонародженого 

Виключено: обструктивне апное у новонародженого уві сні (P28.3) 

 

P28.5 Дихальна недостатність у новонародженого 
Гіповентиляція у новонародженого 
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Виключено: Синдром вродженої центральної гіповентиляції (P28.3) 

 

 

P28.8 Інші уточнені респіраторні стани у новонародженого 
Виключено: ранній вроджений сифілітичний риніт (A50.0) 

 

◙P28.81 Сопіння новонароджених 

 

◙P28.82 Набутий стеноз під власне голосовим апаратом у новонародженого 
Стеноз під власне голосовим апаратом у новонародженого після інтубації 

 

◙P28.83 Стогін на видиху 

 

◙P28.89 Інші уточнені респіраторні стани у новонародженого 

 

P28.9 Pеспіраторний стан у новонародженого, неуточнений 

 

P29 Серцево-судинні розлади, що виникають у перинатальному періоді 
Виключено: вроджені аномалії системи кровообігу (Q20-Q28) 

 

P29.0 Серцева недостатність у новонародженого 

 

P29.1 Порушення ритму серця у новонародженого 
Виключено: вроджена серцева блокада (Q24.6) 

 

P29.2 Гіпертензія у новонародженого 

           

P29.3 Стійкий фетальний кровообіг у новонародженого 
(Стійка) легенева гіпертензія у новонародженого 

Затримка закриття артеріальної протоки у новонародженого 

Виключено: відкрита артеріальна протока (Q25.0) 

 

P29.4 Транзиторна ішемія міокарда у новонародженого 

 

P29.8 Інші серцево-судинні порушення, що виникають у перинатальному періоді 

 

◙P29.81 Гіпотензія новонародженого 

  

◙P29.82 Доброякісні шуми в серці у новонародженого 
Функціональні шуми в серці у новонародженого 

 

◙P29.83 Емболія та тромбоз ниркової вени у новонароджених 

◙P29.89 Інші серцево-судинні порушення, що виникають у перинатальному періоді 

           

P29.9 Серцево-судинне порушення, що виникає у перинатальному періоді, неуточнене 

 

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ, ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ  

(P35-P39) 

 
Включено: інфекції, набуті внутрішньоутробно або під час пологів 

Виключено: 

Безсимптомне носійство вірусу імунодефіциту людини [ВІЛ] (Z21) 

Вроджені: 

 гонококова інфекція (A54.-) 

 пневмонія (P23.-) 
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 сифіліс (A50.-) 

Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини [ВІЛ] (B20-B24) 

Інфекційні хвороби, набуті після народження (A00-B99, J09-J11) 

Кишкові інфекційні хвороби (A00-A09) 

Лабораторне виявлення вірусу імунодефіциту людини [ВІЛ] (R75) 

Інфекційні хвороби матері як причина смерті або захворювання плода чи новонародженого, але без прояву 

цих хвороб у плода чи новонародженого (P00.2) 

Правець новонародженого (A33) 

 

P35 Вроджені вірусні інфекції 

 

P35.0 Синдром вродженої краснухи 
Вроджений пневмоніт, викликаний вірусом краснухи 

 

P35.1 Вроджена цитомегаловірусна інфекція 

 

P35.2 Вроджена герпесвірусна [герпес простий] інфекція 

 

P35.3 Вроджений вірусний гепатит 

 

P35.8 Інші вроджені вірусні хвороби 
Вроджена вітряна віспа [varicella] 

           

P35.9 Вроджена вірусна хвороба, неуточнена 

 

P36 Бактеріальний сепсис новонародженого 
Включено: природжена септицемія 

Використовуйте додатковий код (R65.1) для зазначення тяжкої форми сепсису або код (R57.2) для 

зазначення септичного шоку (при наявності) 

▼0110 

 

P36.0 Сепсис новонародженого, спричинений стрептококом групи В 

 

P36.1 Сепсис новонародженого, спричинений іншими та неуточненими стрептококами 

 

P36.2 Сепсис новонародженого, спричинений Staphylococcus aureus 

 

P36.3 Сепсис новонародженого, спричинений іншими та неуточненими стафілококами 

 

P36.4 Сепсис новонародженого, спричинений кишковою паличкою Escherichia coli 

           

P36.5 Сепсис новонародженого, спричинений анаеробними мікроорганізмами 

           

P36.8 Інший бактеріальний сепсис новонародженого 

           

P36.9 Бактеріальний сепсис новонародженого, неуточнений 

 

P37 Інші вроджені інфекційні та паразитарні хвороби 
Виключено: 

Вроджений сифіліс (A50.-) 

Некротизуючий ентероколіту  плода та новонародженого (P77) 

Діарея у новонароджених: 

 інфекційна (A00-A09) 

 неінфекційна (P78.3) 

Офтальмія новонародженого, спричинена гонококом (A54.3) 

Правець новонародженого (A33) 
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P37.0 Вроджений туберкульоз 

 

P37.1 Вроджений токсоплазмоз 
Гідроцефалія, зумовлена вродженим токсоплазмозом 

           

P37.2 Неонатальний (дисемінований) лістеріоз 

 

P37.3 Вроджена малярія, спричинена Plasmodium falciparum 

 

P37.4 Інша вроджена малярія 

 

P37.5 Кандидоз новонародженого 

 

◙P37.50 Кандидоз новонародженого, неуточнений 

 

◙P37.51 Топічний або шлунково-кишковий кандидоз новонародженого 
Кандидоз новонародженого: 

 що вражає шкіру та слизові оболонки 

 ротової порожнини 

 перинеальний 

 

◙P37.52 Інвазивний кандидоз новонародженого 
▼0110 

Генералізований кандидозний сепсис новонародженого 

Легеневий   кандидоз  

Системний  новонародженого 

 Використовуйте додатковий код (R65.1) для зазначення тяжкої форми сепсису або код 

(R57.2) для зазначення септичного шоку (при наявності) 

 

◙P37.59 Інший кандидоз новонародженого 

 

P37.8 Інші уточнені вроджені інфекційні та паразитарні хвороби 

 

P37.9 Вроджена інфекційна та паразитарна хвороба, неуточнена 

 

P38 Омфаліт новонародженого з незначною кровотечею або без неї 

 

P39 Інші інфекційні хвороби, специфічні для перинатального періоду 

 

P39.0 Неонатальний інфекційний мастит 
Виключено:  

Набухання грудних залоз у новонародженого (P83.4) 

Неінфекційний мастит у новонародженого (P83.4) 

 

P39.1 Кон'юнктивіт та дакріоцистит у новонародженого 
Хламідійний кон’юнктивіт у новонародженого 

Офтальмія новонароджених БДВ 

Виключено: гонококовий кон'юнктивіт (A54.3) 

 

P39.2 Внутрішньоамніотична інфекція плода, не класифікована в інших рубриках 

           

P39.3 Неонатальна інфекція сечових шляхів 

           

P39.4 Неонатальна інфекція шкіри 
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Неонатальна піодермія 

Виключено: 

Пухирчатка новонародженого (L00) 

Синдром стафілококового ураження шкіри у вигляді опікоподібних пухирів (L00) 

 

P39.8 Інші уточнені інфекції, специфічні для перинатального періоду 

 

P39.9 Інфекція, специфічна для перинатального періоду, неуточнена 

 

ГЕМОРАГІЧНІ ТА ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОРУШЕННЯ У ПЛОДА ТА 

НОВОНАРОДЖЕНОГО  

(P50-P61) 

 
Виключено: 

Вроджений стеноз та стриктура жовчних проток (Q44.3) 

Синдром Кріглера-Найяра (E80.5) 

Синдром Дубіна-Джонсона (E80.6) 

Синдром Жільбера (E80.4) 

Спадкова гемолітична анемія (D55-D58) 

 

P50 Втрата крові у плода 
Виключено: вроджена анемія від втрати крові у плода (P61.3) 

 

P50.0 Втрата крові у плода з передлежачої судини [vasa praevia] 

 

P50.1 Втрата крові у плода з розірваної пуповини 

 

P50.2 Втрата крові у плода з плаценти 

 

P50.3 Кровотеча до другого однояйцевого близнюка 

           

P50.4 Кровотеча у плода в кров'яне русло матері 

 

P50.5 Втрата крові плодом з перерізаного кінця пуповини при однояйцевих двійнятах 

           

P50.8 Інша втрата крові у плода 

 

P50.9 Втрата крові у плода, неуточнена 
Крововилив у плода БДВ 

 

P51 Кровотеча з пуповини у новонародженого 
Виключено: омфаліт з незначною кровотечею (P38) 

 

P51.0 Масивна кровотеча з пуповини у новонародженого 

 

P51.8 Інша кровотеча з пуповини у новонародженого 
Зісковзування лігатури з культі пуповини БДВ 

 

P51.9 Кровотеча з пуповини у новонародженого, неуточнена 

 

P52 Внутрішньочерепний нетравматичний крововилив у плода та 

новонародженого 
Включено: внутрішньочерепний крововилив внаслідок аноксії чи гіпоксії 

Виключено: 

Внутрішньочерепний крововилив внаслідок: 
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 пологової травми (P10.-) 

 травми матері (P00.5) 

 іншої травми (S06.-) 

 

P52.0 Внутрішньошлуночковий (нетравматичний) крововилив І ступеня у плода та 

новонародженого 
Субепендимальний крововилив в зародковий матрикс 

Субепендимальний крововилив (без поширення у шлуночки мозку) 

 

P52.1 Внутрішньошлуночковий (нетравматичний) крововилив II ступеня у плода та 

новонародженого 
Внутрішньошлуночковий крововилив без розтягнення шлуночків 

Субепендимальний крововилив з поширенням у шлуночки 

 

P52.2 Внутрішньошлуночковий (нетравматичний) крововилив III та IV ступеня у 

плода та новонародженого 

 

◙P52.21 Внутрішньошлуночковий (нетравматичний) крововилив III ступеня у плода та 

новонародженого 
Внутрішньошлуночковий крововилив з розтягненням шлуночків від крові 

 

◙P52.22 Внутрішньошлуночковий (нетравматичний) крововилив IV ступеня у плода та 

новонародженого 
Інтрапаренхіматозний крововилив 

 

P52.3 Неуточнений внутрішньошлуночковий (нетравматичний) крововилив у плода та 

новонародженого 

 

P52.4 Крововилив у мозок (нетравматичний) у плода та новонародженого 

 

P52.5 Субарахноїдальний (нетравматичний) крововилив у плода та новонародженого 

 

P52.6 Крововилив у мозочок та задню черепну ямку (нетравматичний) у плода та 

новонародженого 

 

P52.8 Інші внутрішньочерепні (нетравматичні) крововиливи у плода та 

новонародженого 

 

P52.9 Внутрішньочерепний (нетравматичний) крововилив у плода та новонародженого, 

неуточнений 

 

P53 Геморагічна хвороба у плода та новонародженого 
Недостатність вітаміну K у новонародженого 

 

P54 Інші неонатальні кровотечі 
Виключено: 

Втрата крові у плода (P50.-) 

Легенева кровотеча, що виникає у перинатальному періоді (P26.-) 

 

P54.0 Гематемезис новонародженого 
Виключено: гематемезис внаслідок заковтування материнської крові (P78.2) 

 

P54.1 Мелена новонародженого 
Виключено: мелена внаслідок заковтування материнської крові (P78.2) 
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P54.2 Кровотеча з прямої кишки у новонародженого 

 

P54.3 Інша шлунково-кишкова кровотеча у новонародженого 

 

P54.4 Крововилив в надниркову залозу у новонародженого 

 

P54.5 Крововилив у шкіру у новонародженого 
Синець 

Екхімози   у плода та 

Петехії   новонародженого 

Поверхнева гематома 

Виключено: 

Гематома волосистої частини голови внаслідок пологової травми (P12.3) 

Кефалгематома внаслідок пологової травми (P12.0) 

 

P54.6 Кровотеча з піхви у новонародженого 
Псевдоменструація 

 

P54.8 Інші уточнені кровотечі у новонародженого 

 

P54.9 Неонатальна кровотеча, неуточнена 

 

P55 Гемолітична хвороба у плода та новонародженого 

 

P55.0 Rh-ізоімунізація плода та новонародженого 

 

P55.1 ABO-ізоімунізація плода та новонародженого 

 

P55.8 Інші форми гемолітичної хвороби плода та новонародженого 

 

P55.9 Гемолітична хвороба плода та новонародженого, неуточнена 

 

P56 Водянка плода внаслідок гемолітичної хвороби 
Виключено: 

Водянка плода:  

 БДВ (P83.2) 

 не зумовлена гемолітичною хворобою (P83.2) 

 

P56.0 Водянка плода, зумовлена ізоімунізацією 

 

P56.9 Водянка плода внаслідок іншої та неуточненої гемолітичної хвороби 

 

P57 Ядерна жовтяниця 

 

P57.0 Ядерна жовтяниця, зумовлена ізоімунізацією 

 

P57.8 Інша уточнена ядерна жовтяниця 
Виключено: синдром Кріглера-Найяра (E80.5) 

 

P57.9 Ядерна жовтяниця, неуточнена 

 

P58 Жовтяниця у новонародженого внаслідок інших видів надмірного гемолізу 
▼1615 Виключено: жовтяниця, зумовлена ізоімунізацією (P55-P57) 

 

P58.0 Жовтяниця у новонародженого, зумовлена синцями 
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P58.1 Жовтяниця у новонародженого внаслідок кровотечі 

 

P58.2 Жовтяниця у новонародженого внаслідок інфекції 

 

P58.3 Жовтяниця у новонародженого внаслідок поліцитемії 

 

P58.4 Жовтяниця у новонародженого, зумовлена лікарськими засобами або токсинами, 

переданими з організму матері або введеними новонародженому 
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

P58.5 Жовтяниця у новонародженого внаслідок заковтування материнської крові 

 

P58.8 Жовтяниця у новонародженого внаслідок іншого уточненого надмірного гемолізу 

 

P58.9 Жовтяниця у новонародженого внаслідок надмірного гемолізу, неуточнена 

 

P59 Жовтяниця у новонародженого внаслідок інших та неуточнених причин 
▼1615 Виключено: 

Внаслідок вродженого порушення обміну речовин (E70-E89) 

Ядерна жовтяниця (P57.-) 

 

P59.0 Жовтяниця у новонародженого, пов'язана з передчасним розродженням 
Гіпербілірубінемія недоношених 

Жовтяниця у новонародженого внаслідок уповільненої кон’югації білірубіну, пов’язаної з 

передчасним розродженням 

 

P59.1 Синдром згущення жовчі 

 

P59.2 Жовтяниця у новонародженого, зумовлена іншим та неуточненим ураженням 

клітин печінки 
Неонатальний гепатит (гігантоклітинний) (ідіопатичний)  

Виключено: вроджений вірусний гепатит (P35.3) 

 

P59.3 Жовтяниця у новонародженого від інгібітору грудного молока 

 

P59.8 Жовтяниця у новонародженого, зумовлена іншими уточненими причинами 

 

P59.9 Жовтяниця у новонародженого, неуточнена 
Фізіологічна жовтяниця (сильно виражена) (тривала) БДВ 

 

P60 Розсіяна внутрішньосудинна коагуляція у плода та новонародженого 
Синдром дефібринації у плода та новонародженого 

 

P61 Інші перинатальні гематологічні порушення 
Виключено: транзиторна гіпогаммаглобулінемія у дітей (D80.7) 

 

P61.0 Транзиторна неонатальна тромбоцитопенія 
Неонатальна тромбоцитопенія, зумовлена: 

 обмінною трансфузією 

 ідіопатичною тромбоцитопенією у матері 

 ізоімунізацією 

 

P61.1 Поліцитемія новонародженого 
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P61.2 Анемія недоношених 

 

P61.3 Вроджена анемія внаслідок втрати крові плодом 

 

P61.4 Інші вроджені анемії, не класифіковані в інших рубриках 
Вроджена анемія БДВ 

 

P61.5 Транзиторна неонатальна нейтропенія 

 

P61.6 Інші транзиторні неонатальні розлади коагуляції 

 

P61.8 Інші уточнені перинатальні гематологічні порушення 

 

P61.9 Перинатальне гематологічне порушення, неуточнене 

 

ТРАНЗИТОРНІ ЕНДОКРИННІ РОЗЛАДИ ТА ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН, 

ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ ПЛОДА ТА НОВОНАРОДЖЕНОГО  

(P70-P74) 

 
Виключено: транзиторні ендокринні розлади та порушення обміну речовин, які є відповідною реакцією 

дитини на ендокринні та метаболічні порушення у матері або є його пристосуванням до позаутробного 

існування 

 

P70 Транзиторні порушення вуглеводного обміну, специфічні для плода та 

новонародженого 

 

P70.0 Синдром новонародженого від матері з гестаційним діабетом 
▼1602 Плід або новонароджений (з гіпоглікемією), на якого вплинув гестаційний діабет матері 

 

P70.1 Синдром новонародженого від матері, хворої на діабет 
▼1602 Плід або новонароджений (з гіпоглікемією), на якого вплинув цукровий діабет матері (що 

розвинувся до вагітності) 

 

P70.2 Цукровий діабет новонароджених 

 

P70.3 Ятрогенна неонатальна гіпоглікемія 

 

P70.4 Інша неонатальна гіпоглікемія 
Транзиторна неонатальна гіпоглікемія 

 

P70.8 Інші транзиторні порушення вуглеводного обміну у плода та новонародженого 

 

P70.9 Транзиторне порушення вуглеводного обміну у плода та новонародженого, 

неуточнене 

 

P71 Транзиторні неонатальні порушення обміну кальцію та магнію  

 

P71.0 Гіпокальціємія від коров'ячого молока у новонародженого 

 

P71.1 Інші форми неонатальної гіпокальціємії 
Виключено: неонатальний гіпопаратиреоз (P71.4) 

 

P71.2 Неонатальна гіпомагніємія 
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P71.3 Неонатальна тетанія без недостатності кальцію чи магнію 
Неонатальна тетанія БДВ 

 

P71.4 Транзиторний неонатальний гіпопаратиреоз 

 

P71.8 Інші транзиторні неонатальні порушення обміну кальцію та магнію 

 

P71.9 Транзиторне неонатальне порушення обміну кальцію та магнію, неуточнене 

 

P72 Інші транзиторні неонатальні ендокринні порушення 
Виключено: 

Вроджений гіпотиреоідізм із дифузним зобом або без зоба (E03.0-E03.1) 

Дисгормональний зоб (E07.1) 

Синдром Пендреда (E07.1) 

 

P72.0 Неонатальний зоб, не класифікований в інших рубриках 
Транзиторний вроджений зоб з нормальною функцією 

 

P72.1 Транзиторний неонатальний гіпертиреоз 
Неонатальний тиреотоксикоз 

 

P72.2 Інші транзиторні неонатальні порушення функції щитоподібної залози, не 

класифіковані в інших рубриках 
Транзиторний неонатальний гіпотиреоідізм 

 

P72.8 Інші уточнені транзиторні неонатальні ендокринні порушення  

 

P72.9 Транзиторне неонатальне ендокринне порушення, неуточнене 

 

P74 Інші транзиторні порушення електролітів та обміну речовин у 

новонародженого 

 

P74.0 Метаболічний ацидоз у новонародженого 
Пізній метаболічний ацидоз у новонародженого 

 

P74.1 Дегідратація у новонародженого 

 

P74.2 Порушення натрієвого балансу у новонародженого 

 

◙P74.20 Порушення натрієвого балансу у новонародженого, неуточнене 

 

◙P74.21 Гіпернатріємія у новонародженого 

 

◙P74.22 Гіпонатріємія у новонародженого 

 

◙P74.29 Інші порушення натрієвого балансу у новонародженого 

 

P74.3 Порушення калієвого балансу у новонародженого 

 

◙P74.30 Порушення калієвого балансу у новонародженого, неуточнене 

 

◙P74.31 Гіперкаліємія у новонародженого 
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◙P74.32 Гіпокаліємія у новонародженого 

 

◙P74.39 Інші порушення калієвого балансу у новонародженого 

 

P74.4 Інші транзиторні порушення водно-сольового обміну у новонародженого 

 

P74.5 Транзиторна тирозинемія у новонародженого 

 

P74.8 Інші транзиторні порушення обміну речовин у новонародженого 
Транзиторне порушення функції нирок у новонародженого 

 

P74.9 Транзиторне порушення обміну речовин у новонародженого, неуточнене 

 

РОЗЛАДИ СИСТЕМИ ТРАВЛЕННЯ У ПЛОДА ТА НОВОНАРОДЖЕНОГО  

(P75-P78) 

 

P75* Меконієвий ілеус при кістозному фіброзі (E84.1†) 

 

P76 Інші види непрохідності кишок у новонародженого 

 

P76.0 Синдром меконієвої пробки 
Меконієвий ілеус 

Виключено: меконієвий ілеус у кістозному фіброзі (E84† P75*) 

 

P76.1 Транзиторний ілеус у новонародженого 
Виключено: хвороба Гіршпрунга (Q43.1-) 

 

P76.2 Кишкова непрохідність внаслідок згущення молока 

 

P76.8 Інша уточнена непрохідність кишок у новонародженого 
Виключено: непрохідність кишок, класифікована в рубриках K56.0-K56.5 

 

P76.9 Непрохідність кишок у новонародженого, неуточнена 

 

P77 Некротизуючий ентероколіт у плода та новонародженого 

 

P78 Інші розлади системи травлення у перинатальному періоді 
Виключено: шлунково-кишкова кровотеча у новонародженого (P54.0-P54.3) 

 

P78.0 Перфорація кишок у перинатальному періоді 
Меконієвий перитоніт 

 

P78.1 Інші форми неонатального перитоніту 
Неонатальний перитоніт БДВ 

 

P78.2 Гематемезис та мелена внаслідок заковтування материнської крові 

 

P78.3 Неінфекційна діарея у новонародженого 
Виключено: діарея у новонародженого: 

 інфекційна 

 БДВ 

 

P78.8 Інші уточнені розлади системи травлення у перинатальному періоді 
Вроджений цироз (печінки) 
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Неонатальний езофагеальний рефлюкс 

Пептична виразка у новонародженого 

 

P78.9 Розлад системи травлення у перинатальному періоді, неуточнений 

 

СТАНИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ЗОВНІШНЬОГО ПОКРИВУ ТА ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЇ 

У ПЛОДА ТА НОВОНАРОДЖЕНОГО  

(P80-P83) 

 

P80 Гіпотермія у новонародженого 

 

P80.0 Синдром холодової травми 
Важка та, зазвичай, хронічна гіпотермія, з якою пов’язані почервоніння, набряки, неврологічні або 

біохімічні порушення 

Виключено: легка гіпотермія новонародженого (P80.8) 

 

P80.8 Інша гіпотермія новонародженого 
Легка гіпотермія новонародженого 

 

P80.9 Гіпотермія у новонародженого, неуточнена 

 

P81 Інші порушення терморегуляції у новонародженого 

 

P81.0 Гіпертермія новонародженого, пов'язана з факторами навколишнього середовища 

 

P81.8 Інші уточнені порушення терморегуляції у новонародженого 

 

P81.9 Порушення терморегуляції у новонародженого, неуточнене 
Лихоманка у новонародженого БДВ 

 

P83 Інші стани зовнішнього покриву, специфічні для плода та новонародженого 
Виключено: 

Вроджені аномалії шкіри та зовнішнього покриву (Q80-Q84) 

Себорейний дерматит у новонародженого (L21.0) 

Пелюшковий дерматит (L22) 

Водянка плода внаслідок гемолітичної хвороби (P56.-) 

Неонатальна інфекція шкіри (P39.4) 

Синдром стафілококового ураження шкіри у вигляді опікоподібних пухирів (L00) 

 

P83.0 Склерема у новонародженого 

 

P83.1 Неонатальна токсична еритема 

 

P83.2 Водянка плода, не зумовлена гемолітичною хворобою 
Водянка плода БДВ 

 

P83.3 Інші та неуточнені набряки, специфічні для плода та новонародженого 

 

P83.4 Набухання грудних залоз у новонародженого 
Неінфекційний мастит у новонародженого 

 

P83.5 Вроджене гідроцеле 

 

P83.6 Поліп кукси пуповини 
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P83.8 Інші уточнені зміни зовнішнього покриву, специфічні для плода та 

новонародженого 
Синдром «бронзової шкіри» 

Склеродермія новонародженого 

Кропив’янка новонародженого 

 

P83.9 Зміна зовнішнього покриву, специфічна для плода та новонародженого, 

неуточнена 

 

ІНШІ РОЗЛАДИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ  

(P90-P96) 

 

P90 Судоми у новонародженого 
Виключено: доброякісні (сімейні) неонатальні судоми (G40.3-) 

 

P91 Інші розлади церебрального статусу у новонародженого 

 

P91.0 Ішемія мозку у новонародженого 

 

P91.1 Набуті перивентрикулярні кісти у новонародженого 
Набуті поренцефалічні кісти у новонародженого 

 

P91.2 Церебральна лейкомаляція у новонародженого 
Перивентрикулярна лейкомаляція [ПВЛ] 

Субкортикальна лейкомаляція 

 

◙P91.20 Церебральна лейкомаляція у новонародженого, неуточнена 

 

◙P91.21 Церебральна лейкомаляція у новонародженого, кістозна 

 

P91.3 Церебральна збудливість новонародженого 

 

P91.4 Церебральна депресія у новонародженого 

 

P91.5 Неонатальна кома  

 

P91.6 Гіпоксично-ішемічна енцефалопатія [ГІЕ] у новонародженого 
Необхідно також кодувати супутню тяжку асфіксію при народженні (P21.0). 

 

◙P91.60 Гіпоксично-ішемічна енцефалопатія [ГІЕ] у новонародженого, неуточнена 

 

◙P91.61 Гіпоксично-ішемічна енцефалопатія [ГІЕ] у новонародженого 1 стадії 
Стадія 1  гіпоксично-ішемічна енцефалопатія [ГІЕ] 

Легка   у новонародженого 

 

◙P91.62 Гіпоксично-ішемічна енцефалопатія [ГІЕ] у новонародженого 2 стадії 
Стадія 2  гіпоксично-ішемічна енцефалопатія [ГІЕ] 

Помірна   у новонародженого 

Включено: судоми 

 

◙P91.63 Гіпоксично-ішемічна енцефалопатія [ГІЕ] у новонародженого 3 стадії 
Стадія 3  гіпоксично-ішемічна енцефалопатія [ГІЕ] 

Важка   у новонародженого 

Включено: судоми 
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P91.7  Набута гідроцефалія у новонародженого 
 Постгеморагічна гідроцефалія у новонародженого 

 Пост-внутрішньошлуночковий крововилив (IVH) гідроцефалія новонароджених 
 

P91.8 Інші уточнені розлади церебрального статусу у новонародженого 

 

P91.9 Розлад церебрального статусу у новонародженого, неуточнений 

 

P92 Проблеми вигодовування новонародженого 
 Спочатку необхідно кодувати будь-який стан новонародженого, який спричинює труднощі з 

грудним вигодовуванням (додається), при наявності— див. Алфавітний покажчик 

 

P92.0 Блювання у новонародженого 

 

P92.1 Відригування та румінація у новонародженого 

 

P92.2 Мляве ссання у новонародженого 

 

P92.3 Недогодовування новонародженого 

 

P92.4 Перегодовування новонародженого 

 

P92.5 Труднощі грудного вигодовування новонародженого 
Відмова від грудей, стійка 

 

P92.8 Інші проблеми вигодовування новонародженого 

 

P92.9 Проблема вигодовування новонародженого, неуточнена 

 

P93 Реакції та інтоксикації, зумовлені лікарськими засобами, призначеними для 

плода та новонародженого 
«Сірий синдром» у новонародженого внаслідок прийому хлорамфеніколу 

Виключено: 

Жовтяниця у новонародженого, зумовлена лікарськими засобами або токсинами, переданими з 

організму матері або введеними новонародженому (P58.4) 

Реакції та інтоксикації, викликані введенням матері опіатів, транквілізаторів та інших 

медикаментів (P04.0-P04.1, P04.4) 

Симптоми лікарської абстиненції при: 

 вживанні матір'ю наркотичних речовин (P96.1) 

 терапевтичному використанні ліків у новонародженого (P96.2) 

 

P94 Порушення м'язового тонусу у новонародженого 

 

P94.0 Транзиторна важка міастенія у новонародженого 
Виключено: важка міастенія (G70.0) 

 

P94.1 Вроджений гіпертонус 

 

P94.2 Вроджений гіпотонус 
«Ганчіркова лялька» БДВ 

Синдром неспецифічної млявості дитини (флоппі-дитина) 

 

P94.8 Інші порушення м'язового тонусу новонародженого 

 

P94.9 Порушення м'язового тонусу новонародженого, неуточнене 
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P95 Смерть плода від неуточненої причини 
 

▼0050      Мертвонароджений плід БДВ 

Мертвий плід БДВ 

 

P96 Інші стани, що виникають у перинатальному періоді 

 

P96.0 Вроджена ниркова недостатність 
Уремія у новонародженого 

 

P96.1 Симптоми медикаментозної абстиненції у новонародженого, зумовлені 

наркоманією матері 
Синдром абстиненції у новонародженого від матері з наркотичною залежністю 

Синдром неонатальної абстиненції  

Виключено: реакції та інтоксикації, викликані введенням матері опіатів та транквілізаторів під час 

пологів та розродження (P04.0) 

 

P96.2 Симптоми абстиненції у новонародженого, зумовлені терапевтичним 

застосуванням ліків  

 

P96.3 Широкі черепні шви у новонародженого 
Краніотабес новонародженого 

 

P96.4 Переривання вагітності, вплив на плід та новонародженого 
▼0050      Виключено: переривання вагітності (вплив на матір) (O04.-) 

 

P96.5 Ускладнення, спричинені внутрішньоутробними втручаннями, не 

класифіковані в інших рубриках 
Виключено: ураження плода та новонародженого, обумовлене ускладненнями, що пов'язані з 

відокремленням плаценти та кровотечею, викликаною внутрішньоутробними втручаннями (P02.1) 

 

◙P96.50 Ураження плода та новонародженого, обумовлене неуточненими 

внутрішньоутробними втручаннями 

 

◙P96.51 Ураження плода та новонародженого, обумовлене амніоцентезом 

 

◙P96.52 Ураження плода та новонародженого, обумовлене збиранням зразків ворсинок 

хоріона 

 

◙P96.53 Ураження плода та новонародженого, обумовлене збиранням зразків крові 

плода 
Ураження плода або новонародженого внаслідок кордоцентеза 

 

◙P96.54 Ураження плода та новонародженого, обумовлене ускладненнями 

внутрішньоутробної операції плода 

 

◙P96.59 Ураження плода та новонародженого, обумовлене іншими 

внутрішньоутробними втручаннями 

 

P96.8 Інші уточнені стани, що виникають у перинатальному періоді 

 

◙P96.81 Нервова дитина 
Виключено: якщо спричинено відомими біохімічними або неврологічними аномаліями – див. 

Алфавітний покажчик 
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◙P96.89 Інші уточнені стани, що виникають у перинатальному періоді 

 

P96.9 Стан, що виник у перинатальному періоді, неуточнений 
Вроджена слабкість БДВ 
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КЛАС 17 ВРОДЖЕНІ ВАДИ РОЗВИТКУ, 

ДЕФОРМАЦІЇ ТА ХРОМОСОМНІ АНОМАЛІЇ (Q00-

Q99) 

 

Даний клас містить наступні блоки: 

Q00-Q07 Вроджені вади розвитку нервової системи  

Q10-Q18 Вроджені вади розвитку ока, вуха, обличчя та шиї  

Q20-Q28 Вроджені вади розвитку системи кровообігу  

Q30-Q34 Вроджені вади розвитку дихальної системи  

Q35-Q36 Щілина губи та щілина піднебіння  

Q38-Q45 Інші вроджені вади розвитку органів травлення  

Q50-Q56 Вроджені вади розвитку статевих органів  

Q60-Q64 Вроджені вади розвитку сечовивідної системи  

Q65-Q79 Вроджені вади розвитку та деформації кістково-м'язової системи  

Q80-Q89 Інші вроджені вади розвитку  

Q90-Q99 Хромосомні аномалії, не класифіковані в інших рубриках  

 
Виключено: вроджені порушення обміну речовин (E70-E89) 

 

ВРОДЖЕНІ ВАДИ РОЗВИТКУ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ  

(Q00-Q07) 

 

Q00 Аненцефалія та подібні вади розвитку 

 

Q00.0 Аненцефалія 

 

◙Q00.00 Аненцефалія, неуточнена 
Виключено: гідраненцефалія (Q04.36) 

 

◙Q00.01 Неповна аненцефалія 
Геміаненцефалія 

Геміцефалія 

 

◙Q00.02 Повна аненцефалія 

 

◙Q00.03 Акранія 

 

◙Q00.04 Ацефалія 

 

◙Q00.09 Інша аненцефалія 
Амієленцефалія 
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Q00.1 Краніорахішизис 
Рахішизис: 

 повний 

 краніоспінальний 

 тотальний 

 

Q00.2 Іненцефалія 

 

◙Q00.20 Іненцефалія, неуточнена 

 

◙Q00.21 Іненцефалія, відкрита 

 

◙Q00.22 Іненцефалія, закрита 

 

Q01 Енцефалоцеле 
Включено: 

Енцефаломієлоцеле 

Гідроенцефалоцеле 

Гідроменінгоцеле, черепне 

Менінгоцеле, церебральне  

Менінгоенцефалоцеле 

Необхідно також кодувати вроджену гідроцефалію (Q03.8- - Q03.9), якщо є. 

Виключено: 

набута грижа головного мозку (G96.8) 

Синдром Меккеля-Грубера (Q89.83) 

 

Q01.0 Лобове енцефалоцеле 

 

Q01.1 Носолобове енцефалоцеле 

 

Q01.2 Потиличне енцефалоцеле 
Заднє енцефалоцеле 

 

Q01.8 Енцефалоцеле інших локалізацій 

 

◙Q01.81 Тім’яне енцефалоцеле 

 

◙Q01.82 Орбітальне енцефалоцеле 

 

◙Q01.83 Назальне енцефалоцеле 

 

◙Q01.84 Носоглоткове енцефалоцеле 

 

◙Q01.89 Енцефалоцеле інших уточнених локалізацій 
Етмоїдальне енцефалоцеле 

 

Q01.9 Енцефалоцеле, неуточнене 

 

Q02 Мікроцефалія 
Гідромікроцефалія 

Мікроенцефалія 

Виключено:  

Синдром Меккеля-Грубера (Q89.83) 

Мікроцефалія з кістозною хворобою нирок (Q89.83) 

Мікроцефалія внаслідок: 

 вродженої інфекції (P35-P37) 
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 впливу іонізуючого випромінювання (Q86.86) 

 

 

Q03 Вроджена гідроцефалія 
Включено: гідроцефалія у новонародженого 

Виключено: 

Синдром Арнольда-Кіарі (Q07.0) 

Гідроцефалія: 

 набута  

 у новонародженого (P91.7) 

 БДВ (G91.-) 

 внаслідок вродженого токсоплазмозу (P37.1) 

 у сполученні з spina bifida (Q05.0- - Q05.4-) 

 

Q03.0 Вроджена вада сільвієвого водопроводу 

 

◙Q03.01 Вроджений стеноз та обструкція сільвієвого водопроводу 

 

◙Q03.09 Інші вроджені вади сільвієвого водопроводу 
Вроджена вада сільвієвого водопроводу БДВ 

 

Q03.1 Атрезія отворів Мажанді та Лушки 
Синдром Денді-Уокера 

 

Q03.8 Інша вроджена гідроцефалія 

 

◙Q03.81 Вроджена суміжна гідроцефалія 

 

◙Q03.89 Інша вроджена гідроцефалія 

 

Q03.9 Вроджена гідроцефалія, неуточнена 

 

Q04 Інші вроджені вади розвитку мозку 
Виключено: 

Циклопія (Q87.00) 

Макроцефалія (Q75.3-) 

 

Q04.0 Вроджені вади розвитку мозолистого тіла 

 

◙Q04.00 Вроджені вади розвитку мозолистого тіла, неуточнені 

 

◙Q04.01 Агенезія мозолистого тіла 

 

◙Q04.09 Інші вроджені вади розвитку мозолистого тіла 

 

Q04.1 Ариненцефалія 

 

Q04.2 Голопрозенцефалія 
Апрозенцефалія 

Цебоцефалія 

 

Q04.3 Інші та неуточнені редукційні деформації мозку 
Виключено: вроджені вади розвитку мозолистого тіла (Q04.0-) 

 

◙Q04.30 Редукційні аномалії мозку, неуточнені 
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◙Q04.31 Редукційні аномалії головного мозку 

 

◙Q04.32 Редукційні аномалії гіпоталамуса 

 

◙Q04.33 Редукційні аномалії мозочка 

 

◙Q04.34 Агірія та лісенцефалія 
Синдром Уокера-Варбурга 

 

◙Q04.35 Мікрогірія та пахігірія 
Мікрополігірія  

Полігірія 

 

◙Q04.36 Гідраненцефалія 
Виключено: у сполученні з spina bifida (Q05.00-Q05.4-) 

 

◙Q04.39 Інші редукційні аномалії мозку 
Відсутність 

Агенезія  частини головного мозку 

Аплазія  БДВ 

Гіпоплазія 

 

Q04.4 Септо-оптична дисплазія 

 

Q04.5 Мегаленцефалія 

 

Q04.6 Вроджені церебральні кісти 
Виключено: набута поренцефалічна кіста (G93.0, P91.1) 

 

◙Q04.60 Вроджені церебральні кісти, неуточнені 
Поренцефалія БДВ 

Шизенцефалія БДВ 

 

◙Q04.61 Одинична вроджена церебральна кіста 

 

◙Q04.62 Множинні вроджені церебральні кісти 

 

Q04.8 Інші уточнені вроджені вади розвитку головного мозку 
Вроджена: 

 гематоцефалія 

 вада оболонок головного мозку 

Макрогірія 

Симптом «волоського горіха» 

 

Q04.9 Вроджена вада розвитку головного мозку, неуточнена 
Вроджені: 

 аномалія 

 деформація   головного  

 хвороба або ушкодження  мозку БДВ 

 множинні аномалії 

 

Q05 Розщілина хребта [Spina bifida] 
Включено: 

Гідроменінгоцеле (спінальне) 

Ліпомієломенінгоцеле 
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Менінгоцеле (спінальне) 

Менінгомієлоцеле 

Мієлоцеле 

Мієломенінгоцеле 

Розщілина хребта (aperta) (cystica) 

Спінальний рахішизис 

Сирингомієлоцеле 

Виключено: 

Синдром Арнольда-Кіарі (Q07.0) 

Рахішизис: 

 повний (Q00.1) 

 краніоспінальний (Q00.1) 

 тотальний (Q00.1) 

Розщілина хребта occulta (Q76.0) 

 

Наступні п’яті знаки підкатегорії використовуються з підрубриками Q05.0-Q05.9 для зазначення 

типу розщілини хребта: 

 

◙0 Не уточнено чи є ураження відкритим або закритим 

 

◙1 Відкрита, aperta, не вкрита шкірою або оболонкою 

 

◙2 Закрита, cystica, вкрита шкірою або оболонкою 

 

Q05.0 Розщілина шийного відділу хребта з гідроцефалією 

 

Q05.1 Розщілина грудного відділу хребта з гідроцефалією 
Spina bifida: 

 дорсальна 

 дорсолюмбальна  з гідроцефалією 

 тораколюмбальна 

 

Q05.2 Розщілина в поперекового відділу хребта з гідроцефалією 
Люмбосакральна розщілина хребта з гідроцефалією 

 

Q05.3 Розщілина крижового відділу хребта з гідроцефалією 

 

Q05.4 Розщілина хребта з гідроцефалією, неуточнена 

 

Q05.5 Розщілина шийного відділу хребта без гідроцефалії 

 

Q05.6 Розщілинав грудного відділу хребта без гідроцефалії 
Розщілина хребта: 

 дорсальна 

 дорсолюмбальна  БДВ 

 тораколюмбальна 

 

Q05.7 Розщілина  поперекового відділу хребта без гідроцефалії 
Люмбосакральна розщілина хребта БДВ 

 

Q05.8 Розщілина  крижового відділу хребта без гідроцефалії 

 

Q05.9 Розщілина хребта, неуточнена 
Неуточнена розщілина хребта  без гідроцефалії 

 

Q06 Інші вроджені вади розвитку спинного мозку 
Виключено: сирингомієлія та сирингобульбія (G95.0) 
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Q06.0 Амієлія 

 

Q06.1 Гіпоплазія та дисплазія спинного мозку 
Ателомієлія 

Мієлателія 

Мієлодисплазія спинного мозку 

 

Q06.2 Діастематомієлія 

 

Q06.3 Інші вроджені вади розвитку кінського хвоста 

 

Q06.4 Гідромієлія 
Гідрорахіс 

 

Q06.8 Інші уточнені вроджені вади розвитку спинного мозку 
Вроджений синдром фіксованого спинного мозку 

 

Q06.9 Вроджена вада розвитку спинного мозку, неуточнена 
Вроджена: 

 аномалія 

 деформація  спинного мозку або оболонок БДВ 

 хвороба або ураження 

 

Q07 Інші вроджені вади розвитку нервової системи 
Виключено: 

Сімейна дизавтономія [Райлі-Дея] (G90.1) 

Нейрофіброматоз (незлоякісний) (Q85.0) 

 

Q07.0 Синдром Арнольда-Кіарі 

 

Q07.8 Інші уточнені вроджені вади розвитку нервової системи 

 

◙Q07.81 Синдром тремтячої щелепи 
Синдром Маркуса Гунна 

 

◙Q07.82 Гіпоплазія зорового нерва 
Вроджена атрофія зорового нерва 

 

◙Q07.89 Інші уточнені вроджені вади розвитку нервової системи 
Агенезія нерва 

Синдром Кайлера 

Диплегія лицьова вроджена 

Зміщення плечового сплетення 

Ядерна агенезія 

Виключено: 

Синдром Дуейна (H50.8) 

Синдром Мебіуса (Q87.09) 

 

Q07.9 Вроджена вада розвитку нервової системи, неуточнена 
Вроджена: 

 аномалія 

 деформація  БДВ нервової системи 

 хвороба або ураження 

 

ВРОДЖЕНІ ВАДИ РОЗВИТКУ ОКА, ВУХА, ОБЛИЧЧЯ ТА ШИЇ  
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(Q10-Q18) 

 
Виключено: 

Щілина губи та щілина піднебіння (Q35-Q36) 

Вроджені аномалії: 

 шийного відділу хребта (Q05.0-, Q05.5-, Q67.5-, Q76.0-Q76.4-) 

 гортані (Q31.- ) 

 губи, НКІР (Q38.0-) 

 носа (Q30.-) 

 паращитоподібної залози (Q89.25) 

 щитоподібної залози (Q89.22) 

 

Q10 Вроджені вади розвитку повіки, сльозового апарата та очної ямки 
Виключено: 

Криптофтальм: 

 БДВ (Q11.2) 

 синдром (Q87.03) 

 

Q10.0 Вроджений птоз 

 

Q10.1 Вроджений ектропіон 

 

Q10.2 Вроджений ентропіон 

 

Q10.3 Інші вроджені вади розвитку повіки 
Аблефарія 

Відсутність або агенезія: 

 вій 

 повіки 

Додатковий(а): 

 очний м’яз 

 повіка 

Блефарофімоз, вроджений 

Колобома повіки 

Вроджена аномалія повіки БДВ 

 

Q10.4 Відсутність та агенезія сльозового апарата 
Відсутність сльозної точки 

 

Q10.5 Вроджений стеноз та стриктура сльозної протоки 

 

Q10.6 Інші вроджені вади розвитку сльозового апарата 
Вроджена вада сльозового апарата БДВ 

 

Q10.7 Вроджена вада розвитку очної ямки 

 

Q11 Анофтальм, мікрофтальм та макрофтальм 

 

Q11.0 Кіста очного яблука 

 

Q11.1 Інший вид анофтальму 
Агенезія  ока 

Аплазія  

 

Q11.2 Мікрофтальм 
Криптофтальм БДВ 

Дисплазія  



599 

Гіпоплазія   ока(о) 

Рудиментарне  

Виключено: синдром криптофтальма (Q87.03) 

 

Q11.3 Макрофтальм 
Виключено: макрофтальм при вродженій глаукомі (Q15.0) 

 

Q12 Вроджені вади розвитку кришталика 

 

Q12.0 Вроджена катаракта 

 

Q12.1 Вроджене зміщення кришталика 

 

Q12.2 Колобома кришталика 

 

Q12.3 Вроджена афакія 

 

Q12.4 Сферофакія 

 

Q12.8 Інші вроджені вади розвитку кришталика 

 

Q12.9 Вроджена вада розвитку кришталика, неуточнена 

 

Q13 Вроджені вади розвитку переднього сегмента ока 

 

Q13.0 Колобома райдужки 
Колобома БДВ 

 

Q13.1 Відсутність райдужки 
Аніридія 

 

Q13.2 Інші вроджені вади розвитку райдужки 
Анізокорія, вроджена 

Атрезія зіниці 

Вроджена аномалія райдужки БДВ 

Коректопія 

 

Q13.3 Вроджене помутніння рогівки 
Помутніння рогівки 

 

Q13.4 Інші вроджені вади розвитку рогівки 

 

◙Q13.40 Вроджена вада розвитку рогівки, неуточнена 

 

◙Q13.41 Мікрокорнеа 
Аномалія Петера 

 

◙Q13.49 Інші вроджені вади розвитку рогівки 
Ембріотоксон 

 

Q13.5 Блакитна склера 

 

Q13.8 Інші вроджені вади розвитку переднього сегмента ока 
Аномалія Рігера  
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Q13.9 Вроджена вада розвитку переднього сегмента ока, неуточнена 

 

 

 

Q14 Вроджені вади розвитку заднього сегмента ока 

 

Q14.0 Вроджена вада розвитку склоподібного тіла 
Вроджене помутніння склоподібного тіла 

Персистуюча гіалоїдна артерія склоподібного тіла[PHPV] 

 

Q14.1 Вроджена вада розвитку сітківки 
Вроджена аневризма сітківки 

 

Q14.2 Вроджена вада розвитку диска зорового нерва 
Колобома диска зорового нерва 

 

Q14.3 Вроджена вада розвитку судинної оболонки ока 

 

Q14.8  Інші вроджені вади розвитку заднього сегмента ока 
Колобома очного дна 

 

Q14.9 Вроджена вада розвитку заднього сегмента ока, неуточнена 

 

Q15 Інші вроджені вади розвитку ока 
Виключено: 

Вроджений ністагм (H55) 

Очний альбінізм (E70.3) 

Пігментний ретиніт (H35.5) 

 

Q15.0 Вроджена глаукома 
Буфтальм 

Глаукома новонародженого 

Гідрофтальм 

Кератоглобус, вроджений, з глаукомою 

Мегалокорнеа з глаукомою 

Макрофтальм при вродженій глаукомі 

Мегалокорнеа з глаукомою 

 

Q15.8 Інші уточнені вроджені вади розвитку ока 
Мегалокорнеа: 

 БДВ 

 без глаукоми 

 

Q15.9 Вроджена вада розвитку ока, неуточнена 
Вроджена:  

 аномалія   БДВ ока  

 деформація  

 

Q16 Вроджені вади розвитку вуха, що спричиняють зниження слуху 
Виключено: вроджена глухота (H90.-) 

 

Q16.0 Вроджена відсутність вушної раковини 

 

Q16.1 Вроджена відсутність, атрезія та стриктура слухового ходу (зовнішнього) 
Атрезія або стриктура кісткової частини ходу 
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Q16.2 Відсутність євстахієвої труби 

 

Q16.3 Вроджена вада розвитку слухових кісточок  
Зрощення слухових кісточок 

 

Q16.4 Інші вроджені вади розвитку середнього вуха 
Вроджена вада розвитку середнього вуха БДВ 

 

Q16.5 Вроджена вада розвитку внутрішнього вуха 
Вада розвитку: 

 перетинчастого лабіринту 

 спірального (Корті) органа 

 

Q16.9 Вроджена вада розвитку вуха, що зумовлює порушення слуху, неуточнена 
Вроджена відсутність вуха БДВ 

 

Q17 Інші вроджені вади розвитку вуха 
Виключено: преаурикулярна пазуха (Q18.1) 

 

Q17.0 Додаткова вушна раковина 

 

◙Q17.01 Додаткова вушна раковина 
Поліотія 

Додаткове(а):  

 вухо 

 мочка 

 

◙Q17.02 Вушний відросток 
Додатковий козелок 

Преаурикулярний: 

 відросток 

 поліп 

 

Q17.1 Макротія 

 

Q17.2 Мікротія 

 

Q17.3 Інші аномалії вуха 
Гострокінцеве вухо 

 

Q17.4 Аномально розташоване вухо 
Низько розташовані вуха 

Виключено: шийна вушна раковина (Q18.2) 

 

Q17.5 Відстовбурчені вуха 
Капловухість 

 

Q17.8 Інші уточнені вроджені вади розвитку вуха 
Вроджена відсутність мочки вуха 

 

Q17.9 Вроджена вада розвитку вуха, неуточнена 
Вроджена аномалія вуха БДВ 

 

Q18 Інші вроджені вади розвитку обличчя та шиї 
Виключено: 

Щілина губи та щілина піднебіння (Q35-Q36) 
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Стани, класифіковані у підрубриках Q67.0-Q67.4- 

Вроджені вади розвитку кісток черепа та обличчя (Q75.-) 

Циклопія (Q87.00) 

Щелепно-лицьові аномалії [включаючи аномалію прикусу] (K07.-) 

Синдроми вроджених вад, що впливають переважно на зовнішній вигляд обличчя (Q87.0-) 

Збережена щитоподібно-язикова протока (Q89.23) 

 

Q18.0 Пазуха, свищ [нориця] та кіста зябрової щілини 
Зябровий (бранхіогенний) рудимент 

 

Q18.1 Преаурикулярна пазуха та кіста 
Свищ [нориця]: 

 вушної раковини, вроджена 

 шийно-вушна 

Пазуха та кіста перед козелком 

 

Q18.2 Інші вади розвитку зябрової щілини 
Вада розвитку зябрової щілини БДВ 

Шийна вушна раковина 

Отоцефалія 

 

Q18.3 Крилоподібна шия 
Pterygium colli 

 

Q18.4 Макростомія 

 

Q18.5 Мікростомія 

 

Q18.6 Макрохейлія 
Гіпертрофія губи, вроджена 

 

Q18.7 Мікрохейлія 

 

Q18.8 Інші уточнені вроджені вади розвитку обличчя та шиї 
Щілина обличчя 

Медіальна: 

 кіста 

 свищ [нориця]  обличчя та шиї 

 пазуха 

 

Q18.9 Вроджена вада розвитку обличчя та шиї, неуточнена 
Вроджена аномалія БДВ обличчя та шиї 

 

ВРОДЖЕНІ ВАДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ  

(Q20-Q28) 

 

Q20 Вроджені вади розвитку серцевих камер та сполучень 
Виключено: 

Декстрокардія з локалізаційною інверсією (Q89.31) 

Дзеркально відображене розташування передсердя з локалізаційною інверсією (Q89.32) 

 

Q20.0 Загальний артеріальний стовбур 
Незарощений артеріальний стовбур 

 

Q20.1 Правий шлуночок з подвійним вихідним отвором 
Синдром Тауссіг-Бінга 

Транспозиція магістральних судин, часткова 
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Необхідно також кодувати дефект міжшлуночкової перегородки (Q21.0-), якщо є. 

 

Q20.2 Лівий шлуночок з подвійним вихідним отвором 

 

Q20.3 Дискордантне шлуночково-артеріальне сполучення 

 

◙Q20.30 Дискордантне шлуночково-артеріальне сполучення, неуточнене 

 

◙Q20.31 Транспозиція магістральних судин, повна 
Декстротранспозиція аорти 

D-Транспозиція магістральних судин  

 

◙Q20.39 Інше уточнене дискордантне шлуночково-артеріальне сполучення 

 

Q20.4 Шлуночок з подвійним вхідним отвором 

 

◙Q20.40 Подвоєння вхідного отвору шлуночка, неуточнене 

 

◙Q20.41 Лівий шлуночок з подвійним вхідним отвором 

 

◙Q20.42 Правий шлуночок з подвійним вхідним отвором 

 

◙Q20.49 Інше уточнене подвоєння вхідного отвору шлуночка 
Загальний шлуночок 

Трикамерне двопередсердне серце 

Єдиний шлуночок серця 

Одношлуночкове серце невідомої морфології 

 

Q20.5 Дискордантне передсердно-шлуночкове сполучення 

 

◙Q20.50 Дискордантне передсердно-шлуночкове сполучення, неуточнене 

 

◙Q20.51 Скоригована транспозиція 
Лівотранспозиція 

L-Транспозиція магістральних артерій 

 

◙Q20.52 Інверсія шлуночків 

 

◙Q20.59 Інше уточнене дискордантне передсердно-шлуночкове сполучення 

 

Q20.6 Ізомерія вушка передсердя 
Використовуйте додатковий код (Q89.01) для позначення аспленії. 

Використовуйте додатковий код (Q89.02) для позначення поліспленії. 

 

Q20.8 Інші вроджені вади розвитку серцевих камер та сполучень 

 

◙Q20.81 Гіпоплазія правого шлуночка 
Виключено: з синдромом гіпоплазії правих відділів серця (Q22.6) 

 

◙Q20.82 Гіпоплазія лівого шлуночка 
Виключено: з синдромом гіпоплазії лівих відділів серця (Q23.4) 

 

◙Q20.89 Інші уточнені вроджені вади розвитку серцевих камер та сполучень 

 

Q20.9 Вроджена вада розвитку серцевих камер та сполучень, неуточнена 
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Q21 Вроджені вади розвитку серцевої перегородки 
Виключено: набутний дефект перегородки серця (I51.0) 

 

Q21.0 Дефект міжшлуночкової перегородки 
Виключено: з тетрадою Фалло (Q21.3) 

 

◙Q21.00 Дефект міжшлуночкової перегородки, неуточнений 

 

◙Q21.01 М’язовий дефект міжшлуночкової перегородки 

 

◙Q21.02 Перимембранозний дефект міжшлуночкової перегородки 
Мембранозний 

Парамембранозний  дефект міжшлуночкової перегородки 

Субаортальний 

 

◙Q21.03 Субартеріальний (підартеріальний) дефект міжшлуночкової перегородки 
Конусноперегородковий 

Подвійний комітований субартеріальний   дефект 

Інфундибулярний     міжшлуночкової 

Підлегеневий      перегородки 

Надгребінцевий 

 

◙Q21.04 Дефект Гербоде 

 

◙Q21.09 Інший уточнений дефект міжшлуночкової перегородки 
Множинні дефекти міжшлуночкової перегородки БДВ 

Некомітований дефект міжшлуночкової перегородки 

Хвороба Роджера 

Підхрестовинний дефект міжшлуночкової перегородки 

 

Q21.1 Дефект міжпередсердної перегородки 
Виключено: первинний дефект міжпередсердної перегородки (Q21.21) 

 

◙Q21.10 Дефект міжпередсердної перегородки, неуточнений 

 

◙Q21.11 Відкрите або персистуюче овальне вікно 
Незакриття овального вікна 

 

◙Q21.12 Дефект венозного синуса 

 

◙Q21.13 Вторинний дефект міжпередсердньої перегородки 
Дефект міжпередсердної перегородки ІІ типу 

 

◙Q21.14 Дефект перегородки коронарного синуса 
Дефект міжпередсердної перегородки, локалізований у коронарному синусі 

 

◙Q21.15 Синдром Лютембахера 

 

◙Q21.19 Інший уточнений дефект міжпередсердної перегородки 
Трикамерне серце з двома передсердями 

Єдине спільне передсердя 

 

Q21.2 Атріовентрикулярний септальний дефект 

 

◙Q21.20 Атріовентрикулярний септальний дефект, неуточнений 
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Відкритий передсердно-шлуночковий канал 

 

◙Q21.21 Первинний дефект міжпередсердньої перегородки 
Дефект міжпередсердної перегородки І типу 

 

◙Q21.22 Неповний атріовентрикулярний септальний дефект 
Проміжний атріовентрикулярний септальний дефект 

 

◙Q21.23 Проміжний атріовентрикулярний септальний дефект 
Проміжний дефект спільного передсердно-шлуночкового каналу 

 

◙Q21.24 Повний атріовентрикулярний септальний дефект 
Загальний передсердно-шлуночковий: 

 канал 

 отвір 

 

◙Q21.29 Інший уточнений атріовентрикулярний септальний дефект 

 

Q21.3 Тетрада Фалло 
Дефект міжшлуночкової перегородки зі стенозом або атрезією легеневої артерії, декстропозицією 

аорти та гіпертрофією правого шлуночка 

Виключено: Тетрада Фалло з дефектом міжпередсердної перегородки (Q21.83) 

 

Q21.4 Дефект перегородки між аортою та легеневою артерією 
Дефект аортальної перегородки 

Аорто-легенево-артеріальне вікно 

 

Q21.8 Інші вроджені вади розвитку серцевої перегородки 

 

◙Q21.81 Дефект Ейзенменгера 
Виключено: 

Ейзенменгера:  

 комплекс (I27.8) 

 синдром (I27.8) 

 

◙Q21.82 Тріада Фалло 

 

◙Q21.83 Пентада Фалло 
Тетрада Фалло з дефектом міжпередсердної перегородки 

 

◙Q21.89 Інші уточнені вроджені вади розвитку серцевої перегородки 
Інші уточнені вроджені дефекти закриття серцевої перегородки 

 

Q21.9 Вроджена вада розвитку серцевої перегородки, неуточнена 
Дефект закриття серцевої перегородки БДВ 

Дефект перегородки (серця) БДВ 

 

Q22 Вроджені вади розвитку клапана легеневої артерії та тристулкового клапана 

 

Q22.0 Атрезія клапана легеневої артерії 
Відсутність клапана легеневої артерії 

 

Q22.1 Вроджений стеноз клапана легеневої артерії 
 Вроджене злиття клапана легеневої артерії 

 

Q22.2 Вроджена недостатність клапана легеневої артерії 
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Вроджена регургітація клапана легеневої артерії 

Недостатність клапана легеневої артерії 

 

Q22.3 Інші вроджені вади розвитку клапана легеневої артерії 

 

◙Q22.30 Вроджена вада розвитку клапана легеневої артерії, неуточнена 
Вроджена вада розвитку клапана легеневої артерії БДВ 

 

◙Q22.31 Дисплазія клапана легеневої артерії 
Гіпоплазія клапана легеневої артерії 

 

◙Q22.39 Інші уточнені вроджені вади розвитку клапана легеневої артерії 

 

Q22.4 Вроджений стеноз та атрезія тристулкового клапана 

 

◙Q22.41 Вроджений стеноз тристулкового клапана 

 

◙Q22.42 Вроджена атрезія тристулкового клапана 
Відсутність тристулкового клапана 

 

Q22.5 Аномалія Ебштейна 

 

Q22.6 Синдром правобічної гіпоплазії серця 
Включено: 

Гіпоплазія: 

 легеневої(ого):  

 артерії 

 клапана 

 тристулкового клапана 

Недорозвиненість правого шлуночка 

 

Q22.8 Інші вроджені вади розвитку тристулкового клапана 

 

◙Q22.81 Вроджена недостатність тристулкового клапана 

 

◙Q22.82 Вроджена дисплазія тристулкового клапана 
Гіпоплазія тристулкового клапана 

 

◙Q22.89 Інші уточнені вроджені вади розвитку тристулкового клапана 
Неправильне розташування тристулкового клапана 

 

Q22.9 Вроджена вада розвитку тристулкового клапана, неуточнена 

 

Q23 Вроджені вади розвитку аортального та мітрального клапанів 

 

Q23.0 Вроджений стеноз та атрезія аортального клапана 
Виключено: 

Вроджений субаортальний стеноз (Q24.4) 

Стеноз при синдромі лівобічної гіпоплазії серця (Q23.4) 

 

◙Q23.01 Вроджений стеноз аортального клапана 

 

◙Q23.02 Вроджена атрезія аортального клапана 
Відсутність аортального клапана 
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Q23.1 Вроджена недостатність аортального клапана 
Вроджена аортальна недостатність 

 

Q23.2 Вроджений мітральний стеноз та атрезія 

 

◙Q23.21 Вроджений мітральний стеноз 

 

◙Q23.22 Вроджена мітральна атрезія 
Відсутність мітрального клапана 

 

Q23.3 Вроджена мітральна недостатність 

 

Q23.4 Синдром лівобічної гіпоплазії серця 
Атрезія або виражена гіпоплазія устя або клапана аорти з: 

 гіпоплазією висхідної частини аорти та дефектом розвитку лівого шлуночка з: 

 мітрального клапана:  

 атрезією 

 стенозом  

 

Q23.8 Інші вроджені вади розвитку аортального та мітрального клапанів 

 

◙Q23.81 Вроджена дисплазія аортального клапана 
Вроджена гіпоплазія аортального клапана 

Виключено: з синдромом лівобічної гіпоплазії серця (Q23.4) 

 

◙Q23.82 Вроджена дисплазія мітрального клапана 
Вроджена гіпоплазія мітрального клапана 

 

◙Q23.83 Вроджений двостулковий аортальний клапан 

 

◙Q23.89 Інші уточнені вроджені вади розвитку аортального та мітрального клапанів 

 

Q23.9 Вроджена вада розвитку аортального та мітрального клапанів, неуточнена 

 

Q24 Інші вроджені вади розвитку серця 
Виключено: ендокардіальний фіброеластоз (I42.4) 

 

Q24.0 Декстрокардія 
Виключено: 

Декстрокардія з локалізаційною інверсією(Q89.31) 

Ізомерія вушка передсердя (з аспленією або поліспленією) (Q20.6) 

Дзеркально відображене розташування передсердь з локалізаційною інверсією (Q89.32) 

 

Q24.1 Лівокардія 
Примітка: 

Розташування серця у лівій половині грудної клітки з верхівкою, що направлена вліво, але з 

локалізаційною інверсією інших внутрішніх органів та дефектами серця, або корегованою 

транспозицією магістральних судин. 

 

Q24.2 Трипередсердне серце 

 

Q24.3 Інфундибулярний стеноз клапана легеневої артерії 

 

Q24.4 Вроджений субаортальний стеноз 
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Q24.5 Аномалія розвитку коронарних судин 
Вроджена аневризма вінцевої (артерії) 

 

Q24.6 Вроджена серцева блокада 

 

Q24.8 Інші уточнені вроджені вади розвитку серця 

 

◙Q24.81 Аномальні зв’язки серця 

 

◙Q24.82 Вроджена кардіомегалія 

 

◙Q24.83 Вроджена вада серця з первинним ціанозом 

 

◙Q24.84 Вроджений дивертикул серця 
Вроджений дивертикул лівого шлуночка 

 

◙Q24.85 Вроджена вада розвитку перикарда, не класифікована в інших рубриках 

 

◙Q24.86 Вроджена вада розвитку міокарда, не класифікована в інших рубриках 
Хвороба Уля 

 

◙Q24.87 Вроджена вада розвитку серцевого клапана, не класифікована в інших 

рубриках 

 

◙Q24.89 Інші уточнені вроджені вади розвитку серця 
Неправильне положення серця 

 

Q24.9 Вроджена вада серця, неуточнена 
Вроджена(е):  

 вада серця блідого типу 

 аномалія    серця БДВ 

 захворювання  

 

Q25 Вроджені вади розвитку великих артерій 

 

Q25.0 Відкрита артеріальна протока 
Відкрита боталлова артеріальна протока 

Незарощена артеріальна протока 

 

Q25.1 Коарктація аорти 

 

◙Q25.10 Коарктація аорти, неуточнена 

 

◙Q25.11 Коарктація аорти, предуктальна 

 

◙Q25.12 Коарктація аорти, постдуктальна 

 

◙Q25.13 Коарктація дуги аорти 

 

◙Q25.19 Інші уточнені коарктації аорти 

 

Q25.2 Атрезія аорти 

 

Q25.3 Стеноз аорти 
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Виключено: вроджений стеноз аортального клапана (Q23.01) 

 

◙Q25.30 Стеноз аорти, неуточнений 

 

◙Q25.31 Надклапанний аортальний стеноз 

 

◙Q23.32 Підклапанний аортальний стеноз 

 

◙Q25.39 Інший уточнений стеноз аорти 

 

Q25.4 Інші та неуточнені вроджені вади розвитку аорти 

 

◙Q25.40 Вроджена вади розвитку аорти, неуточнена 

 

◙Q25.41 Відсутність аорти 
Аплазія аорти 

 

◙Q25.42 Вроджена аневризма аорти 
Аневризма синуса Вальсальви (розірвана) 

 

◙Q25.43 Подвійна дуга аорти [судинне кільце аорти] 

 

◙Q25.44 Гіпоплазія аорти 
Виключено: гіпоплазія аорти при синдромі лівобічної гіпоплазії серця (Q23.4) 

 

◙Q25.45 Збереження дуги аорти 
Збереження: 

 витків   дуги аорти 

 правої  

 

◙Q25.46 Несправжній артеріальний стовбур 

 

◙Q25.47 Декстрапозиція аорти 
Виключено: з тетрадою Фалло (Q21.3) 

 

◙Q25.49 Інші уточнені вроджені вади розвитку аорти 
Вроджена дилатація аорти 

 

Q25.5 Атрезія легеневої артерії 

 

Q25.6 Стеноз легеневої артерії 
Надклапанний стеноз легеневої артерії 

 

Q25.7 Інші та неуточнені вроджені вади розвитку легеневої артерії 

 

◙Q25.70 Вроджена вада легеневої артерії, неуточнена 

 

◙Q25.71 Вроджена аневризма легеневої артерії 
Вроджена артеріовенозна аневризма легеневих судин 

 

◙Q25.79 Інші уточнені вроджені вади легеневої артерії 
Аберантна  

Агенезія    легеневої(а) артерії(я) 

Гіпоплазія  
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Q25.8 Інші вроджені вади розвитку великих артерій 

 

Q25.9 Вроджена вада розвитку великих артерій, неуточнена 

 

Q26 Вроджені вади розвитку великих вен 

 

Q26.0 Вроджений стеноз порожнистої вени 

 

◙Q26.00 Вроджений стеноз порожнистої вени, неуточнений 

 

◙Q26.01 Вроджений стеноз верхньої порожнистої вени 

 

◙Q26.02 Вроджений стеноз нижньої порожнистої вени 

 

◙Q26.09 Інший уточнений вроджений стеноз порожнистої вени 

 

Q26.1 Збереження лівої верхньої порожнистої вени 

 

Q26.2 Тотальна аномалія сполучення легеневих вен 
Повний аномальний дренаж легеневих вен 

 

Q26.3 Часткова аномалія сполучення  легеневих вен 
Частковий аномальний дренаж легеневих вен 

 

Q26.4 Аномалія сполучення легеневих вен, неуточнена 

 

Q26.5 Аномалія сполучення портальної вени 
Аномалія кінцевого відділу портальної вени 

 

Q26.6 Свищ [нориця] між портальною веною та печінковою артерією 

 

Q26.8 Інші вроджені вади розвитку великих вен 

 

◙Q26.81 Синдром кривої турецької шаблі 

 

◙Q26.89 Інші уточнені вроджені вади розвитку великих вен 
Відсутність порожнистої вени (верхньої) (нижньої) 

Непарна нижня порожниста вена по всій довжині 

Збереження лівої задньої основної вени 

 

Q26.9 Вроджена вада розвитку великої вени, неуточнена 
Аномалія порожнистої вени (верхньої) (нижньої) БДВ 

 

Q27 Інші вроджені вади розвитку периферичної судинної системи  
Виключено: 

Аномалії: 

 церебральних та прецеребральних судин (Q28.0-Q28.3-) 

 коронарних судин (Q24.5) 

 легеневої артерії (Q25.5-Q25.7-) 

Вроджена аневризма сітківки (Q14.1) 

Гемангіома та лімфангіома (D18.-) 

 

Q27.0 Вроджена відсутність та гіпоплазія пупкової артерії 
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◙Q27.01 Вроджена відсутність пупкової артерії 
Єдина артерія пуповини 

Двосудинна пуповина 

 

◙Q27.02 Вроджена гіпоплазія пупкової артерії 

 

Q27.1 Вроджений стеноз ниркової артерії 

 

Q27.2 Інші та неуточнені вроджені вади розвитку ниркової артерії 

 

◙Q27.20 Вроджена вада розвитку ниркової артерії, неуточнена 
Вроджена вада розвитку ниркової артерії БДВ 

 

◙Q27.21 Вроджена атрезія ниркової артерії 
Вроджена відсутність ниркової артерії 

 

◙Q27.22 Вроджена гіпоплазія ниркової артерії 

 

◙Q27.29 Інші уточнені вроджені вади ниркової артерії 
Множинні ниркові артерії 

 

Q27.3 Периферична артеріовенозна вада розвитку 
Артеріовенозна аневризма 

Виключено: набута артеріовенозна аневризма (I77.0) 

 

Q27.4 Вроджена флебектазія 

 

Q27.8 Інші уточнені вроджені вади розвитку периферичної судинної системи 
Аберантна підключична артерія 

Відсутність  артерії або 

Атрезія   вени НКІР 

Вроджена(ий):  

 аневризма (периферична) 

 стриктура артерій 

 варикоз 

 

Q27.9 Вроджена вада розвитку периферичної судинної системи, неуточнена 
Аномалія артерії або вени БДВ 

 

Q28 Інші вроджені вади розвитку системи кровообігу 
Виключено: 

Вроджена аневризма: 

 коронарна (Q24.5) 

 БДВ (Q27.8) 

 периферична (Q27.8) 

 легенева (Q25.71) 

 сітківки (Q14.1)  

Розірвана: 

 церебральна артеріовенозна вада розвитку (I60.8) 

 вада розвитку прецеребральних судин (I72.-) 

 

Q28.0 Артеріовенозна вада розвитку прецеребральних судин 
Вроджена артеріовенозна прецеребральна аневризма (нерозірвана) 

 

Q28.1 Інші вади розвитку прецеребральних судин 
Вроджена: 
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 вада розвитку прецеребральних судин БДВ 

 прецеребральна аневризма (нерозірвана) 

 

Q28.2 Артеріовенозна вада розвитку церебральних судин 
Артеріовенозна вада розвитку головного мозку БДВ 

Вроджена артеріовенозна церебральна аневризма (нерозірвана) 

 

Q28.3 Інші та неуточнені вади розвитку церебральних судин 

 

◙Q28.30 Вроджена вада розвитку церебральних судин, неуточнена 

 

◙Q28.31 Аневризма великої мозкової вени (Галена) 

 

◙Q28.39 Інші уточнені вади розвитку церебральних судин 
Вроджена церебральна аневризма (нерозірвана) НКІР 

 

Q28.8 Інші уточнені вроджені вади розвитку системи кровообігу 
Вроджена аневризма уточненої локалізації НКІР 

 

Q28.9 Вроджена вада розвитку системи кровообігу, неуточнена 

 

ВРОДЖЕНІ ВАДИ РОЗВИТКУ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ   

(Q30-Q34) 

 

Q30 Вроджені вади розвитку носа 
Виключено: вроджене викривлення носової перегородки (Q67.42) 

 

Q30.0 Атрезія та стеноз хоан 

 

◙Q30.01 Атрезія хоан 
Атрезія: 

 передньої   частини  

 задньої    носових ходів 

 

◙Q30.02 Стеноз хоан 
Вроджений стеноз: 

 передньої   частини  

 задньої   носових ходів 

 

Q30.1 Агенезія та недорозвинення носа 
Вроджена відсутність носа 

 

Q30.2 Тріщина, втиснення, розщеплення носа 

 

Q30.3 Вроджена перфорація носової перегородки 

 

Q30.8 Інші вроджені вади розвитку носа 

 

◙Q30.81 Вроджений додатковий ніс 

 

◙Q30.82 Вроджена вада носової пазухи 
Вроджена вада стінки носової пазухи 

 

◙Q30.89 Інші вроджені вади носа 
Одна ніздря 
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Q30.9 Вроджена вада розвитку носа, неуточнена 

 

Q31 Вроджені вади розвитку гортані 
Виключено: вроджений ларингеальний стридор БДВ (P28.89) 

 

Q31.0 Перетинка гортані 
Перетинка гортані: 

 на рівні власне голосового апарата 

 БДВ 

 під голосником 

 

Q31.1 Вроджений стеноз гортані під голосником 

 

Q31.2 Гіпоплазія гортані 

 

Q31.3 Ларингоцеле 

 

Q31.5 Вроджена ларингомаляція 

 

Q31.8 Інші вроджені вади розвитку гортані 
Відсутність  перснеподібного хряща,  

Агенезія  надгортанника, власне голосового апарата, 

Атрезія  гортанного або щитоподібного хряща 

Щілина щитоподібного хряща 

Вроджений стеноз гортані НКІР 

Щілина надгортанника 

Розщеплення задньої частини перснеподібного хряща 

 

Q31.9 Вроджена вада розвитку гортані, неуточнена 

 

Q32 Вроджені вади розвитку трахеї та бронхів 
Виключено: вроджена бронхоектазія (Q33.4) 

 

Q32.0 Вроджена трахеомаляція 

 

Q32.1 Інші вроджені вади розвитку трахеї 
Аномалія трахейного хряща 

Атрезія трахеї 

Вроджена(ий)(е):  

 дилатація  

 аномалія   трахеї 

 стеноз  

 трахеоцеле 

 

Q32.2 Вроджена бронхомаляція 

 

Q32.3 Вроджений стеноз бронхів 

 

Q32.4 Інші вроджені вади розвитку бронхів 
Відсутність 

Агенезія 

Атрезія    бронхів 

Вроджена вада розвитку БДВ 

Дивертикул 
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Q33 Вроджені вади розвитку легень 

 

Q33.0 Вроджена кіста легені 
Виключено: кістозна хвороба легені, набута або неуточнена (J98.4) 

 

◙Q33.00 Вроджена кіста легені, неуточнена 

 

◙Q33.01 Кістозно-аденоматоїдна вада легень 

 

◙Q33.02 Вроджені «стільникові або сотові» легені 

 

◙Q33.03 Вроджена одна кіста легені 

 

◙Q33.04 Вроджений полікістоз легені 
Множинні кісти легені 

 

◙Q33.05 Вроджена лімфангіектазія легень 

 

◙Q33.09 Інша вроджена кіста легені 

 

Q33.1 Додаткова частка легені 

 

Q33.2 Секвестрація легені 

 

Q33.3 Агенезія легені 
Відсутність легені (частки легені) 

 

Q33.4 Вроджена бронхоектазія 

 

Q33.5 Ектопічна тканина в легені 

 

Q33.6 Гіпоплазія та дисплазія легені 
Виключено: легенева гіпоплазія, пов'язана з недоношеністю (P28.0) 

 

Q33.8 Інші вроджені вади розвитку легень 

 

Q33.9 Вроджена вада розвитку легень, неуточнена 

 

Q34 Інші вроджені вади розвитку органів дихання 

 

Q34.0 Аномалія плеври 

 

Q34.1 Вроджена кіста середостіння 

 

Q34.8 Інші уточнені вроджені вади розвитку органів дихання 
Атрезія носової частини глотки 

 

Q34.9 Вроджена вада розвитку органів дихання, неуточнена 
Вроджена: 

 відсутність   органів  

 аномалія БДВ   дихання 

 

ЩІЛИНА ГУБИ ТА ЩІЛИНА ПІДНЕБІННЯ  

(Q35-Q36) 
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Якщо необхідно ідентифікувати супутню ваду розвитку носа, використовуйте додатковий код (Q30.-). 

Виключено: синдром Робена (Q87.06) 

 

Q35 Щілина піднебіння  
Включено: 

Фісура піднебіння 

Розщеплення піднебіння 

Необхідно також кодувати незрощення губи (Q36.-), якщо є. 

 

Q35.1 Щілина твердого піднебіння 
Необхідно також кодувати щілину м’якого піднебіння (Q35.3-), якщо є. 

 

◙Q35.10 Щілина твердого піднебіння, неуточнена 

 

◙Q35.11 Щілина твердого піднебіння, двобічна 

 

◙Q35.12 Щілина твердого піднебіння, серединна 
Щілина твердого піднебіння:  

 центральна 

 підслизової основи 

 

◙Q35.13 Щілина твердого піднебіння, однобічна 

 

Q35.3 Щілина м'якого піднебіння 
Необхідно також кодувати щілину твердого піднебіння (Q35.1-), якщо є. 

 

◙Q35.30 Щілина м'якого піднебіння, неуточнена 

 

◙Q35.31 Щілина м'якого піднебіння, двобічна 

 

◙Q35.32 Щілина м'якого піднебіння, серединна 
Щілина м’якого піднебіння:  

 центральна 

 підслизової основи 

 

◙Q35.33 Щілина м'якого піднебіння, однобічна 

 

Q35.7 Щілина піднебінного язичка 
Роздвоєння язичка 

 

Q35.9 Щілина піднебіння, неуточнена  
Розщелина піднебіння БДВ 

 

Q36 Щілина губи  
Включено: 

Незарощення губи 

Вроджена щілина губи 

Заяча губа 

Labium leporinum  

Необхідно також кодувати щілину піднебіння (Q35.-), якщо є. 

 

Q36.0 Щілина губи, двобічна 

 

Q36.1 Щілина губи, серединна 
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Q36.9 Щілина губи, однобічна 
Щілина губи БДВ 

 

ІНШІ ВРОДЖЕНІ ВАДИ РОЗВИТКУ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ  

(Q38-Q45) 

 

Q38 Інші вроджені вади розвитку язика, рота та глотки 
Виключено: 

Макростомія (Q18.4) 

Мікростомія (Q18.5) 

 

Q38.0 Вроджені вади розвитку губ 
Виключено: 

Щілина губи (Q36.-) 

Макрохейлія (Q18.6) 

Мікрохейлія (Q18.7) 

 

◙Q38.00 Вроджена вада розвитку губ, неуточнена 

 

◙Q38.01 Вроджений свищ [нориця] губи або ямка губи 

 

◙Q38.02 Синдром Ван-дер-Вуда 

 

◙Q38.09 Інші вроджені вади розвитку губ 

 

Q38.1 Анкілоглосія 
Вроджена укорочена вуздечка язика 

 

Q38.2 Макроглосія 

 

Q38.3 Інші та неуточнені вроджені вади розвитку язика 

 

◙Q38.30 Вроджена вада розвитку язика, неуточнена 

 

◙Q38.31 Вроджена відсутність язика 
Аглосія 

 

◙Q38.32 Вроджене розщеплення язика 
Роздвоєний язик 

 

◙Q38.33 Вроджене неправильне положення язика 
Дефектне положення язика 

 

◙Q38.34 Вроджена гіпоплазія язика 
Гіпоглосія 

Мікроглосія 

 

◙Q38.39 Інші вроджені вади розвитку язика 
Вроджена:  

 спайка    язика 

 тріщина  

 

Q38.4 Вроджені вади розвитку слинних залоз та проток 

 

◙Q38.40 Вроджена вада розвитку слинних(ої) залоз(и) та проток(и), неуточнена 
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◙Q38.41 Вроджена відсутність слинних(ої) залоз(и) та проток(и) 

 

◙Q38.42 Вроджена(і) додаткова(і) слинна(і) залоза(и) та протока(и) 

 

◙Q38.43 Вроджена атрезія слинних(ої) залоз(и) та проток(и) 

 

◙Q38.44 Вроджений свищ [нориця] слинних(ої) залоз(и) та проток(и) 

 

◙Q38.45 Вроджена ранула 

 

◙Q38.49 Інші вроджені вади розвитку слинних(ої) залоз(и) та проток(и) 

 

Q38.5 Вроджені вади розвитку піднебіння, не класифіковані в інших рубриках 
Виключено: щілина піднебіння (Q35.-) 

 

◙Q38.50 Вроджена вада розвитку піднебіння, неуточнена 

 

◙Q38.51 Вроджена відсутність піднебінного язичка 

 

◙Q38.52 Вроджене високе дугоподібне піднебіння 

 

◙Q38.59 Інші вроджені вади розвитку піднебіння 
Піднебінно-глоткова недостатність 

 

Q38.6 Інші та неуточнені вроджені вади розвитку рота 

 

◙Q38.60 Вроджена вада розвитку рота, неуточнена 

 

◙Q38.61 Вроджена щілина ясен 

 

◙Q38.69 Інші вроджені вади розвитку рота 

 

Q38.7 Глоткова кишеня 
Дивертикул глотки 

Виключено: cиндром дивертикулу глотки (D82.1) 

 

Q38.8 Інші та неуточнені вроджені вади розвитку глотки 
Вроджена вада розвитку глотки БДВ 

 

Q39 Вроджені вади розвитку стравоходу 

 

Q39.0 Атрезія стравоходу без свища [нориці] 
Атрезія стравоходу БДВ 

 

Q39.1 Атрезія стравоходу з трахеально-стравохідним свищем [норицею] 

 

◙Q39.10 Атрезія стравоходу з трахеально- стравохідним свищем [норицею], неуточнена 

 

◙Q39.13 Атрезія стравоходу з свищем [норицею] між трахеєю та стравоходом 
Атрезія стравоходу з норицею між трахеєю та: 

 нижнім відділом стравоходу 

 верхнім відділом стравоходу 
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◙Q39.14 Атрезія стравоходу з бронхо-стравохідним свищем [норицею] 

 

◙Q39.15 Атрезія стравоходу з трахеально-стравохідним свищем [норицею] 

 

Q39.2 Вроджений трахеально-стравохідний свищ [нориця] без атрезії 

 

◙Q39.21 Вроджений трахеально-стравохідний свищ [нориця] без атрезії 
Вроджений трахеально-стравохідна свищ [нориця] БДВ 

 

◙Q39.22 Вроджений бронхо-стравохідний свищ [нориця] без атрезії 

 

Q39.3 Вроджений стеноз та стриктура стравоходу 

 

Q39.4 Стравохідна перетинка 

 

Q39.5 Вроджене розширення стравоходу 

 

Q39.6 Дивертикул стравоходу 
Кишеня стравоходу 

 

Q39.8 Інші вроджені вади розвитку стравоходу 

 

◙Q39.81 Вроджене подвоєння стравоходу 

 

◙Q39.82 Порушення моторики стравоходу 
Псевдо-обструкція стравоходу 

 

◙Q39.83 Вроджена відсутність стравоходу 

 

◙Q39.84 Вроджене зміщення стравоходу 

 

◙Q39.85 Вроджена ентерогенна кіста стравоходу 

 

◙Q39.89 Інші вроджені вади розвитку стравоходу 

 

Q39.9 Вроджена вада розвитку стравоходу, неуточнена 

 

Q40 Інші вроджені вади розвитку верхнього відділу травного тракту 

 

Q40.0 Вроджений гіпертрофічний пілоростеноз 
Вроджені або недорозвинення: 

 стиснення  

 гіпертрофія  

 спазм    пілоруса шлунка 

 стеноз  

 стриктура  

 

Q40.1 Вроджена грижа стравохідного отвору діафрагми 
Виключено: вроджена діафрагмальна грижа (Q79.0) 

 

Q40.2 Інші уточнені вроджені вади розвитку шлунка 

 

◙Q40.21 Вроджена відсутність шлунка 
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◙Q40.22 Вроджений дивертикул шлунка 

 

◙Q40.23 Вроджене подвоєння шлунка 

 

◙Q40.24 Вроджена мегалогастрія 

 

◙Q40.25 Вроджена мікрогастрія 

 

◙Q40.29 Інші уточнені вроджені вади розвитку шлунка 
Кардіоспазм 

Вроджене(ий):  

 зміщення  

 у формі пісочного годинника   шлунок(ка) 

 аномальне положення  

 

Q40.3 Вроджена вада розвитку шлунка, неуточнена 

 

Q40.8 Інші уточнені вроджені вади розвитку верхнього відділу травного тракту 

 

Q40.9 Вроджена вада розвитку верхнього відділу травного тракту, неуточнена 
Вроджена: 

 аномалія   БДВ верхнього відділу  

 деформація  травного тракту  

 

Q41 Вроджені відсутність, атрезія та стеноз тонкої кишки 
Включено: вроджені обструкція, окклюзія та стриктура тонкої кишки або кишок БДВ 

Виключено: меконієвий ілеус при кістозному фіброзі (E84† P75*) 

 

Q41.0 Вроджені відсутність, атрезія та стеноз дванадцятипалої кишки 

 

◙Q41.01 Вроджені відсутність та атрезія дванадцятипалої кишки 

 

◙Q41.02 Вроджений стеноз дванадцятипалої кишки 

 

Q41.1 Вроджені відсутність, атрезія та стеноз порожньої кишки 

 

◙Q41.11 Вроджені відсутність та атрезія порожньої кишки 
Зарощення порожньої кишки 

 

◙Q41.12 Вроджений стеноз порожньої кишки 

 

◙Q41.13 Синдром яблучної шкірки 

 

Q41.2 Вроджені відсутність, атрезія та стеноз клубової кишки 

 

◙Q41.21 Вроджені відсутність та атрезія клубової кишки 

 

◙Q41.22 Вроджений стеноз клубової кишки 

 

Q41.8 Вроджена відсутність, атрезія та стеноз інших уточнених відділів тонкої 

кишки 

 

◙Q41.81 Вроджені відсутність та атрезія інших уточнених відділів тонкої кишки 
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◙Q41.82 Вроджений стеноз інших уточнених відділів тонкої кишки 

 

Q41.9 Вроджені відсутність, атрезія та стеноз тонкої кишки, неуточненої частини 
Вроджені відсутність, атрезія та стеноз тонкої кишки БДВ 

 

Q42 Вроджені відсутність, атрезія та стеноз товстої кишки 
Включено: вроджені обструкція, окклюзія та стриктура товстої кишки 

 

Q42.0 Вроджені відсутність, атрезія та стеноз прямої кишки зі свищем [норицею] 
Використовуйте додатковий код для ідентифікації вродженого ректовагінального свища 

[нориці] (Q52.2), якщо є. 

 

◙Q42.00 Вроджені відсутність, атрезія та стеноз прямої кишки з неуточненим свищем 

[норицею] 

 

◙Q42.01 Вроджені відсутність, атрезія та стеноз прямої кишки з ректоуретральним 

свищем [норицею] 

 

◙Q42.02 Вроджені відсутність, атрезія та стеноз прямої кишки з ректовезикальним 

свищем [норицею] 

 

◙Q42.03 Вроджені відсутність, атрезія та стеноз прямої кишки з свищем [норицею] між 

прямою кишкою та вульвою 

 

◙Q42.04 Вроджені відсутність, атрезія та стеноз прямої кишки зі шкірним свищем 

[норицею] прямої кишки 

 

◙Q42.05 Вроджені відсутність, атрезія та стеноз прямої кишки з ректально-клоакальним 

свищем [норицею] 

 

◙Q42.09 Вроджені відсутність, атрезія та стеноз прямої кишки з іншим свищем 

[норицею] 

 

Q42.1 Вроджені відсутність, атрезія та стеноз прямої кишки без свища [нориці] 
Зарощення прямої кишки 

 

Q42.2 Вроджені відсутність, атрезія та стеноз заднього проходу з свищем [норицею] 

 

◙Q42.20 Вроджені відсутність, атрезія та стеноз заднього проходу з неуточненим 

свищем [норицею] 

 

◙Q42.21 Вроджені відсутність, атрезія та стеноз заднього проходу з шкірною анальним 

свищем [норицею] 

 

◙Q42.22 Вроджені відсутність, атрезія та стеноз заднього проходу з анально-

присінковим свищем [норицею] 

 

◙Q42.29 Вроджені відсутність, атрезія та стеноз заднього проходу з іншим свищем 

[норицею] 

 

Q42.3 Вроджені відсутність, атрезія та стеноз заднього проходу без свища [нориці] 
Зарощення заднього проходу 
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Q42.8 Вроджені відсутність, атрезія та стеноз інших відділів товстої кишки 

 

Q42.9 Вроджені відсутність, атрезія та стеноз товстої кишки, відділ неуточнений 
Атрезія товстої кишки  

 

Q43 Інші вроджені вади розвитку кишечнику 

 

Q43.0 Дивертикул Меккеля 
Збережені: 

 пупково-брижова протока 

 жовткова протока 

 

Q43.1 Хвороба Гіршпрунга 

 

◙Q43.10 Хвороба Гіршпрунга, неуточнена 
Агангліоноз     БДВ 

Вроджений (агангліозний) мегаколон 

 

◙Q43.11 Хвороба Гіршпрунга з коротким сегментом 

 

◙Q43.12 Хвороба Гіршпрунга з довгим сегментом 

 

◙Q43.13 Повний агангліоноз ободової кишки та кишечнику 

 

◙Q43.19 Інші форми хвороби Гіршпрунга 

 

Q43.2 Інші вроджені функціональні вади ободової кишки 
Вроджене розширення ободової кишки 

 

Q43.3 Вроджені вади фіксації кишок 

 

◙Q43.31 Неправильний поворот ободової кишки 
Поворот: 

 недостатній 

 неповний   сліпої та ободової кишки 

 незавершений 

 

◙Q43.32 Вроджені внутрішньочеревні спайки (тяжі) 
Вроджені спайки (тяжі): 

 патологічні 

 сальника, патологічні 

 очеревини 

Тяжі Ледда 

 

◙Q43.39 Інші вроджені вади фіксації кишок 
Мембрана Джексона 

Вада фіксації кишок БДВ 

Спільна брижа 

 

Q43.4 Подвоєння кишок 

 

Q43.5 Ектопічний анус 

 

Q43.6 Вроджений свищ [нориця] прямої кишки та ануса 
Виключено: 
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Вроджений свищ [нориця]: 

 ректовагінальна (Q52.2) 

 уретроректальна (Q64.75) 

Пілонідальний свищ [нориця] або пазуха (L05.-) 

З відсутністю, атрезією та стенозом прямої кишки та заднього проходу (Q42.0-, Q42.2-) 

 

Q43.7 Збережена клоака 
Клоака БДВ 

 

Q43.8 Інші уточнені вроджені вади розвитку кишок 

 

◙Q43.81 Вроджений мікроколон 

 

◙Q43.82 Вроджена транспозиція кишок 
Транспозиція: 

 апендикса 

 ободової кишки 

 кишок 

 

◙Q43.89 Інші уточнені вроджені вади розвитку кишок 
Вроджений: 

 синдром сліпої кишки 

 дивертикуліт ободової кишки 

 дивертикул кишок 

 перекрут кишок 

Доліхоколон 

Мегалоапендикс 

Мегалодуоденум  

 

Q43.9 Вроджена вада розвитку кишок, неуточнена 

 

Q44 Вроджені вади розвитку жовчного міхура, жовчних проток та печінки 

 

Q44.0 Агенезія, аплазія та гіпоплазія жовчного міхура 
Вроджена відсутність жовчного міхура 

 

Q44.1 Інші вроджені вади розвитку жовчного міхура 
Вроджена вада розвитку жовчного міхура БДВ 

Внутрішньопечінковий жовчний міхур 

 

Q44.2 Атрезія жовчних проток 

 

Q44.3 Вроджений стеноз та стриктура жовчних проток 

 

Q44.4 Кіста загальної жовчної протоки 

 

Q44.5 Інші вроджені вади розвитку жовчних проток 
Додаткова печінкова протока 

Вроджена вада розвитку жовчної протоки БДВ 

Подвоєння: 

 жовчної протоки 

 міхурової протоки 

 

Q44.6 Кістозна хвороба печінки 
Фіброкістозна хвороба печінки 
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Q44.7 Інші вроджені вади розвитку печінки 

 

◙Q44.71 Синдром Аладжілля 

 

◙Q44.72 Вроджена відсутність печінки 
Вроджена агенезія печінки 

 

◙Q44.79 Інші вроджені вади розвитку печінки 
Додаткова печінка 

Вроджена: 

 гепатомегалія 

 вада розвитку печінки БДВ 

 

Q45 Інші вроджені вади розвитку системи органів травлення 
Виключено: 

Вроджені: 

 діафрагмальна грижа (Q79.0) 

 грижа стравохідного отвору діафрагми (Q40.1) 

 

Q45.0 Агенезія, аплазія та гіпоплазія підшлункової залози 
Вроджена відсутність підшлункової залози 

 

Q45.1 Кільцеподібна підшлункова залоза 

 

Q45.2 Вроджена кіста підшлункової залози 

 

Q45.3 Інші та неуточнені вроджені вади розвитку підшлункової залози та протоки 

підшлункової залози 

 

◙Q45.30 Вроджена вада розвитку підшлункової залози та протоки підшлункової залози, 

неуточнена 

 

◙Q45.31 Ектопічна підшлункова залоза 

 

◙Q45.32 Вроджена додаткова підшлункова залоза 

 

◙Q45.39 Інші вроджені вади розвитку підшлункової залози та протоки підшлункової 

залози 
Виключено: 

Цукровий діабет: 

 вроджений (E10.-) 

 новонароджених (P70.2) 

Кістозний фіброз підшлункової залози (E84) 

 

Q45.8 Інші уточнені вроджені вади розвитку органів травлення 

 

◙Q45.81 Відсутність (повна) (часткова) шлунково-кишкового тракту, не класифікована 

в інших рубриках 

 

◙Q45.82 Подвоєння органів травлення, не класифіковане в інших рубриках 

 

◙Q45.83 Вроджене неправильне положення органів травлення, не класифіковане в 

інших рубриках 
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◙Q45.84 Вроджена кіста брижі, не класифікована в інших рубриках 

 

◙Q45.85 Вроджені ектопічні органи травлення, не класифіковані в інших рубриках 

 

◙Q45.86 Вроджена вада розвитку брижі, не класифікована в інших рубриках 

 

◙Q45.89 Інші уточнені вроджені вади розвитку органів травлення 

 

Q45.9 Вроджена вада розвитку системи органів травлення, неуточнена 
Вроджена: 

 аномалія  БДВ  

 деформація  органів травлення  

 

ВРОДЖЕНІ ВАДИ РОЗВИТКУ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ  

(Q50-Q56) 

 
Виключено: 

Синдром андрогенної резистентності (E34.5) 

Синдроми, пов'язані з аномаліями кількості та форми хромосом (Q90-Q99) 

Синдром тестикулярної фемінізації (E34.5) 

 

Q50 Вроджені вади розвитку яєчників, маткових (фаллопієвих) труб та широких 

зв'язок 

 

Q50.0 Вроджена відсутність яєчника 
Виключено: синдром Тернера (Q96.-) 

 

◙Q50.00 Вроджена відсутність яєчника, неуточнена 

 

◙Q50.01 Вроджена відсутність яєчника, однобічна 

 

◙Q50.02 Вроджена відсутність яєчника, двобічна 

 

Q50.1 Кістозна вада розвитку яєчника 

 

◙Q50.10 Кістозна вада розвитку яєчника, неуточнена 

 

◙Q50.11 Кістозна вада розвитку яєчника, одинична кіста 

  

◙Q50.12 Кістозна вада розвитку яєчника, множинні кісти 

 

Q50.2 Вроджене перекручування яєчника 

 

Q50.3 Інші та неуточнені вроджені вади розвитку яєчника 

 

◙Q50.30 Вроджена вада розвитку яєчника, неуточнена 

 

◙Q50.31 Витягнутість яєчника (паличкоподібна гонада) 

 

◙Q50.32 Додатковий яєчник 

 

◙Q50.39 Інші вроджені вади розвитку яєчника 
Дисплазія   яєчника 

Гіпоплазія  
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Q50.4 Ембріональна кіста фаллопієвої труби 
Фімбріальна кіста 

 

Q50.5 Ембріональна кіста широкої зв'язки 
Кіста: 

 епоофорона 

 протоки Гартнера 

 мезентеріальна брижі 

 пароваріальна 

 

Q50.6 Інші та неуточнені вроджені вади розвитку фаллопієвої труби та широкої 

зв'язки 

 

◙Q50.60 Вроджена вада розвитку фаллопієвої труби та широкої зв'язки, неуточнена 

 

◙Q50.61 Відсутність фаллопієвої труби та широкої зв’язки 

 

◙Q50.69 Інші вроджені вади розвитку фаллопієвої труби та широкої зв'язки 
Додаткова   фаллопієва(ої) труба(и)  

Атрезія   або широка(ої) зв'язка(и) 

 

Q51 Вроджені вади розвитку тіла та шийки матки 

 

Q51.0 Агенезія та аплазія матки 
Вроджена відсутність матки 

 

Q51.1 Подвоєння тіла матки з подвоєнням шийки матки та піхви 

 

Q51.2 Інші подвоєння матки 
Подвоєння матки БДВ 

 

Q51.3 Дворога матка 

 

Q51.4 Однорога матка 

 

Q51.5 Агенезія та аплазія шийки матки 
Вроджена відсутність шийки матки 

 

Q51.6 Ембріональна кіста шийки матки 

 

Q51.7 Вроджений свищ [нориця] між маткою та травним і сечовим трактами 

 

Q51.8 Інші вроджені вади розвитку тіла та шийки матки 

 

◙Q51.81 Вроджена гіпоплазія тіла матки 

 

◙Q51.82 Вроджена гіпоплазія шийки матки 

 

◙Q51.83 Вроджене неправильне положення тіла матки 

 

◙Q51.84 Вроджене неправильне положення шийки матки 

 

◙Q51.89 Інші вроджені вади розвитку тіла та шийки матки 
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Q51.9 Вроджена вада розвитку тіла та шийки матки, неуточнена 

 

Q52 Інші вроджені вади розвитку жіночих статевих органів  

 

Q52.0 Вроджена відсутність піхви 
Вроджена агенезія піхви 

 

Q52.1 Подвоєння піхви 
Піхва, що поділена перегородкою 

Виключено: подвоєння піхви з подвоєнням тіла та шийки матки (Q51.1) 

 

Q52.2 Вроджений ректовагінальний свищ [нориця] 
Виключено: клоака (Q43.7) 

 

Q52.3 Зарощена дівоча пліва 

 

Q52.4 Інші та неуточнені вроджені вади розвитку піхви 

 

◙Q52.40 Вроджена вада розвитку піхви, неуточнена 

 

◙Q52.41 Вроджена атрезія піхви 

 

◙Q52.42 Ембріональна кіста піхви 

 

◙Q52.43 Вроджена кіста каналу Нука 

 

◙Q52.49 Інші вроджені вади розвитку піхви 

 

Q52.5 Зрощення статевих губ 

 

Q52.6 Інші та неуточнені вроджені вади розвитку клітора 

 

◙Q52.60 Вроджена вада розвитку клітора, неуточнена 

 

◙Q52.61 Вроджена відсутність клітора 

 

◙Q52.62 Вроджена гіпертрофія клітора 
Вроджене збільшення клітора 

 

◙Q52.69 Інші вроджені вади розвитку клітора 

 

Q52.7 Інші та неуточнені вроджені вади розвитку вульви 

 

◙Q52.70 Вроджена вада розвитку вульви, неуточнена 

 

◙Q52.71 Вроджена відсутність вульви 

 

◙Q52.79 Інші вроджені вади розвитку вульви 
Вроджена кіста вульви 

 

Q52.8 Інші уточнені вроджені вади розвитку жіночих статевих органів 
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Q52.9 Вроджена вада розвитку жіночих статевих органів, неуточнена 

 

 

Q53 Неопущення яєчка 
Виключено: ретрактильне яєчко (Q55.21) 

 

Q53.0 Ектопічне яєчко 
Однобічна чи двобічна ектопія яєчка 

 
Наступні п’яті знаки використовуються з підрубриками Q53.1-Q53.9 для зазначення локалізації 

неопущеного яєчка: 

 

◙0 неуточненої локалізації 

 

◙1 каналікулярне 

 

◙2 пахвинне 

 

◙3 внутрішньочеревне 

 

Q53.1 Неопущення яєчка, однобічне 

 

Q53. 2 Неопущення яєчка, двобічне 
Примітка: 

У випадку двобічного неопущення яєчок, коли у неопущених яєчок різні локалізації, п’ятий знак 

позначає найбільш віддалену від мошонки локалізацію. 

 

Q53.9 Неопущення яєчка, неуточнене 
Крипторхізм БДВ 

 

Q54 Гіпоспадія 
Виключено: епіспадія (Q64.0) 

 

Q54.0 Гіпоспадія головки статевого члена 
Гіпоспадія: 

 вінцева 

 гландулярна 

 

Q54.1 Гіпоспадія, статевого члена 

 

Q54.2 Гіпоспадія, члено-мошонкова 

 

Q54.3 Гіпоспадія, промежинна 

 

Q54.4 Вроджене скривлення статевого члена 

 

Q54.8 Інша гіпоспадія 

 

Q54.9 Гіпоспадія, неуточнена 

 

Q55 Інші вроджені вади розвитку чоловічих статевих органів 
Виключено: 

Вроджене гідроцеле (P83.5) 

Гіпоспадія (Q54.-) 
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Q55.0 Відсутність та аплазія яєчка 
Анорхізм 

 

◙Q55.00 Відсутність та аплазія яєчка, неуточнена 

 

◙Q55.01 Відсутність та аплазія яєчка, однобічна 
Монорхізм 

 

◙Q55.02 Відсутність та аплазія яєчка, двобічна 

 

Q55.1 Гіпоплазія яєчка та мошонки 

 

◙Q55.11 Гіпоплазія яєчка 
Зрощення яєчок 

 

◙Q55.12 Гіпоплазія мошонки 

 

Q55.2 Інші та неуточнені вроджені вади розвитку яєчка та мошонки 

 

◙Q55.20 Вроджена вада розвитку яєчка та мошонки, неуточнена 

 

◙Q55.21 Ретрактильне яєчко 

 

◙Q55.22 Мошонка, розщеплена на дві половини 

 

◙Q55.23 Відсутність мошонки 

 

◙Q55.24 Поліорхізм 

 

◙Q55.29 Інші вроджені вади розвитку яєчка та мошонки 
Мігруюче яєчко 

 

Q55.3 Атрезія сім'явиносної протоки 

 

Q55.4 Інші та неуточнені вроджені вади розвитку сім'явиносної протоки, придатка 

яєчка, сім'яного канатика та передміхурової залози 

 

◙Q55.40 Вроджена вада розвитку сім'явиносної протоки, придатка яєчка, сім'яного 

канатика та передміхурової залози, неуточнена 

 

◙Q55.41 Інша вроджена вада розвитку сім'явиносної протоки 

 

◙Q55.42 Інша вроджена вада розвитку придатка яєчка 

 

◙Q55.43 Інша вроджена вада розвитку сім'яного канатика 
Відсутність та аплазія: 

 сім'яного канатика 

 сім’яного міхурця 

 

◙Q55.44 Інші вроджені вади розвитку передміхурової залози 
Відсутність та аплазія передміхурової залози 

 

Q55.5 Вроджена відсутність та аплазія статевого члена 
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Q55.6 Інші та неуточнені вроджені вади розвитку статевого члена 

 

◙Q55.60 Вроджена вада розвитку статевого члена, неуточнена 

 

◙Q55.61 Вроджена відсутність крайньої плоті 

 

◙Q55.62 Вроджена дисплазія статевого члена 

 

◙Q55.63 Вроджене скривлення статевого члена 
Вроджене бічне скривлення статевого члена 

 

◙Q55.64 Вроджена крайня плоть у вигляді капюшона 

 

◙Q55.65 Вроджена гіпоплазія статевого члена 
Мікропеніс 

Мікрофаллос 

Маленький статевий член 

Виключено: з зовнішніми статевими органами проміжного типу (Q56.41) 

 

◙Q55.69 Інші вроджені вади розвитку статевого члена 

 

Q55.8 Інші уточнені вроджені вади розвитку чоловічих статевих органів 

 

Q55.9 Вроджена вада розвитку чоловічих статевих органів, неуточнена 
Вроджена: 

 аномалія   БДВ чоловічих  

 деформація  статевих органів  

 

Q56 Невизначена стать та псевдогермафродитизм 
Виключено: 

Псевдогермафродитизм: 

 жіночий з адренокортикальним порушенням (E25.-) 

 чоловічий з андрогенною резистентністю (E34.5) 

 з уточненою хромосомною аномалією (Q96-Q99) 

 

Q56.0 Гермафродитизм, не класифікований в інших рубриках 
Овотестіс 

 

Q56.1 Чоловічий псевдогермафродитизм, не класифікований в інших рубриках 
Чоловічий псевдогермафродитизм БДВ 

 

Q56.2 Жіночий псевдогермафродитизм, не класифікований в інших рубриках 
Жіночий псевдогермафродитизм БДВ 

 

Q56.3 Псевдогермафродитизм, неуточнений 

 

Q56.4 Невизначена стать та зовнішні статеві органи проміжного типу 

 

◙Q56.41 Зовнішні статеві органи проміжного типу 

 

◙Q56.42 Невизначена стать 

 

ВРОДЖЕНІ ВАДИ РОЗВИТКУ СЕЧОВИВІДНОЇ СИСТЕМИ   

(Q60-Q64) 
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Q60 Агенезія та інші редукційні дефекти нирки 
Включено: 

Атрофія нирки: 

 вроджена 

 дитяча 

Вроджена відсутність нирки 

 

Q60.0 Ниркова агенезія, однобічна 

 

Q60.1 Ниркова агенезія, двобічна 

 

Q60.2 Ниркова агенезія, неуточнена 

 

Q60.3 Ниркова гіпоплазія, однобічна 

 

Q60.4 Ниркова гіпоплазія, двобічна 

 

Q60.5 Ниркова гіпоплазія, неуточнена 

 

Q60.6 Синдром Поттера 

 

Q61 Кістозна хвороба нирки 
Виключено: 

Кіста нирки (набута) (N28.1) 

Синдром Поттера (Q60.6) 

 

Q61.0 Вроджена одиночна кіста нирки 

 

Q61.1 Полікістоз нирки, аутосомно-рецесивний 
Полікістоз нирки, дитячий тип 

 

Q61.2 Полікістоз нирки, аутосомно-домінантний 
Полікістоз нирки, дорослий тип 

 

Q61.3 Полікістоз нирки, неуточнений 

 

Q61.4 Дисплазія нирки 
Виключено: полікістоз нирки (Q61.1-Q61.3) 

 

◙Q61.40 Дисплазія нирки, неуточнена 

 

◙Q61.41 Кістозна дисплазія нирки, однобічна 
Полікістозна диспластична нирка, однобічна 

 

◙Q61.42 Кістозна дисплазія нирки, двобічна 
Полікістозна диспластична нирка, двобічна 

 

◙Q61.43 Кістозна дисплазія нирки, неуточнена 
Полікістозна диспластична нирка, неуточнена 

Полікістозна хвороба нирок (що розвивається), неуточнена 

 

◙Q61.44 Дисплазія нирки, однобічна 
Вроджена дисплазія нирки без кіст, однобічна 

 

◙Q61.45 Дисплазія нирки, двобічна 



631 

Вроджена дисплазія нирки без кіст, двобічна 

 

Q61.5 Медулярний кістоз нирки 

 

◙Q61.50 Медулярний кістоз нирки, неуточнений 
Губчаста нирка БДВ 

 

◙Q61.51 Ювенільний медулярний кістоз нирки  
Нефронофтиз 

 

◙Q61.52 Медулярний кістоз нирки дорослого типу 

 

Q61.8 Інші кістозні хвороби нирок 
Фіброкістозна ниркова дегенерація або хвороба  

Гломерулярна кістозна хвороба 

Виключено: 

Кістозна хвороба нирок, пов’язана з: 

 туберозним склерозом (Q85.1) 

 синдромом Цельвегера (Q87.83) 

 

Q61.9 Кістозна хвороба нирок, неуточнена 

 

Q62 Вроджені порушення прохідності ниркової миски та вроджені вади розвитку 

сечовода 

 

Q62.0 Вроджений гідронефроз 

 

Q62.1 Атрезія та стеноз сечовода 

 

◙Q62.15 Атрезія сечовода, однобічна 
Атрезія сечовода: 

 БДВ 

 мисково-сечовідного з’єднання  

 сечовідно-сечоміхурового устя  однобічна 

Непрохідність сечовода 

 

◙Q62.16 Атрезія сечовода, двобічна 
Атрезія сечовода: 

 мисково-сечовідного з’єднання 

 сечовідно- сечоміхурового устя  двобічна 

Непрохідність сечовода 
 

◙Q62.17 Стеноз сечовода, однобічний 
Оклюзія сечовода, однобічна 

Стеноз: 

 БДВ 

 мисково-сечовідного з’єднання 

 сечовідно- сечоміхурового устя  однобічний(а) 

Стриктура сечовода 

 

◙Q62.19 Стеноз сечовода, двобічний 
Оклюзія сечовода, двобічна 

Стеноз: 

 мисково-сечовідного з’єднання 

 сечовідно- сечоміхурового устя  двобічний(а) 

Стриктура сечовода 
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Q62.2 Вроджений мегалоуретер 
Вроджена дилатація сечовода 

 

Q62.3 Інші та неуточнені вроджені порушення прохідності ниркової миски та 

сечовода 

 

◙Q62.30 Вроджене порушення прохідності ниркової миски та сечовода, неуточнене 

 

◙Q62.31 Ектопічне уретероцеле 

 

◙Q62.32 Ортотопічне уретероцеле 

 

◙Q62.33 Вроджений поліп сечовода 

 

◙Q62.34 Вроджений гідроуретер 

 

◙Q62.35 Вроджене уретероцеле, не класифіковане в інших рубриках 

 

◙Q62.39 Інші вроджені порушення прохідності ниркової миски та сечовода 

 

Q62.4 Агенезія сечовода 
Відсутність сечовода 

 

Q62.5 Подвоєння сечовода 

 

◙Q62.51 Подвійний сечовід 
Комбіноване подвоєння сечовода 

Дуплікатура сечовода 

 

◙Q62.52 Потрійний сечовід 

 

◙Q62.59 Інше подвоєння сечовода 
Додатковий сечовід 

Подвоєння сечовода БДВ 

 

Q62. 6 Неправильне розташування сечовода 
Відхилення 

Зміщення   (сечовід) сечовода або устя сечовода 

Ектопічний 

Аномальна імплантація 

 

◙Q62.60 Неправильне розташування сечовода, неуточнене місце відтоку сечі 

 

◙Q62.61 Неправильне розташування сечовода, відтік сечі через шийку сечового міхура 

 

◙Q62.62 Неправильне розташування сечовода, відтік сечі через сечівник 

 

◙Q62.63 Неправильне розташування сечовода, відтік сечі через піхву 

 

◙Q62.64 Неправильне розташування сечовода, відтік сечі через вульву 

 

◙Q62.65 Неправильне розташування сечовода, відтік сечі через сім'явиносні протоки 

 

◙Q62.66 Неправильне розташування сечовода, відтік сечі через сім'яний канатик 
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◙Q62.69 Неправильне розташування сечовода, відтік сечі через інше місце 

 

Q62.7 Вроджений міхурово-сечовідно-нирковий рефлюкс 

 

◙Q62.70 Вроджений міхурово-сечовідно-нирковий рефлюкс, неуточнений 
Вроджений міхурово-сечовідний рефлюкс 

Виключено: міхурово-сечовідний рефлюкс, пов'язаний з нефропатією (N13.7) 

 

◙Q62.71 Вроджений міхурово-сечовідно-нирковий рефлюкс, однобічний 

 

◙Q62.72 Вроджений міхурово-сечовідно-нирковий рефлюкс, двобічний 

 

Q62.8 Інші вроджені вади розвитку сечовода 
Аномалія сечовода БДВ 

 

Q63 Інші вроджені вади розвитку нирки 
Виключено: вроджений нефротичний синдром (N04.-) 

 

Q63.0 Додаткова нирка 

 

◙Q63.01 Подвійна нирка 
Подвоєна нирка 

 

◙Q63.02 Потрійна нирка 
Трійчаста нирка 

 

◙Q63.09 Інша додаткова нирка 
Додаткова нирка БДВ 

 

Q63.1 Часточкова, зрощена та підковоподібна нирка 

 

◙Q63.10 Аномалія зрощення нирки, неуточнена 
Аномалія зрощення нирки БДВ 

 

◙Q63.11 Підковоподібна нирка 

 

◙Q63.12 Вроджена часточкова нирка без ектопії 

 

◙Q63.19 Інша уточнена аномалія зрощення нирки 
Виключено: перехресна ектопія нирки з аномалією зрощення (Q63.23) 

 

Q63.2 Ектопічна нирка 

 

◙Q63.20 Ектопія нирки, неуточнена 

 

◙Q63.21 Тазова нирка 

 

◙Q63.22 Перехресна ектопія нирки без аномалії зрощення  

 

◙Q63.23 Перехресна ектопія нирки з аномалією зрощення 

 

◙Q63.29 Інша уточнена ектопія нирки 
Неправильний поворот нирки 
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Q63.3 Гіперпластична та гігантська нирка 

 

Q63.8 Інші уточнені вроджені вади розвитку нирки 

 

◙Q63.81 Вроджений дивертикул ниркової чашки 

 

◙Q63.82 Вроджений камінь нирки 

 

◙Q63.89 Інші уточнені вроджені вади розвитку нирки 

 

Q63.9 Вроджена вада розвитку нирки, неуточнена 

 

Q64 Інші вроджені вади розвитку сечовивідної системи 

 

Q64.0 Епіспадія 
Виключено: гіпоспадія (Q54.-) 

 

Q64.1 Екстрофія сечового міхура 

 

◙Q64.11 Клоакальна екстрофія 
Ектопія клоаки 

 

◙Q64.19 Екстрофія сечового міхура 
Ектопія сечового міхура 

Виворіт сечового міхура 

Виключено: клоакальна екстрофія (Q64.11) 

 

Q64.2 Вроджені уретральні клапани  

 

◙Q64.20 Вроджені уретральні клапани, неуточнені 

 

◙Q64.21 Вроджені задні уретральні клапани  
Вроджена обструктивна задня уретральна оболонка [ВОЗУО] 

 

◙Q64.22 Вроджені передні уретральні клапани  

 

Q64.3 Інша атрезія та стеноз сечівника та шийки сечового міхура 

 

◙Q64.31 Вроджена непрохідність шийки сечового міхура 
Вроджена стриктура везико-уретрального отвору 

 

◙Q64.32 Вроджена стриктура сечівника 
Вроджена стриктура (стеноз) переднього сечівника 

Непрохідність сечівника 

 

◙Q64.33 Вроджена стриктура зовнішнього вічка сечівника 

 

◙Q64.34 Гіпоплазія сечівника 

 

◙Q64.39 Інша атрезія та стеноз сечівника та шийки сечового міхура 

 

Q64.4 Вади розвитку сечової протоки [урахуса] 
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◙Q64.41 Кіста сечової протоки [урахуса] 

 

◙Q64.42 Відкрита сечова протока [урахус] 

 

◙Q64.43 Дивертикул сечової протоки [урахуса] 

 

◙Q64.49 Інші уточнені вади розвитку сечової протоки [урахуса] 
Вада розвитку сечової протоки [урахуса] БДВ 

Випадіння сечової протоки [урахуса] 

 

Q64.5 Вроджена відсутність сечового міхура та сечівника 

 

◙Q64.51 Вроджена відсутність сечового міхура 

 

◙Q64.52 Вроджена відсутність сечівника 

 

Q64.6 Вроджений дивертикул сечового міхура 
Вроджений парауретральний дивертикул 

 

Q64.7 Інші вроджені вади розвитку сечового міхура та сечівника 

 

◙Q64.71 Вроджений дивертикул переднього сечівника 

 

◙Q64.72 Вроджене випадіння сечового міхура (слизової оболонки) 

 

◙Q64.73 Подвоєння сечівника 
Подвоєння зовнішнього вічка сечівника 

 

◙Q64.74 Ектопічний сечівник або вічко сечівника 

 

◙Q64.75 Вроджений свищ [нориця] шлунково-кишкового-сечовивідного тракту 
Уретроректальний свищ [нориця] 

 

◙Q64.76 Вроджений мегауретер 

 

◙Q64.77 Синдром мегацистіс-мегауретер 

 

◙Q64.78 Вроджена бульбарна кіста сечівника 

 

◙Q64.79 Інші вроджені вади розвитку сечового міхура та сечівника 
Додатковий: 

 сечовий міхур 

 сечівник 

Вроджена(е): 

 грижа сечового міхура 

 вада розвитку сечового міхура або сечівника БДВ 

 випадіння сечівника або зовнішнього вічка сечівника 

 

Q64.8 Інші уточнені вроджені вади розвитку сечовивідної системи 

 

Q64.9 Вроджена вада розвитку сечовивідної системи, неуточнена 
Вроджена: 

 аномалія   БДВ  

 деформація  сечовивідної системи 
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ВРОДЖЕНІ ВАДИ РОЗВИТКУ ТА ДЕФОРМАЦІЇ КІСТКОВО-М'ЯЗОВОЇ 

СИСТЕМИ  

(Q65-Q79) 

 

Q65 Вроджені деформації стегна 
Виключено: клацання стегна (R29.4) 

 

Q65.0 Вроджений вивих стегна, однобічний 

 

Q65.1 Вроджений вивих стегна, двобічний 

 

Q65.2 Вроджений вивих стегна, неуточнений 

 

Q65.3 Вроджений підвивих стегна, однобічний 

 

Q65.4 Вроджений підвивих стегна, двобічний 

 

Q65.5 Вроджений підвивих стегна, неуточнений 

 

Q65.6 Нестійке стегно 
Схильність до вивиху   стегна 

Схильність до підвивиху  

 

◙Q65.60 Нестійке стегно, неуточнене 

 

◙Q65.61 Нестійке стегно, однобічне 

 

◙Q65.62 Нестійке стегно, двобічне 

 

Q65. 8 Інші вроджені деформації стегна 

 

◙Q65.81 Вроджене вальгусне положення [coxa valga] шийки стегнової кістки 

 

◙Q65.82 Вроджене варусне положення [coxa vara] шийки стегнової кістки 

 

◙Q65.89 Інші вроджені деформації стегна 
Вроджена дисплазія кульшової западини 

Вроджене зміщення шийки стегнової кістки вперед 

Вроджена дисплазія   стегна 

Дисплазія, що розвивається 

 

Q65.9 Вроджена деформація стегна, неуточнена 

 

Q66 Вроджені деформації стопи 
Виключено: 

Дефекти, що вкорочують стопи (Q72.-) 

Вальгусні деформації (набуті) (M21.0-) 

Варусні деформації (набуті) (M21.1-) 

 

Q66.0 Еквіноварусна клишоногість 

 

◙Q66.00 Еквіноварусна клишоногість, неуточнена 
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◙Q66.01 Структурна еквіноварусна клишоногість 
Ригідна еквіноварусна клишоногість 

 

◙Q66.02 Позиційна еквіноварусна клишоногість 
Постуральна еквіноварусна клишоногість 

 

Q66.1 П'ятково-варусна клишоногість 

 

Q66.2 Варусна стопа 

 

Q66.3 Інші вроджені варусні деформації стопи 
Варусна деформація великого пальця стопи, вроджена 

 

Q66.4 П'ятково-вальгусна клишоногість  

 

Q66.5 Вроджена плоска стопа  
Плоскостопість: 

 вроджена 

 ригідна 

 спастична (вивернута назовні) 

 

Q66.6 Інші вроджені вальгусні деформації стопи 
Metatarsus valgus 

Еквіновальгусна деформація стопи 

 

Q66.7 Стопа пазуриста  

 

Q66.8 Інші вроджені деформації стопи 

 

◙Q66.81 Клишоногість 
Виключено: кігтеподібний палець стопи (Q66.89) 

 

◙Q66.82 Вроджені молоткоподібні пальці стопи 

 

◙Q66.83 Вроджене укорочення ахіллового сухожилка 

 

◙Q66.84 Вроджена лопатоподібна стопа 

 

◙Q66.89 Інші вроджені деформації стопи 
Кігтеподібний палець стопи 

Понівечена стопа БДВ 

Понівечена стопа: 

 асиметрична 

 БДВ 

Злиття кісток заплесна 

Вертикальна таранна кістка 

 

Q66.9 Вроджена деформація стопи, неуточнена 

 

Q67 Вроджені кістково-м'язові деформації голови, обличчя, хребта та грудної 

клітки 
Виключено: 

Синдроми вроджених вад розвитку, класифіковані в рубриці Q87.- 

Синдром Поттера (Q60.6) 
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Q67.0 Асиметрія обличчя 

 

Q67.1 Здавлене обличчя 
Виключено: обличчя Поттера (Q60.6) 

 

Q67.2 Доліхоцефалія 

 

Q67.3 Плагіоцефалія  
Асиметрична голова 

 

Q67.4 Інші вроджені деформації черепа, обличчя та щелепи 

 

◙Q67.41 Втиснення у черепі 

 

◙Q67.42 Скривлення носової перегородки, вроджене 

 

◙Q67.43 Вроджена атрофія половини обличчя 

 

◙Q67.44 Вроджена гіпертрофія половини обличчя 

 

◙Q67.49 Інші вроджені деформації черепа, обличчя та щелепи 
Вроджена деформація черепа, обличчя та щелепи БДВ 

Розплющений або зігнутий ніс, вроджений 

Виключено: 

Щелепно-лицьові аномалії [включаючи аномалію прикусу] (K07.-) 

Синдром Гольденхара [окуло-аурикуло-вертебральна дисплазія] (Q87.08) 

Сифілітичний сідлоподібний ніс (A50.5) 

 

Q67.5 Вроджена деформація хребта 
Виключено: 

Дитячий ідіопатичний сколіоз (M41.0-) 

Сколіоз, зумовлений вродженою вадою розвитку кісткової тканини (Q76.3-) 

 

◙Q67.51 Вроджений сколіоз, позиційний 

 

◙Q67.52 Вроджене позиційне викривлення хребта 
Вроджений сколіоз БДВ 

 

◙Q67.59 Інша уточнена вроджена деформація хребта 
Вроджена деформація хребта БДВ 

 

Q67.6 Запала грудна клітка 
Вроджена лійкоподібна деформація грудної клітки (грудна клітка чоботаря) 

 

Q67.7 Кільоподібна грудна клітка 
Вроджені курячі груди 

 

Q67.8 Інші вроджені деформації грудної клітки 
Вроджена деформація стінки грудної клітки БДВ 

 

Q68 Інші вроджені кістково-м'язові деформації 
Виключено: дефекти, що вкорочують кінцівки (Q71-Q73) 

 

Q68.0 Вроджена деформація грудинно-ключично-соскоподібного м'яза 
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◙Q68.00 Вроджена деформація груднино-ключично-соскоподібного м'яза, неуточнена 

 

◙Q68.01 Вроджена кривошия 
Вроджена груднино-соскоподібна кривошия 

 

◙Q68.02 Вроджена контрактура груднино-ключично-соскоподібного м'яза 

 

◙Q68.03 Вроджене груднино-соскоподібне ураження 
Вроджена груднино-соскоподібна пухлина 

 

Q68.1 Вроджена деформація кисті 

 

◙Q68.10 Вроджена деформація кисті, неуточнена 

 

◙Q68.11 Вроджена косорукість 
 Пальці у формі «барабанних паличок» 

 

◙Q68.12 Вроджена лопатоподібна кисть 

 

◙Q68.13 Вроджені додаткові кістки зап’ястя 

 

◙Q68.14 Вроджена макродактилія 
Збільшення пальців 

 

◙Q68.15 Вроджений трифаланговий великий палець руки 

 

◙Q68.19 Інші вроджені деформації кисті  
Вроджений синдром клацаючого пальця 

Виключено: 

Роздвоєний: 

 палець (Q69.0) 

 великий палець (Q69.1) 

 

Q68.3 Вроджене скривлення стегна 
Виключено: зміщення (шийки) стегна наперед (Q65.89) 

 

Q68.4 Вроджене скривлення великогомілкової та малогомілкової кісток 

 

Q68.5 Вроджене скривлення довгих кісток гомілки, неуточнене 

 

Q69 Полідактилія 

 

Q69.0 Додатковий(і) палець (пальці) кисті 

 

Q69.1 Додатковий(і) великий(і) палець (пальці) кисті 

 

Q69.2 Додатковий(і) палець (пальці) стопи 

 

◙Q69.21 Додатковий(і) великий(і) палець (пальці) стопи 
Додатковий(і)   великий(і) палець  

Роздвоєний(і)   (пальці) стопи 

 

◙Q69.29 Інший(і) додатковий(і) палець (пальці) стопи 
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Q69.9 Полідактилія, неуточнена 
Багатопалість БДВ 

 

Q70 Синдактилія 

 

Q70.0 Зрощення пальців кисті 
Складна синдактилія пальців кисті з синостозом 

 

Q70.1 Перетинчасті пальці кисті 
Проста синдактилія пальців кисті без синостозу 

 

Q70.2 Зрощення пальців стопи 
Складна синдактилія пальців стопи з синостозом 

 

Q70.3 Перетинчасті пальці стопи 
Проста синдактилія пальців стопи без синостозу 

 

Q70.4 Полісиндактилія 

 

Q70.9 Синдактилія, неуточнена 
Симфалангія БДВ 

 

Q71 Дефекти, що вкорочують верхнью кінцівку 

 

Q71.0 Вроджена повна відсутність верхньої(їх) кінцівки(ок) 
Амелія верхньої кінцівки 

 

Q71.1 Вроджена відсутність плеча та передпліччя за наявності кисті 
Фокомелія верхньої кінцівки 

 

◙Q71.11 Вроджена відсутність плеча за наявності кисті 
Вроджена відсутність плеча за наявності передпліччя та кисті 

Виключено: з відсутністю передпліччя (Q71.13) 

 

◙Q71.12 Вроджена відсутність передпліччя за наявності кисті 
Вроджена відсутність передпліччя за наявності плеча та кисті 

Виключено: з відсутністю плеча (Q71.13) 

 

◙Q71.13 Вроджена відсутність плеча та передпліччя за наявності кисті 

 

Q71.2 Вроджена відсутність передпліччя та кисті 

 

Q71.3 Вроджена відсутність кисті та пальця(ів) 

 

◙Q71.31 Вроджена відсутність пальця(ів) з цілою рештою кисті 

 

◙Q71.32 Вроджена відсутність великого пальця з цілими рештою пальців 

 

◙Q71.33 Вроджена відсутність кисті та пальця(ів) кисті 
Виключено: 

Вроджена відсутність пальця(ів) з цілою рештою кисті (Q71.31) 

Вроджена відсутність великого пальця з цілими рештою пальців (Q71.32) 

 

Q71. 4 Поздовжнє вкорочення променевої кістки 
Виключено: 
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Вроджена косорукість (Q68.11) 

Анемія Фанконі з відсутньою променевою кісткою (D61.0) 

Тромбоцитопенія з відсутністю променевої кістки (Q87.26) 

 

◙Q71.40 Вроджене поздовжнє вкорочення променевої кістки, неуточнене 

 

◙Q71.41 Вроджена відсутність променевої кістки 

 

◙Q71.49 Інше поздовжнє вкорочення променевої кістки 
Променева косорукість 

 

Q71.5 Поздовжнє вкорочення ліктьової кістки 

 

◙Q71.50 Вроджене поздовжнє вкорочення ліктьової кістки, неуточнене 

 

◙Q71.51 Вроджена відсутність ліктьової кістки 

 

◙Q71.59 Інше поздовжнє вкорочення ліктьової кістки 

 

Q71.6 Клішнеподібна кисть 
Вроджена розщеплена кисть 

Ектродактилія БДВ 

Роздвоєна кисть 

 

Q71.8 Інші дефекти, що вкорочують верхнью(і) кінцівку(и) 

 

◙Q71.81 Інші дефекти, що вкорочують плече( 
Вроджена гіпоплазія   плеча(ей) 

Вроджене укорочення  

 

◙Q71.82 Інші дефекти, що вкорочують передпліччя 
Вроджена гіпоплазія   передпліччя(чь) 

Вроджене укорочення  

 

◙Q71.83 Інші дефекти, що вкорочують кист(ь)і 
Вроджена гіпоплазія   кисті(ей) 

Вроджене укорочення  

 

◙Q71.84 Інші дефекти, що вкорочують палець(ці) або великий(их) палець(ців) кисті 
Вроджена гіпоплазія: 

 пальця(ів) кисті 

 великого(их) пальця(ів) кисті 

 

◙Q71.89 Інші дефекти, що вкорочують верхню(і) кінцівку(и) 
Вроджена гіпоплазія   верхньої(іх)  

Вроджене укорочення   кінцівки(вок) 

 

Q71.9 Дефект, що вкорочує верхню кінцівку, неуточнений 
Вроджена ампутація   верхньої кінцівки  

Амніотична перетяжка  БДВ 

 

Q72 Дефекти, що вкорочують нижню кінцівку 

 

Q72.0 Вроджена повна відсутність нижньої(їх) кінцівки(ок) 
Амелія нижньої кінцівки 
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Q72.1 Вроджена відсутність стегна та гомілки за наявності стопи 
Фокомелія нижньої кінцівки 

 

◙Q72.11 Вроджена відсутність стегна за наявності стопи 
Вроджена відсутність стегна за наявності гомілки та стопи 

Виключено: з відсутністю нижньої кінцівки (Q72.13) 

 

◙Q72.12 Вроджена відсутність гомілки за наявності стопи 
Вроджена відсутність гомілки за наявності стегна та стопи 

Виключено: з відсутністю стегна (Q72.13) 

 

◙Q72.13 Вроджена відсутність стегна та гомілки за наявності стопи 

 

Q72.2 Вроджена відсутність гомілки та стопи 

 

Q72.3 Вроджена відсутність стопи та пальця(ів) стопи 

 

◙Q72.31 Вроджена відсутність пальця(ів) стопи за наявності решти стопи 

 

◙Q72.32 Вроджена відсутність великого пальця стопи за наявності решти пальців стопи 

 

◙Q72.33 Вроджена відсутність стопи та пальця(ів) стопи 
Виключено: 

Вроджена відсутність: 

 великого пальця стопи за наявності решти пальців стопи (Q72.32) 

 пальця(ів) стопи за наявності решти стопи (Q72.31) 

 

Q72.4 Поздовжнє вкорочення стегнової кістки 
Вкорочення проксимального відділу стегнової кістки 

 

Q72.5 Поздовжнє вкорочення великогомілкової кістки 
Відсутність великогомілкової кістки 

 

Q72.6 Поздовжнє вкорочення малогомілкової кістки 
Відсутність малогомілкової кістки 

 

Q72.7 Розщеплення стопи 

 

Q72.8 Інші дефекти, що вкорочують нижню(і) кінцівку(и) 

 

◙Q72.81 Інші дефекти, що вкорочують гомілку(и) 
Вроджена гіпоплазія   гомілки(ок) 

Вроджене укорочення  

 

◙Q72.82 Інші дефекти, що вкорочують стопу(и) 
Вроджена гіпоплазія   стоп(и) 

Вроджене укорочення  

 

◙Q72.83 Інші дефекти, що вкорочують палець(і) стопи 
Вроджена гіпоплазія   пальця(ів)  

Вроджене укорочення   стопи 

 

◙Q72.89 Інші дефекти, що вкорочують нижню(і) кінцівку(и) 
Вроджена гіпоплазія   нижньої(іх)  

Вроджене укорочення   кінцівки(ок) 
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Q72.9 Дефект, що спричинює укорочення нижньої кінцівки, неуточнений 
Вроджена ампутація нижньої кінцівки БДВ 

Амніотична перетяжка нижньої кінцівки БДВ 

 

Q73 Дефекти, що вкорочують неуточнену кінцівку  

 

Q73.0 Вроджена відсутність неуточненої кінцівки(ок) 
Амелія БДВ  

 

Q73.1 Фокомелія неуточненої кінцівки(ок) 
Фокомелія БДВ 

 

Q73.8 Інші дефекти, що вкорочують неуточнену(і) кінцівку(и) 

 

◙Q73.80 Дефекти, що вкорочують неуточненої(их) кінцівки(ок), неуточнені 
Дефект, що спричиняє укорочення кінцівки(ок), БДВ 

 

◙Q73.89 Інші дефекти, що вкорочують неуточнену(і) кінцівку(и) 
Відсутність пальця(ів) БДВ 

Вроджена ампутація    неуточненої(их)  

Амніотична перетяжка    кінцівки(ок) 

Поздовжня редукційна деформація  

Ектромелія  

Гемімелія   кінцівки(ок) БДВ 

Мікромелія  

 

Q74 Інші вроджені вади розвитку кінцівок 
Виключено: 

Полідактилія (Q69.-) 

Дефекти, що вкорочують кінцівки (Q71-Q73) 

Синдактилія (Q70.-) 

 

Q74. 0 Інші та неуточнені вроджені вади розвитку верхньої(іх) кінцівки(ок), 

включаючи плечовий пояс 
Виключено: вроджена деформація кисті та пальців (Q68.1-) 

 

◙Q74.00 Вроджена вада розвитку верхньої(іх) кінцівки(ок), включаючи плечовий пояс, 

неуточнена 

 

◙Q74.04 Променево-ліктьовий синостоз 
Променево-ліктьовий дизостоз 

 

◙Q74.05 Плечо-ліктьовий синостоз 

 

◙Q74.06 Променево-плечовий синостоз 

 

◙Q74.08 Деформація Шпренгеля 
Вроджена елевація лопатки 

 

◙Q74.09 Інші вроджені вади розвитку верхньої(іх) кінцівки(ок), включаючи плечовий 

пояс 
Ключично-черепний дизостоз 

Вроджений несправжній суглоб ключиці 

Деформація Маделунга 

 

Q74.1 Вроджені вади розвитку колінного суглоба 
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Виключено: синдром (відсутності) (недорозвитку) нігтів-надколінка (Q87.23) 

 

◙Q74.10 Вроджена вада розвитку колінного суглоба, неуточнена 
Неуточнена вроджена вада розвитку надколінка 

 

◙Q74.11 Вроджена відсутність надколінка 

 

◙Q74.12 Вроджений вивих надколінка 

 

◙Q74.13 Рудиментарний надколінок 

 

◙Q74.14 Зовнішнє відхилення гомілки [genu valgum] 

 

◙Q74.15 Варусне коліно [genu varum] 

 

◙Q74.19 Інші вроджені вади розвитку колінного суглоба 
Вигнуте назад коліно [genu recurvatum] 

 

Q74.2 Інші та неуточнені вроджені вади розвитку нижньої(іх) кінцівки(ок), 

включаючи тазовий пояс 

 

◙Q74.20 Вроджена вада розвитку нижньої(іх) кінцівки(ок), включаючи тазовий пояс, 

неуточнена 

 

◙Q74.21 Інші вроджені вади розвитку таза, не класифіковані в інших рубриках 
Вроджене(а):  

 зрощення   крижово-клубового  

 вада розвитку   зчленування 

Виключено:  

Зміщення шийки стегнової кістки вперед (Q65.89) 

Інші вроджені деформації стегна (Q65.89) 

 

◙Q74.22 Інші вроджені вади розвитку стегнової кістки, не класифіковані в інших 

рубриках 

 

◙Q74.23 Інші вроджені вади розвитку гомілки, не класифіковані в інших рубриках 
Виключено: інші вроджені вади розвитку колінного суглоба (Q74.19) 

 

◙Q74.24 Інші вроджені вади розвитку гомілковостопного суглоба, не класифіковані в 

інших рубриках 

 

◙Q74.25 Інші вроджені вади розвитку стопи, не класифіковані в інших рубриках 

 

◙Q74.26 Інші вроджені вади розвитку пальця(ів) стопи, не класифіковані в інших 

рубриках 

 

Q74.3 Вроджений множинний артрогрипоз 

 

◙Q74.4 Дистальний артропогрипоз 
Аурикулоостеодисплазії Білса 

Церебро-окуло-фаціоскелетний (COFS)  синдром 

Гордона 

«Свистуна» (Фрімана-Шелдона) 

Виключено: синдром Пена-Шокейра (Q87.07) 
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◙Q74.5 Синдром птеригіума 
Синдром птеригіума: 

 множинного 

 підколінного 

Виключено:  

Птеригій органів зору (H11.0) 

Pterygium colli (Q18.3) 

 

Q74.8 Інші уточнені вроджені вади розвитку кінцівки(ок) 

 

◙Q74.81 Брахідактилія 

 

◙Q74.82 Вроджений надмірний ріст кінцівки(ок) 
Вроджена гемігіпертрофія 

 

◙Q74.83 Вроджений недостатній ріст кінцівки(ок) 
Виключено: геміатрофія БДВ (R68.8) 

 

◙Q74.84 Вроджена асиметрія кінцівок 

 

◙Q74.85 Синдром Ларсена 

 

◙Q74.89 Інші уточнені вроджені вади розвитку кінцівки(ок) 
Вроджене звуження кінцівки 

 

Q74.9 Неуточнені вроджені вади розвитку кінцівки(ок) 
Вроджена аномалія кінцівки(ок) БДВ 

 

Q75 Інші вроджені вади розвитку кісток черепа та обличчя 
Виключено: 

Вроджені вади розвитку обличчя БДВ (Q18.-) 

Синдроми вроджених вад, класифіковані в рубриках Q87.- 

Щелепно-лицьові аномалії [включаючи аномалію прикусу] (K07.-) 

Кістково-м'язові деформації голови та обличчя (Q67.0-Q67.4-) 

Дефекти черепа, пов'язані з вродженими аномаліями головного мозку, такими як: 

 аненцефалія (Q00.0-) 

 енцефалоцеле (Q01.-) 

 гідроцефалія (Q03.-) 

 мікроцефалія (Q02) 

 

Q75.0 Краніосиностоз 
Виключено: 

Акроцефалополісиндактилія (Q87.01) 

Акроцефалосиндактилія (Q87.02) 

Танатофорна: 

 карликовість/тригоноцефалія (Q77.1) 

 дисплазія (Q77.1) 

 

◙Q75.01 Фронтальний краніосиностоз 
Брахіцефалія 

 

◙Q75.02 Сагиттальний краніосиностоз 
Скафоцефалія 

 

◙Q75.03 Тригоноцефалія 
Виключено: танатофорна карликовість (Q77.1) 
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◙Q75.04 Краніосиностоз інших швів 
Акроцефалія 

Оксицефалія 

Турріцефалія 

 

◙Q75.05 Синдром Пфейфера 

 

◙Q75.06 Череп у формі листка конюшини 
 Синдром деформації Kleeblattschädel 

 

◙Q75.09 Інші та неуточнені краніосиностози 
Краніосиностоз БДВ 

Неповне зрощення кісток черепа 

 

Q75.1 Черепно-лицьовий дизостоз 
Хвороба Крузона 

 

Q75.2 Гіпертелоризм 

 

Q75.3 Макроцефалія 

 

◙Q75.31 Сімейна (доброякісна) макроцефалія 

 

◙Q75.39 Інша та неуточнена макроцефалія 
Макроцефалія БДВ 

 

Q75.4 Щелепно-лицьовий дизостоз 
Виключено: щелепно-лицьовий дизостоз як частина синдрому Тричера Коллінза [-Франческетті] 

[-Кляйна] (Q87.04) 

 

Q75.5 Очно-нижньощелепний дизостоз 
Виключено: очно-нижньощелепний дизостоз як частина синдрому Халлермана-Штрайфа (Q87.05) 

 

Q75. 8 Інші уточнені вроджені вади розвитку кісток черепа та обличчя 

 

◙Q75.81 Фронтоназальна дисплазія 
Синдром серединної розщелини обличчя 

 

◙Q75.89 Інші уточнені вроджені вади розвитку кісток черепа та обличчя 
Вроджена відсутність кістки черепа 

Вроджена деформація лобової кістки 

Платибазія 

 

Q75.9 Вроджена аномалія кісток черепа та обличчя, неуточнена 
Вроджена аномалія: 

 кісток обличчя БДВ 

 черепа БДВ 

 

Q76 Вроджені вади розвитку хребта та кісток грудної клітки 
Виключено: вроджені кістково-м'язові деформації хребта та грудної клітки (Q67.5-  Q67.8) 

 

Q76.0 Spina bifida occulta 
Виключено: 

Менінгоцеле (спінальне) (Q05.-) 

Spina bifida (aperta)(cystica) (Q05.-) 
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Q76.1 Синдром Кліппеля-Фейля 
Синдром зрощення шийного відділу хребта 

 

Q76.2 Вроджений спондилолістез та спондилоліз 
Вроджений спондилоліз 

Виключено: 

Спондилолістез (набутий) (M43.1-) 

Спондилоліз (набутий) (M43.0-) 

 

◙Q76.21 Вроджений спондилолістез 

 

◙Q76.22 Вроджений спондилоліз 

 

Q76.3 Вроджений сколіоз, зумовлений вадою розвитку кісток 
Зрощення або порушення сегментації зі сколіозом 

 

◙Q76.31 Вроджена недорозвиненість половини хребця зі сколіозом 

 

◙Q76.32 Вроджений сколіоз, зумовлений відсутністю хребця 

 

◙Q76.33 Вроджений сколіоз, зумовлений аномаліями хребця 

 

◙Q76.34 Вроджений кіфосколіоз 

 

◙Q76.39 Вроджений сколіоз, зумовлений вадою розвитку кісток 
Вроджений сколіоз, зумовлений вродженою вадою розвитку кісток БДВ 

 

Q76.4 Інші та неуточнені вроджені вади розвитку хребта, не пов'язані зі сколіозом 
Виключено: вроджені вади розвитку зі сколіозом (Q67.5-, Q76.3-) 

 

◙Q76.40 Вроджена вада розвитку хребта, не пов’язана зі сколіозом, неуточнена 

 

◙Q76.41 Вроджена відсутність хребця(ів) 
Виключено: з агенезією крижів (Q76.46) 

 

◙Q76.43 Інші вроджені аномалії хребця(ів) 
Зайвий хребець 

 

◙Q76.44 Вроджений лордоз, позиційний 

 

◙Q76.45 Вроджена недорозвиненість половини хребця 

 

◙Q76.46 Агенезія крижів 

 

◙Q76.49 Інші вроджені вади розвитку хребта, не пов'язані зі сколіозом 
Вроджені: 

 зрощення хребта  

 горб  

 кіфоз      БДВ 

 лордоз  

Аномалія хребта 

Платиспондильоз  

 

Q76.5 Шийне ребро 
Додаткове ребро в області шиї 



648 

 

Q76.6 Інші вроджені вади розвитку ребер 

 

◙Q76.61 Вроджена відсутність ребра 

 

◙Q76.62 Вроджене зрощення ребер 

 

◙Q76.63 Додаткове ребро 
Виключено: шийне ребро (Q76.5) 

 

◙Q76.64 Вроджені деформовані ребра 

 

◙Q76.69 Інші вроджені вади розвитку ребер 
Вроджена вада розвитку ребер БДВ 

Виключено: синдром короткого ребра (Q77.2) 

 

Q76.7 Вроджені вади розвитку грудини 

 

◙Q76.71 Вроджена відсутність грудини 

 

◙Q76.72 Розщеплення грудини [sternum bifidum] 

 

◙Q76.73 Вроджена деформована грудина 

 

◙Q76.79 Інші уточнені вроджені вади розвитку грудини 
Вроджена вада розвитку грудини БДВ 

 

Q76.8 Інші вроджені вади розвитку кісток грудної клітки 

 

Q76.9 Вроджена вада розвитку кісток грудної клітки, неуточнена 

 

Q77 Остеохондродисплазія з дефектами росту трубчастих кісток та хребта 
Виключено: мукополісахаридоз (E76.0-E76.3) 

 

Q77.0 Ахондрогенезія 

 

◙Q77.00 Ахондрогенезія, неуточнена 

 

◙Q77.01 Ахондрогенезія, тип І 

 

◙Q77.02 Ахондрогенезія, тип ІІ 

 

◙Q77.03 Гіпохондрогенезія 

 

◙Q77.09 Інша ахондрогенезія 

 

Q77.1 Маленький зріст, несумісний з життям 
Танатофорна карликовість/тригоноцефалія 

Танатофорна дисплазія (з черепом у формі листка конюшини) 
 

Q77.2 Синдром короткого ребра 
Дисплазія грудної клітки, що призводить до асфіксії [Жена] 

Синдром Жена 
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Q77.3 Хондродисплазія крапчаста 
Вроджена кальцифікуюча хондродисплазія 

Вроджена множинна епифізарна дисплазія 

Синдром Конраді(-Хюнермана) 

Синдром кульшового або плечового суглоба 

Виключено: дисморфія, зумовлена варфарином (Q86.2) 

 

Q77.4 Ахондроплазія 
Ахондропластична карликовість 

Гіпохондроплазія 

Остеосклероз вроджений 

 

Q77.5 Дистрофічна дисплазія 
Діастрофічна карликовість 

 

Q77.6 Хондроектодермальна дисплазія 
Синдром Елліса-ван-Кревельда 

 

Q77.7 Спондилоепіфізарна дисплазія 

 

Q77.8 Інша остеохондродисплазія з дефектами росту трубчастих кісток та хребта 

 

◙Q77.81 Метатропна карликовість 
Метатропна дисплазія 

 

◙Q77.82 Метафізарна хондроплазія 
Метафізарний дизостоз 

 

◙Q77.89 Інша остеохондродисплазія з дефектами росту трубчастих кісток та хребта 
Акродизостоз 

Дисплазія Кніста 

 

Q77.9 Остеохондродисплазія з дефектами росту трубчастих кісток та хребта, неуточнена 

 

Q78 Інші остеохондродисплазії 

 

Q78.0 Незавершений остеогенез 
Вроджена ламкість кісток 

Остеопсатироз 

 

Q78.1 Поліостозна фіброзна дисплазія 
Синдром Олбрайта (-Мак-Кьюна) (-Штернберга) 

 

Q78.2 Остеопетроз 
Синдром Алберса-Шенберга 

 

Q78.3 Прогресуюча діафізарна дисплазія 
Синдром Камураті-Енгельманна 

 

Q78.4 Енхондроматоз 
Синдром Маффуччі 

Хвороба Олльє 

 

Q78.5 Метафізарна дисплазія 
Синдром Пайла 
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Q78.6 Множинні вроджені екзостози 
Діафізарна аклазія 

 

Q78.8 Інші уточнені остеохондродисплазії 

 

◙Q78.81 Остеопойкілоз 

 

◙Q78.82 Остеодистрофія Олбрайта 

 

◙Q78.89 Інші уточнені остеохондродисплазії 
Кампомелічна карликовість 

Кампомелічна дисплазія 

 

Q78.9 Остеохондродисплазія, неуточнена 
Хондродистрофія  

Остеодистрофія   БДВ 

Дисплазія скелета 

 

Q79 Вроджені вади розвитку кістково-м'язової системи, не класифіковані в інших 

рубриках 
Виключено: вроджена (груднино-соскоподібна) кривошия (Q68.01) 

 

Q79.0 Вроджена діафрагмальна грижа 
Виключено: вроджена грижа стравохідного отвору діафрагми (Q40.1) 

 

Q79.1 Інші та неуточнені вроджені вади розвитку діафрагми 

 

◙Q79.10 Вроджена вада розвитку діафрагми, неуточнена 

 

◙Q79.11 Відсутність діафрагми 

 

◙Q79.12 Вроджена евентрація діафрагми 

 

◙Q79.19 Інші вроджені вади розвитку діафрагми 

 

Q79.2 Екзомфалоз 
Омфалоцеле 

Виключено: пупкова грижа (K42.-) 

 

Q79.3 Гастрошизис 

 

Q79.4 Синдром сливоподібного живота [prune belly] 

 

Q79.5 Інші вроджені вади розвитку черевної стінки 
Виключено: пупкова грижа (K42.-) 

 

◙Q79.50 Вроджена вада розвитку черевної стінки, неуточнена 

 

◙Q79.51 Аномалія кінцівок, грудної клітки та черевної стінки [Limb Body Wall Complex] 
Аномалія попередника аллантоїдної стеблини 

 

◙Q79.52 Діастатаз прямих м’язів живота 

 

◙Q79.59 Інші вроджені вади розвитку черевної стінки 
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Q79.6 Синдром Елерса-Данлоса 

 

Q79.8 Інші вроджені вади розвитку кістково-м'язової системи 

 

◙Q79.81 Інші вроджені вади розвитку м’язів, не класифіковані в інших рубриках 
Відсутність  м’яз(а) 

Додатковий  

 

◙Q79.82 Інші вроджені вади розвитку сухожилків, не класифіковані в інших рубриках 
Відсутність   сухожилок(ка) 

Вроджене укорочення   

Виключено: вроджене укорочення ахіллового (п’яткового) сухожилка (Q66.83) 

 

◙Q79.83 Вроджена аміотрофія 

 

◙Q79.84 Синдром Поланда 

 

◙Q79.89 Інші вроджені вади розвитку кістково-м'язової системи 

 

Q79.9 Вроджена вада розвитку кістково-м'язової системи, неуточнена 
Вроджена:  

 аномалія БДВ   кістково-м'язової  

 деформація БДВ   системи БДВ 

 

◙Q79.90 Вроджена вада розвитку кістково-м'язової системи, неуточнена 

 

◙Q79.91 Вроджена вада розвитку м’яза, неуточнена 

 

◙Q79.92 Вроджена вада розвитку сухожилка, неуточнена 

 

◙Q79.93 Вроджена вада розвитку кістки, неуточнена 

 

◙Q79.94 Вроджена вада розвитку сполучної тканини, неуточнена 

 

ІНШІ ВРОДЖЕНІ ВАДИ РОЗВИТКУ  

(Q80-Q89) 

 

Q80 Вроджений іхтіоз 
Виключено: хвороба Рефсума (G60.1) 

 

Q80.0 Звичайний іхтіоз 

 

Q80.1 Іхтіоз, пов'язаний з X-хромосомою [Х-зчеплений іхтіоз] 

 

Q80.2 Пластинчастий [ламелярний] іхтіоз 
Колодієве немовля 

 

Q80.3 Вроджена бульозна іхтіозіформна еритродермія 

 

Q80.4 Іхтіоз Арлекіно-подібного плода  

 

Q80.8 Інший вроджений іхтіоз 
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Q80.9 Вроджений іхтіоз, неуточнений 

 

Q81 Бульозний епідермоліз  

 

Q81.0 Бульозний епідермоліз, простий 
Виключено: синдром Коккейна (Q87.11) 

 

Q81.1 Бульозний епідермоліз, летальний 
Синдром Херліца 

 

Q81.2 Бульозний епідермоліз, дистрофічний 

 

Q81.8 Інший бульозний епідермоліз 

 

Q81.9 Бульозний епідермоліз, неуточнений 

 

Q82 Інші вроджені вади розвитку шкіри 
Виключено: 

Ентеропатичний акродерматит (E83.2) 

Вроджена еритропоетична порфірія (E80.0) 

Пілонідальна кіста чи пазуха (L05.-) 

Синдром Стерджа-Вебера(-Дімітрі) (Q85.82) 

 

Q82.0 Спадковий лімфатичний набряк [лімфедема] 

 

Q82.1 Ксеродермія пігментна 

 

Q82.2 Мастоцитоз 
Кропив’янка пігментна 

Виключено: злоякісний мастоцитоз (C96.2) 

 

Q82.3 Нетримання пігмента [incontinentia pigmenti] 

 

Q82.4 Ектодермальна дисплазія (ангідротична) 
Виключено: Синдром Елліса-ван-Кревельда (Q77.6) 

 

Q82.5 Вроджені непухлинні невуси 
Родима пляма БДВ 

Невус: 

 вогняний 

 кольору портвейну 

 криваво-червоний 

 кавернозний 

 судинний БДВ 

 бородавчастий 

Виключено: 

Кавові плями [cafe au lait spots] (L81.3) 

Лентиго (L81.4) 

Невус: 

 павутинний (I78.1) 

 меланоформний (D22.-) 

 БДВ (D22.-) 

 пігментний (D22.-) 

 павукоподібний (I78.1) 

 зірчастий (I78.1) 
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Q82.8 Інші уточнені вроджені вади розвитку шкіри 

 

◙Q82.81 Гідротична ектодермальна дисплазія 

 

◙Q82.82 Генералізований еластоліз 
Гіпереластичність шкіри 

 

◙Q82.89 Інші уточнені вроджені вади розвитку шкіри 
Аномальні долонні складки 

Додаткові шкірні мітки 

Доброякісна сімейна пухирчатка [хвороба Хейлі-Хейлі] 

Дерматогліфічні аномалії 

Спадковий долонно-підошовний кератоз 

Фолікулярний кератоз [хвороба Дар’є-Уайта] 

Виключено: синдром Елерса-Данлоса (Q79.6) 

 

Q82.9 Вроджена вада розвитку шкіри, неуточнена 

 

Q83 Вроджені вади розвитку молочної залози 
Виключено: відсутність грудного м'яза (Q79.81) 

 

Q83.0 Вроджена відсутність молочної залози та соска 

 

Q83.1 Додаткова молочна залоза 
Численні молочні залози 

 

Q83.2 Відсутність соска 

 

Q83.3 Додатковий сосок 
Численні соски 

 

Q83.8 Інші вроджені вади розвитку молочної залози 
Гіпоплазія молочної залози 

Маленький сосок 

 

Q83.9 Вроджена вада розвитку молочної залози, неуточнена 

 

Q84 Інші вроджені вади розвитку зовнішнього покриву 

 

Q84.0 Вроджена алопеція 
Вроджений атрихоз 

 

Q84.1 Вроджені морфологічні ушкодження волосся, не класифіковані в інших рубриках 
Намистоподібне волосся 

Монілетрікс 

Кільцеподібне волосся 

Синдром кучерявого волосся 

Виключено: Хвороба Менкеса (хвороба кучерявого волосся) (хвороба стального волосся) (E83.0) 

 

Q84.2 Інші вроджені аномалії волосся 
Вроджений(а):  

 гіпертрихоз  

 аномалія волосся БДВ 

Збережене пушкове волосся 

 

Q84.3 Аноніхія 
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Вроджена відсутність нігтів  

Виключено: синдром (відсутності) (недорозвитку) нігтів-надколінка (Q87.23) 

 

Q84.4 Вроджена лейконіхія 

 

Q84.5 Збільшення та гіпертрофія нігтів 
Вроджене випадання нігтів 

Пахіоніхія 

 

Q84.6 Інші вроджені вади розвитку нігтів 

 

◙Q84.60 Вроджена вада розвитку нігтів, неуточнена 

 

◙Q84.61 Вроджений булавоподібний ніготь 

 

◙Q84.62 Вроджена койлоніхія (ложкоподібний ніготь) 

 

◙Q84.69 Інші вроджені вади розвитку нігтів 

 

Q84.8 Інші уточнені вроджені вади розвитку зовнішніх покривів 

 

◙Q84.81 Вроджена аплазія шкіри 

 

◙Q84.89 Інші уточнені вроджені вади розвитку зовнішніх покривів 

 

Q84.9 Вроджена вада розвитку зовнішнього покриву, неуточнена 
Вроджена:  

 аномалія БДВ   зовнішнього  

 деформація БДВ   покриву БДВ 

 

Q85 Факоматози, не класифіковані в інших рубриках 
Виключено: 

Атаксія-телеангіектазія [синдром Луї-Бар] (G11.3) 

Сімейна дизавтономія [Райлі-Дея] (G90.1) 

 

Q85.0 Нейрофіброматоз (незлоякісний) 
▼0233 Хвороба Реклінгхаузена 

Включено: морфологічний код M9540 з поведінковим кодом /1 

Виключено: хвороба Реклінгхаузена кісток (E21.0) 

 

Q85.1 Туберозний склероз 
Хвороба Бурневілля 

Епілоя 

 

Q85.8 Інші факоматози 
Виключено: синдром Меккеля-Грубера (Q89.83) 

 

◙Q85.81 Синдром Пейтца-Єгерса  

 

◙Q85.82 Синдром Стерджа-Вебера(-Дімітрі) 

 

◙Q85.83 Синдром фон Гіппеля-Ліндау 

 

◙Q85.84 Синдром Гарднера 
Аденоматозні поліпи з остеомами черепа та пухлинами шкіри 
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◙Q85.89 Інші уточнені факоматози 

 

Q85.9 Факоматоз, неуточнений 
Гамартоз БДВ 

 

Q86 Синдроми вроджених вад розвитку, обумовлені відомими екзогенними 

факторами, не класифіковані в інших рубриках 
Виключено: 

Гіпотиреоідізм, пов'язаний з дефіцитом йоду (E00-E02) 

Нетератогенний вплив речовин, які передаються через плаценту або грудне молоко (P04.-) 

 

Q86.0 Алкогольний синдром у плода (дисморфія) 
 Фетальний алкогольний спектр порушень (фетальний алкогольний синдром) 

 

Q86.1 Гідантоїновий синдром у плода 
Синдром Медоу 

 

Q86.2 Дисморфія, зумовлена варфарином 

 

Q86.8 Інші синдроми вроджених вад, обумовлені дією відомих екзогенних чинників 

 

◙Q86.81 Вроджені вади розвитку, обумовлені дією вальпроату 

 

◙Q86.82 Вроджені вади розвитку, обумовлені дією вітаміну А 

 

◙Q86.83 Вроджені вади розвитку, обумовлені дією талідоміду 

 

◙Q86.84 Вроджені вади розвитку, обумовлені дією цитотоксичного препарату 

 

◙Q86.85 Вроджені вади розвитку, обумовлені дією інших лікарських засобів 
Виключено: дисморфія, зумовлена варфарином (Q86.2) 

 

◙Q86.86 Вроджені вади розвитку, обумовлені іонізуючим випромінюванням 

 

◙Q86.87 Вроджені вади розвитку, обумовлені  дією метилртуті 

 

◙Q86.89 Вроджені вади розвитку, обумовлені дією інших уточнених екзогенних 

чинників 

 

Q87 Інші уточнені синдроми вроджених вад розвитку, що охоплюють кілька 

систем 
▼0005 

 

Q87.0 Синдроми вроджених вад, що впливають переважно на зовнішній вигляд 

обличчя 

 

◙Q87.00 Циклопія 
Циклопізм 

Циклопи 

Циклоцефалія 

 

◙Q87.01 Акроцефалополісиндактилія 
Акроцефалополісиндактилія тип І, синдром Ноака 

Акроцефалополісиндактилія тип ІІ, синдром Карпентера 
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◙Q87.02 Акроцефалосиндактилія 
Синдром Аперта 

Цефалодактилія Вогта 

 

◙Q87.03 Синдром криптофтальма 
Синдром Фрейзера 

 

◙Q87.04 Синдром Трічера Коллінза [-Франческетті] [-Кляйна] 
Виключено: щелепно-лицьовий дизостоз, як окрема аномалія (Q75.4) 

 

◙Q87.05 Синдром Халлермана-Штрайфа 
Виключено: очно-нижньощелепний дизостоз, як окрема аномалія (Q75.5) 

 

◙Q87.06 Послідовність (секвенція) П’єра Робена 
Послідовність (секвенція) та синдром П’єра Робена 

 

◙Q87.07 Синдром Пена-Шокейра 
Синдроми камптодактилії, анкілозу, щелепно-лицьових аномалій, легеневої гіпоплазії  

 

◙Q87.08 Синдром Гольденхара 
Фаціо-аурикуло-вертебральна 

Окуло-аурикуло-вертебральна   дисплазія 

[геміфаціальна мікросомія] 

 

◙Q87.09 Інші уточнені синдроми вроджених вад, що впливають переважно на зовнішній 

вигляд обличчя 
Синдром вродженої вади, що впливає переважно на зовнішній вигляд обличчя, БДВ 

Дискраніопігофалангізм 

Спадкова прогресуюча артроофтальмопатія 

Синдром: 

 FG [Опіца-Каведжіа] 

 Мебіуса 

 Мора 

 Ц-синдром Опіца [тригоноцефалії] 

 рото-лице-пальцевий тип І та ІІ 

 Стіклера 

 трихо-рино-фаланговий тип І та ІІ [Лангера-Гідіона] 

 Ульріха-Фейхтігера 

Виключено: 

Херувізм (K10.8) 

Синдром Ваарденбурга (E70.3) 

 

Q87.1 Синдроми вроджених вад, що проявляються карликовістю 
Виключено:  

Синдром Елліса-ван-Кревельда (Q77.6) 

Синдром Тернера(-Ульріха) (Q96.-) 

 

◙Q87.11 Синдром Коккейна 

 

◙Q87.12 Синдром Корнелії де Ланге  
Амстердамська карликовість [Синдром Брахмана-де Ланге] 

 

◙Q87.13 Синдром Нунана 
Тернероїдний синдром з нормальним каріотипом 

 

◙Q87.14 Синдром Прадера-Віллі 
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◙Q87.15 Синдром Рассела-Сільвера 

 

◙Q87.16 Синдром Секкеля 
Птахоголовий      карлик 

Мікроцефалія, з пропорційною статурою   (карликовість)  

 

◙Q87.17 Синдром Сміта-Лемлі-Опіца 
Дефіцит 7-дегідрохолестерол редуктази 

 

◙Q87.18 Синдром Шегрена-Ларссона 
Дефіцит жирний спирт: нікотинамід-аденін-динуклеотид жирного спирту 

 

◙Q87.19 Інші уточнені синдроми вроджених вад, що проявляються карликовістю 
Синдром вродженої вади, що проявляється карликовістю, БДВ 

Синдром: 

 Арскога 

 Дубовіца 

 Робінова-Сільвермена-Сміта 

 

Q87.2 Синдроми вроджених вад з переважним залученням кінцівок 
Виключено: анемія Фанконі з відсутністю променевої кістки (D61.0) 

 

◙Q87.21 Синдром Хольта-Орама 

 

◙Q87.22 Синдром Кліппеля-Треноне-Вебера 

 

◙Q87.23 Синдром (відсутності) (недорозвинення) нігтів-надколінка 

 

◙Q87.24 Синдром Рубінштейна-Тейбі 

 

◙Q87.25 Синдром сиреномелії [зрощення нижніх кінцівок] 

 

◙Q87.26 Тромбоцитопенія з відсутністю променевої кістки 
Синдром TAR 

 

◙Q87.27 VATER асоціація 
VACTERL асоціація 

 

◙Q87.28 Синдром вродженої вади з ектродактилією, не класифікований в інших 

рубриках 
Ектродактилії - ектодермальної дисплазії - щілини  

губи та щілини піднебіння [EEC]   синдром 

Limb-mammary syndrome 

Виключено: ектродактилія БДВ (Q71.6) 

 

◙Q87.29 Інші синдроми вроджених вад з переважним ураженням кінцівок 
Синдром вродженої вади з переважним ураженням кінцівок БДВ 

 

Q87.3 Синдроми вроджених вад, що проявляються надмірним ростом на ранніх 

етапах розвитку 

 

◙Q87.31 Синдром Беквіта-Відеманна 
Синдром Беквіта 
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◙Q87.32 Синдром Сотоса 
Церебральний гігантизм 

 

◙Q87.33 Синдром Уівера 

 

◙Q87.39 Інші уточнені синдроми вроджених вад, що проявляються надмірним ростом 

на ранніх етапах розвитку 
Синдром вродженої вади, що проявляється надмірним ростом на ранніх етапах розвитку, БДВ 

 

Q87.4 Синдром Марфана 
Арахнодактилія БДВ 

 

Q87.5 Інші синдроми вроджених аномалій з іншими змінами скелета 

 

Q87.8 Інші уточнені синдроми вроджених вад, не класифіковані в інших рубриках 

 

◙Q87.81 Синдром Альпорта 
Спадковий нефрит 

 

◙Q87.82 Синдром Лоренса-Муна-Бідля 
Синдром Лоренса-Муна [-Барде]-Бідля 

 

◙Q87.83 Синдром Цельвегера 
Синдром Цельвегера – це пероксисомна патологія. 

Виключено: 

Синдром псевдо-Цельвегера (E88.8) 

Цельвегер-подібний синдром (E88.8) 

 

◙Q87.84 Синдром Вільямса 

 

◙Q87.85 Синдром Ангельмана 

 

◙Q87.86 Синдром CHARGE 
Асоціація CHARGE 

Примітка: 

Кожна літера акроніма CHARGE означає конкретну діагностичну ознаку: 

C – колобома  

H – вада серця 

A – атрезія хоан 

R – затримка росту та/або розвитку 

G – гіпоплазія статевих органів 

E – вади розвитку вуха 

 

◙Q87.87 Вело-кардіо-фаціальний синдром [ВКФС] 
Делеції 22q11 

CATCH 22   синдром 

Шпрінтцена 

Виключено: синдром Ді Джорджі (D82.1) 

 

◙Q87.88 G/BBB синдром Опіца  
ВВВ синдром, зв’язаний з Х-хромосомою 

G синдром 

Гіпоспадії-дисфагії   синдром 

Гіпертелоризму-гіпоспадії 

Опіца   синдром, 

G/BBB Опіца  зв’язаний з Х-хромосомою 

Синдром Опіца-Фріаса 
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Виключено: 

Опіца:  

 Ц-синдром (Q87.09) 

 Хвороба (D73.2) 

 

◙Q87.89 Інші уточнені синдроми вроджених вад, не класифіковані в інших рубриках 

 

Q89 Інші вроджені вади розвитку, не класифіковані в інших рубриках 

 

Q89.0 Вроджені вади розвитку селезінки 

 

◙Q89.00 Вроджена вада розвитку селезінки, неуточнена 

 

◙Q89.01 Вроджена аспленія 
Вроджена відсутність селезінки 

Для ідентифікації ізомерії вушка передсердя використовують додатковий код (Q20.6), якщо 

необхідно. 

 

◙Q89.02 Додаткова селезінка 
Поліспленія 

Для ідентифікації ізомерії вушка передсердя використовують додатковий код (Q20.6), якщо 

необхідно. 

 

◙Q89.03 Ектопічна селезінка 

 

◙Q89.04 Вроджена гіпоплазія селезінки 

 

◙Q89.05 Вроджена гіперплазія селезінки 
Вроджена спленомегалія 

 

◙Q89.09 Інші уточнені вроджені вади розвитку селезінки 
Деформована селезінка 

Виключено: аспленія (Q89.01) 

 

Q89.1 Вроджені вади розвитку надниркової залози 

 

◙Q89.10 Вроджена вада розвитку надниркової залози, неуточнена 

 

◙Q89.11 Вроджена відсутність надниркової залози 

 

◙Q89.12 Вроджена гіпоплазія надниркової залози 

 

◙Q89.13 Додаткова надниркова залоза 

 

◙Q89.14 Ектопічна надниркова залоза 

 

◙Q89.19 Інші уточнені вроджені вади розвитку надниркової залози 
Виключено: вроджена гіперплазія надниркової залози (E25.0) 

 

Q89.2 Вроджені вади розвитку інших ендокринних залоз 

 

◙Q89.20 Вроджена вада розвитку інших ендокринних залоз, неуточнена 

 

◙Q89.21 Вроджені вади розвитку гіпофіза 
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◙Q89.22 Вроджені вади розвитку щитоподібної залози 

 

◙Q89.23 Кіста щитоподібно-язикової протоки, що збереглася 

 

◙Q89.24 Щитоподібно-язикова кіста  

 

◙Q89.25 Вроджені вади розвитку паращитоподібної залози 

 

◙Q89.26 Вроджені вади розвитку загруднинної залози (тимусу) 

 

◙Q89.29 Вроджені вади розвитку інших ендокринних залоз 

 

Q89.3 Транспозиція органів [Situs inversus] 
Виключено: 

Декстрокардія БДВ (Q24.0) 

Лівокардія (Q24.1) 

 

◙Q89.30 Транспозиція органів [Situs inversus], неуточнена 
Транспозиція органів [Situs inversus], БДВ 

 

◙Q89.31 Декстрокардія з локалізаційною інверсією 

 

◙Q89.32 Дзеркально відображене розміщення передсердь з локалізаційною інверсією 

 

◙Q89.33 Дзеркальне розміщення внутрішніх органів черевної порожнини 
Situs transversus органів черевної порожнини 

Транспозиція внутрішніх органів черевної порожнини 

 

◙Q89.34 Дзеркальне розміщення внутрішніх органів грудної клітки 
Situs transversus органів грудної клітки 

Транспозиція внутрішніх органів грудної клітки 

 

◙Q89.35 Синдром Картагенера 
Тріада Картагенера 

Виключено: інший синдром циліарної дискінезії (J98.8) 

 

◙Q89.39 Інша уточнена транспозиція органів [situs inversus] 

 

Q89.4 Двійнята, що зрослися 

 

◙Q89.40 Двійнята, що зрослися, неуточнені 

 

◙Q89.41 Дицефалія 
Двійнята з двома головами  

 

◙Q89.42 Краніопаг 
Двійнята, що зрослися черепами 

 

◙Q89.43 Торакопаг 
Двійнята, що з’єднані в ділянці грудної клітини 

 

◙Q89.44 Ксифопаг 
Двійнята, що з’єднані в ділянці мечоподібного відростка 

 

◙Q89.45 Пігопаг 
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Двійнята, що з’єднані в ділянці крижів 

 

◙Q89.46 Акардіальний близнюк 

 

◙Q89.49 Інші уточнені двійнята, що зрослися 

 

Q89.7 Численні вроджені вади розвитку, не класифіковані в інших рубриках 
Виключено: синдроми вроджених вад розвитку, що охоплюють кілька систем (Q87.-) 

 

◙Q89.71 Дизморфічні ознаки 
Дизморфія БДВ 

 

◙Q89.79 Численні вроджені вади розвитку, не класифіковані в інших рубриках 
Численні вроджені: 

 аномалії БДВ 

 деформації БДВ 

 

Q89.8 Інші уточнені вроджені вади розвитку 

 

◙Q89.81 Наслідки каудальної дисплазії 
Синдром каудальної регресії 

 

◙Q89.82 Пентада Кантрелла 
Торакоабдомінальний синдром 

 

◙Q89.83 Синдром Меккеля-Грубера 
Мікроцефалія з кістозною хворобою нирок 

 

◙Q89.89 Інші уточнені вроджені вади розвитку 
Вроджена вада розвитку БДВ 

 

Q89.9 Вроджена вада розвитку, неуточнена 
Вроджена: 

 аномалія БДВ 

 деформація БДВ 

 

ХРОМОСОМНІ АНОМАЛІЇ, НЕ КЛАСИФІКОВАНІ В ІНШИХ РУБРИКАХ  

(Q90-Q99) 

 

Q90 Синдром Дауна 

 

Q90.0 Трисомія 21, мейотичне нерозходження 

 

Q90.1 Трисомія 21, мозаїцизм  
Трисомія 21 з мітотичним нерозходженням 

 

Q90.2 Трисомія 21, транслокація 
Трисомія 21 з Робертсоновою транслокацією 

 

Q90.9 Синдром Дауна, неуточнений 
Трисомія 21 БДВ 

 

Q91 Синдром Едвардса та синдром Патау 

 

Q91.0 Трисомія 18, мейотичне нерозходження 
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Q91.1 Трисомія 18, мозаїцизм 
Трисомія 18 з мітотичним нерозходженням 

 

Q91.2 Трисомія 18, транслокація 

 

Q91.3 Синдром Едвардса, неуточнений 
Трисомія 18 БДВ 

 

Q91.4 Трисомія 13, мейотичне нерозходження 

 

Q91.5 Трисомія 13, мозаїцизм  
Трисомія 13 з мітотичним нерозходженням 

 

Q91.6 Трисомія 13, транслокація 
Трисомія 13 з Робертсоновою транслокацією 

 

Q91.7 Синдром Патау, неуточнений 
Трисомія 13 БДВ 

 

Q92 Інші трисомії та часткові трисомії аутосом, не класифіковані в інших 

рубриках 
Включено: незбалансовані транслокації та інсерції 

Виключено: трисомії хромосом 13, 18, 21 (Q90-Q91) 

 

Q92.0 Повна трисомія хромосом, мейотичне нерозходження 

 

Q92.1 Повна трисомія хромосом, мозаїцизм  
Повна трисомія хромосом, мозаїцизм з мітотичним нерозходженням 

 

Q92.2 Велика часткова трисомія 
Подвоєння цілого плеча або більшого відрізка хромосоми: 

 плеча p або плеча q 

 короткого плеча або довгого плеча 

 

Q92.3 Мала часткова трисомія 
Подвоєння відрізка хромосоми, меншого за плече: 

 плече p або плече q 

 коротке плече або довге плече 

 

Q92.4 Подвоєння, що спостерігається тільки в прометафазі 

 

Q92.5 Подвоєння з іншим комплексом перебудов 
Подвоєння з незбалансованими транслокаціями 

 

Q92.6 Особливо відмічені хромосоми 
Включено: 47 хромосом 

 

Q92.7 Триплоїдія та поліплоїдія 
Включено: з мозаїцизмом 

 

◙Q92.71 Триплоїдія 

 

◙Q92.72 Тетраплоїдія 
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◙Q92.73 Поліплоїдія 

 

Q92.8 Інші уточнені трисомії та часткові трисомії аутосом 

 

Q92.9 Трисомія та часткова трисомія аутосом, неуточнена 
Виключено: 

Велика часткова трисомія (Q92.2) 

Мала часткова трисомія (Q92.3) 

 

Q93 Моносомії та делеції аутосом, не класифіковані в інших рубриках 

 

Q93.0 Повна хромосомна моносомія, мейотичне нерозходження 

 

Q93.1 Повна хромосомна моносомія, мозаїцизм 
Повна хромосомна моносомія, мозаїцизм з мітотичним нерозходженням 

 

Q93.2 Заміщення хромосоми у вигляді кільця або дицентрику 
Включено: 46 хромосом 

Виключено: 47 хромосом (Q92.6) 

 

Q93.3 Делеція короткого плеча хромосоми 4 
Синдром Вольфа-Гіршхорна 

 

Q93.4 Делеція короткого плеча хромосоми 5 
Синдром котячого крику 

 

Q93.5 Інші делеції частини хромосоми 
Включено: мікроделеції частини хромосоми 

 

Q93.6 Делеції, що спостерігаються тільки в прометафазі 

 

Q93.7 Делеції з іншим комплексом перебудов 
Делеції з незбалансованими транслокаціями 

Виключено: з подвоєнням (Q92.5) 

 

Q93.8 Інші аутосомні делеції 

 

Q93.9 Аутосомна делеція, неуточнена 

 

Q95 Збалансовані перебудови та структурні маркери, не класифіковані в інших 

рубриках 
Включено: Робертсонові та збалансовані взаємні транслокації та інсерції 

 

Q95.0 Збалансовані транслокації та інсерції у нормального індивіда 
 Збалансована аутосомна транслокація або перебудова, материнське або батьківське наслідування 

 

Q95.1 Хромосомні інверсії у нормального індивіда 
Збалансована аутосомна транслокація або перебудова, невідомий шлях наслідування 

 

Q95.2 Збалансовані аутосомні перебудови у анормального індивіда 
 Збалансована аутосомна транслокація або перебудова, материнське або батьківське наслідування 

 

Q95.3 Збалансовані статеві/аутосомні перебудови у анормального індивіда 
Збалансована аутосомна транслокація або перебудова, первинне наслідування 
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Q95.4 Індивіди з позначеним гетерохроматином 

 

Q95.5 Індивіди з ламкою ділянкою аутосом 

 

Q95.8 Інші збалансовані перебудови та структурні маркери 

 

Q95.9 Збалансована перебудова та структурний маркер, неуточнені 

 

Q96 Синдром Тернера 
Синдром Бонневі-Ульріха 

Синдром Тернера-Ульріха 

Виключено: 

Синдром Нунана (Q87.13) 

Тернероїдний синдром з нормальним каріотипом (Q87.13) 

 

Q96.0 Каріотип 45,Х 

 

Q96.1 Каріотип 46,Х iso (Xq) 

 

Q96.2 Каріотип 46,X з аномальною статевою хромосомою, за винятком iso (Xq) 

 

Q96.3 Мозаїцизм, 45,Х/46,ХХ чи XY 

 

Q96.4 Мозаїцизм, 45,Х/інша клітинна лінія з аномальною статевою хромосомою 

 

Q96.8 Інші варіанти синдрому Тернера 

 

Q96.9 Синдром Тернера, неуточнений 

 

Q97 Інші аномалії статевих хромосом, жіночий фенотип, не класифіковані в 

інших рубриках 
Виключено: синдром Тернера (Q96.-) 

 

Q97.0 Каріотип 47,ХХХ 

 

Q97.1 Жінка, у якої більше, ніж три Х-хромосоми 

 

Q97.2 Мозаїцизм, ланцюжки з різним числом Х-хромосом 

 

Q97.3 Жінка з каріотипом 46, XY 
Виключено: синдром андрогенної резистентності (E34.5) 

 

Q97.8 Інші уточнені аномалії статевих хромосом, жіночий фенотип 

 

Q97.9 Аномалія статевих хромосом, жіночий фенотип, неуточнений 

 

Q98 Інші аномалії статевих хромосом, чоловічий фенотип, не класифіковані в 

інших рубриках 

 

Q98.0 Синдром Клайнфельтера, каріотип 47,XXY 
Включено: з мозаїцизмом 

 

Q98.1 Синдром Клайнфельтера, чоловік, у якого більше двох Х-хромосом 
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Q98.2 Синдром Клайнфельтера, чоловік з каріотипом 46,XX  

 

Q98.3 Інший чоловік з каріотипом 46,XX  

 

Q98.4 Синдром Клайнфельтера, неуточнений 

 

Q98.5 Каріотип 47,XYY 
Включено: з мозаїцизмом 

 

Q98.6 Чоловік зі структурно зміненими статевими хромосомами 

 

Q98.7 Чоловік з мозаїчними статевими хромосомами 
Виключено: 

Каріотип 47,XYY (Q98.5) 

Синдром Клайнфельтера, каріотип 47,XXY (Q98.0) 

 

Q98.8 Інші уточнені аномалії статевих хромосом, чоловічий фенотип 

 

Q98.9 Аномалія статевих хромосом, чоловічий фенотип, неуточнена 

 

Q99 Інші хромосомні аномалії, не класифіковані в інших рубриках 

 

Q99.0 Химера 46,XX/46,XY 
Химера 46,XX/46,XY справжній гермафродит 

 

Q99.1 46,XX справжній гермафродит 
46,XX з ураженням гонад 

46,XY з ураженням гонад 

Чистий гонадний дисгенез 

 

Q99.2 Ламка Х-хромосома 
Синдром ламкої Х-хромосоми 

 

Q99.8 Інші уточнені хромосомні аномалії 
Синдром Паллістера-Калліана 

 

Q99.9 Хромосомна аномалія, неуточнена 
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КЛАС 18 СИМПТОМИ, ОЗНАКИ ТА ВІДХИЛЕННЯ 

ВІД НОРМИ, ВИЯВЛЕНІ ПРИ КЛІНІЧНИХ ТА 

ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ, НЕ 

КЛАСИФІКОВАНІ В ІНШИХ РУБРИКАХ (R00-R99) 

 

Даний клас містить наступні блоки: 

R00-R09 Симптоми та ознаки, що відносяться до системи кровообігу та органів 

дихання  

R10-R19 Симптоми та ознаки, що відносяться до органів травлення та черевної 

порожнини  

R20-R23 Симптоми та ознаки, що відносяться до шкіри та підшкірної клітковини  

R25-R29 Симптоми та ознаки, що відносяться до нервової та кістково-м'язової 

системи  

R30-R39 Симптоми та ознаки, що відносяться до системи сечовиділення  

R40-R46 Симптоми та ознаки, що відносяться до пізнавальних здібностей, 

сприйняття, емоційного стану та поведінки  

R47-R49 Симптоми та ознаки, що відносяться до мови та голосу  

R50-R69 Загальні симптоми та ознаки  

R70-R79 Відхилення від норми, виявлені при дослідженні крові, якщо діагноз 

хвороби не встановлено  

R80-R82 Відхилення від норми, виявлені при дослідженні сечі, якщо діагноз хвороби 

не встановлено  

R83-R89 Відхилення від норми, виявлені при дослідженні інших рідин, субстанцій та 

тканин організму, якщо діагноз хвороби не встановлено  

R90-R94 Відхилення від норми, виявлені при отриманні діагностичних зображень та 

функціональних дослідженнях, якщо діагноз хвороби не встановлено  

R95-R99 Неуточнені та невідомі причини смерті  

Примітка: 

До даного класу включені симптоми, ознаки та відхилення від норми, виявлені при клінічних дослідженнях 

або інших обстеженнях, а також неточно визначені стани, стосовно яких не вказаний будь-який діагноз, 

класифікований в інших рубриках. 

Ознаки та симптоми, на підставі яких вдається встановити достатньо визначений діагноз, класифіковані в 

рубриках інших класів. Рубрики цього класу, як правило, включають неточно визначені стани та симптоми, 

які однаково можуть відноситися до двох або більше хвороб або до двох або більше систем організму, за 

відсутності необхідного вивчення, яке дозволяє встановити остаточний діагноз. Майже усі стани, які 

входять до рубрик цього класу, можна визначити як «неуточнені», «невідомої етіології» або «транзиторні». 

Для того, щоб визначити, які симптоми та ознаки відносяться до цього класу, а які до інших класів, 

необхідно використовувати Алфавітний покажчик. Решта підрубрик зі знаком .8, зазвичай, передбачені для 

інших наявних симптомів, які не можуть бути віднесені до інших класів. 

 

До станів і ознак або симптомів, що включені до рубрик R00-R99, відносяться: 
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(a) випадки, коли детальніший діагноз встановити неможливо навіть після вивчення всіх фактичних 

даних, про які було повідомлено; 

(b) транзиторні ознаки й симптоми, причини яких встановити не вдалося; 

(c) випадки, коли встановлений попередній діагноз пацієнта неможливо було підтвердити, оскільки 

хворий не з’явився для подальших обстеження або отримання медичної допомоги; 

(d) випадки, коли пацієнт отримав направлення до іншого закладу для обстеження або лікування до 

встановлення остаточного діагнозу; 

(e) випадки, коли більш точний діагноз не був поставлений з інших причин; 

(f) певні симптоми, що самі по собі є важливими проблемами з точки зору надання медичної допомоги 

та для класифікації яких передбачено додаткову інформацію. 

 

Виключено: 

Відхилення від норми, виявлені при антенатальному обстеженні матері (O28.-) 

 

 

СИМПТОМИ ТА ОЗНАКИ, ЩО ВІДНОСЯТЬСЯ ДО СИСТЕМ КРОВООБІГУ ТА 

ОРГАНІВ ДИХАННЯ  

(R00-R09) 

 

R00 Порушення серцевого ритму 
Виключено: 

Порушення ритму серця у новонародженого (P29.1) 

Уточнені порушення серцевого ритму (I47-I49) 

 

R00.0 Тахікардія, неуточнена 
Прискорене серцебиття 

Тахікардія: 

 синусно-передсердна БДВ 

 синусова БДВ 

 

R00.1 Брадикардія, неуточнена 
Брадикардія: 

 синусово-передсердна 

 синусова 

 вагусна 

Уповільнене серцебиття 

Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 

 

R00.2 Сильне серцебиття 
Відчуття серцебиття 

 

R00.8 Інші та неуточнені порушення серцевого ритму 

 

R01 Серцеві шуми та інші серцеві звуки 
Виключено: ті, що виникають у новонародженого (P29.82) 

 

R01.0 Доброякісні серцеві шуми та такі, що не турбують хворого 
Функціональний серцевий шум 

 

R01.1 Серцевий шум, неуточнений 
Серцевий шум БДВ 

 Систолічний шум, БДВ 

 

R01.2 Інші серцеві звуки 
Серцева тупість, збільшення або зменшення меж  

Прекордіальний шум 
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R02 Гангрена, не класифікована в інших рубриках 
Виключено: 

Гангрена при: 

 атеросклерозі (I70.24) 

 цукровому діабеті (E1-.52, E1-.69, E1-.73) 

 інших хворобах периферичних судин (I73.-) 

Гангрена певної уточненої локалізації - дивись Алфавітний покажчик  

Газова гангрена (A48.0) 

Піодермія гангренозна (L88) 

 

R03 Анормальні показники кров'яного тиску за відсутності діагнозу 

захворювання 

 

R03.0 Підвищений кров'яний тиск за відсутності діагнозу гіпертензії 
Примітка: 

Дану категорію слід використовувати тоді, коли реєструється епізод підвищення кров’яного тиску 

у пацієнта, якому формально не поставлено діагноз гіпертензії, або коли такий епізод є 

ізольованим та випадково виявленим. 

 

R03.1 Неспецифічне зниження кров'яного тиску 
Виключено: 

Гіпотензія: 

 нейрогенна ортостатична (I95.12) 

 БДВ (I95.9-) 

Гіпотензивний синдром вагітних (O26.5) 

 

R04 Кровотеча з дихальних шляхів 

 

R04.0 Носова кровотеча 
Кровотеча з носа 

Кров з носа 

 

R04.1 Кровотеча з горла 
Виключено: кровохаркання (R04.2) 

 

R04.2 Кровохаркання 
Кров’янисте мокротиння  

Кашель з кров’ю у мокротинні 

 

R04.8 Кровотеча з інших відділів дихальних шляхів 
Легенева кровотеча БДВ 

Виключено: легенева кровотеча, що виникає у перинатальному періоді (P26.-) 

 

R04.9 Кровотеча з дихальних шляхів, неуточнена 

 

R05 Кашель 
Виключено: 

Кровохаркання (R04.2) 

Психогенний кашель (F45.34) 

 

R06 Розлади дихання 
Виключено: 

Дихання (дихальний) (респіраторна):  

 затримка (R09.2) 

 розлад (дистрес): 

 у новонародженого (P22.-) 
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 синдром у дорослих (J80) 

 недостатність:  

 БДВ (J96.-) 

 у новонародженого (P28.5) 

 

R06.0 Задишка 
Ортопное 

Поверхневе дихання 

Виключено: транзиторне тахіпное у новонародженого (P22.1) 

 

R06.1 Стридор 
Виключено: 

Вроджений ларингеальний стридор (P28.89) 

Ларингоспазм (стридор) (J38.5) 

 

R06.2 Свистяче дихання 

 

R06.3 Переривчасте дихання 
Дихання Чейна-Стокса 

 

R06.4 Гіпервентиляція 
Виключено: психогенна гіпервентиляція (F45.34) 

 

R06.5 Ротове дихання 
▼0635 Хропіння 

Виключено: сухість у роті БДВ (R68.2) 

 

R06.6 Гикавка 
Виключено: психогенна гикавка (F45.34) 

 

R06.7 Чхання 

 

R06.8 Інші та неуточнені розлади дихання 
Апное БДВ 

Затримка дихання (напади) 

Відчуття ядухи 

Зітхання 

Виключено: 

Апное: 

 у новонародженого (P28.4-) 

 уві сні: 

 у новонародженого (первинне) (P28.3) 

 БДВ (G47.3-) 

 

R07 Біль у горлі та в грудній клітці 
Виключено: 

Дисфагія (R13) 

Епідемічна міалгія (B33.0) 

Біль у: 

 молочній залозі (N64.4) 

 шиї (M54.2) 

Біль у горлі (гострий) БДВ (J02.9) 

 

R07.0 Біль у горлі 

 

R07.1 Біль у грудній клітці при диханні 
Болісне вдихання 
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R07.2 Біль в області серця 

 

R07.3 Інший біль у грудній клітці 
Біль у ділянці передньої стінки грудної клітки БДВ 

 

R07.4 Біль у грудній клітці, неуточнений 

 

R09 Інші симптоми та ознаки, що відносяться до системи кровообігу та органів 

дихання 
Виключено: 

Дихальний (респіраторна):  

 розлад (дистрес): 

 синдром у дорослих (J80) 

 у новонародженого (P22.-) 

 недостатність:  

 БДВ (J96.-) 

 у новонародженого (P28.5) 

 

R09.0 Асфіксія 
Виключено: 

Асфіксія (пов'язана з): 

 при народженні (P21.-) 

 отруєнням оксидом вуглецю (T58) 

 стороннім тілом в дихальних шляхах (T17.-) 

 внутрішньоутробна (P20.-) 

 травматична (T71) 

 

R09.1 Плеврит 
Виключено: плеврит з випотом (J90) 

 

R09.2 Затримка дихання 
Серцево-дихальна недостатність 

 

R09.3 Анормальне мокротиння 
Анормальні: 

 кількість 

 колір  мокротиння 

 запах 

Надмірність  

Виключено: кров’янисте мокротиння (R04.2) 

 

R09.8 Інші уточнені симптоми та ознаки, що відносяться до систем кровообігу та 

органів дихання 

 

◙R09.88 Інші уточнені симптоми та ознаки, що відносяться до систем кровообігу 
Шум (артеріальний) 

Слабкий пульс 

 

◙R09.89 Інші уточнені симптоми та ознаки, що відносяться до органів дихання 
Грудної клітки (у грудній клітці): 

 анормальна перкусія  

 шум тертя  

 тимпанія  

Хрипи 
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СИМПТОМИ ТА ОЗНАКИ, ЩО ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ ТА 

ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ  

(R10-R19) 

 
Виключено: 

Шлунково-кишкова кровотеча:  

 у новонародженого (P54.0-P54.3) 

 БДВ (K92.0-K92.2) 

Непрохідність кишок:  

 у новонародженого (P76.-) 

 БДВ (K56.-) 

Пілороспазм: 

 вроджений або дитячий (Q40.0) 

 БДВ (K31.3) 

Симптоми та ознаки, що відносяться до системи сечовиділення (R30-R39) 

Симптоми, що відносяться до статевих органів: 

 жіночих (N94.-) 

 чоловічих (N48-N50) 

 

R10 Біль у ділянці живота та таза 
 

▼1807 Виключено: 

Дорсалгія (M54.-) 

Метеоризм та пов'язані з ним стани (R14) 

Ниркова колька (N23) 

 

R10.0 Гострий живіт 
Сильний біль у животі (генералізований) (локалізований) (з ригідністю м’язів живота) 

 

R10.1 Біль, локалізований у верхній частині живота 
Диспепсія БДВ 

Епігастральний біль 

Виключено: функціональна диспепсія (K30) 

 

R10.2 Біль у ділянці таза та промежини 

 

R10.3 Біль, локалізований в інших ділянках нижньої частини живота 

 

R10.4 Інший та неуточнений біль у ділянці живота 
Болючість живота БДВ 

Колька: 

 у дітей 

 БДВ 

 

R11 Нудота та блювання 
Виключено: 

Гематемезис:  

 новонародженого (P54.0) 

 БДВ (K92.0) 

Блювання: 

 надмірне, під час вагітності (O21.-) 

 у новонародженого (P92.0) 

 психогенне (F50.5) 

 

R12 Печія 
Виключено: 

Диспепсія: 

 функціональна (K30) 
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 БДВ (R10.1) 

 

R13 Дисфагія 
Утруднене ковтання 

 

R14 Метеоризм та пов’язані з ним стани 
Розтягнення живота (газами) 

Здуття живота 

Відрижка 

Біль від скупчення газів 

Тимпаніт (черевний) (кишковий) 

Виключено: психогенна аерофагія (F45.32-F45.33) 

 

R15 Нетримання калу 
▼1808 Енкопрез БДВ 

Виключено: неорганічного походження (F98.1) 

 

R16 Гепатомегалія та спленомегалія, не класифіковані в інших рубриках 

 

R16.0 Гепатомегалія, не класифікована в інших рубриках 
Гепатомегалія БДВ 

 

R16.1 Спленомегалія, не класифікована в інших рубриках 
Спленомегалія БДВ 

 

R16.2 Гепатомегалія зі спленомегалією, не класифіковані в інших рубриках 
Гепатоспленомегалія БДВ 

 

R17 Неуточнена жовтяниця 
Виключено: жовтяниця у новонародженого (P55, P57-P59) 

 

R18 Асцит 
Рідина у черевній порожнині 

 

R19 Інші симптоми та ознаки, що відносяться до органів травлення та черевної 

порожнини 
Виключено: гострий живіт (R10.0) 

 

R19.0 Внутрішньочеревне або внутрішньотазове опухання, ущільнення та припухлість 
Дифузне або генералізоване вибухання або ущільнення: 

 внутрішньочеревне БДВ 

 тазове БДВ 

 пупкове  

Виключено: 

Розтягнення живота (газами) (R14) 

Асцит (R18) 

 

R19.1 Анормальні шуми кишок 
Відсутність шумів кишок 

Занадто сильно виражені шуми кишок 

 

R19.2 Видима перистальтика 
Посилена перистальтика 

 

R19.3 Напруження (ригідність) живота 
Виключено: з сильним болем у животі (R10.0) 
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R19.4 Зміна функції кишок 
Виключено: 

Закріп (K59.0) 

Функціональна діарея (K59.1) 

 

R19.5 Інші зміни калу 
▼0051 Паталогічний колір випорожнень 

Рясні випорожнення 

Слиз    у калі 

Прихована кров 

Виключено: 

Мелена: 

 у новонародженого (P54.1) 

 БДВ (K92.1) 

 

R19.6 Неприємний запах з рота  

 

R19.8 Інші уточнені симптоми та ознаки, що відносяться до системи органів 

травлення та черевної порожнини 

 

✪R19.81 Синдром абдомінальної компресії 

 

✪ R19.89 Інші уточнені симптоми та ознаки, які відносяться до системи травлення та 

черевної порожнини 

 

СИМПТОМИ ТА ОЗНАКИ, ЩО ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ШКІРИ ТА ПІДШКІРНОЇ 

КЛІТКОВИНИ  

(R20-R23) 

 

R20 Порушення чутливості шкіри 
Виключено: 

Дисоціативна анестезія та втрата чуттєвого сприйняття (F44.6) 

Соматоформні розлади (F45.8) 

 

R20.0 Анестезія шкіри 

 

R20.1 Гіпоестезія шкіри 

 

R20.2 Парестезія шкіри 
Відчуття «повзання мурашок» по шкірі 

Відчуття «поколювання шпильками та голками» 

Пощипування шкіри 

Виключено: акропарестезія (I73.8) 

 

R20.3 Гіперестезія 

 

R20.8 Інші та неуточнені порушення чутливості шкіри 

 

R21 Висип та інші неспецифічні висипи на шкірі 

 

R22 Локалізований набряк, ущільнення або припухлість шкіри та підшкірної 

клітковини 
Включено: підшкірні вузлики (локалізовані) (поверхневі) 

Виключено: 
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Відхилення від норми, виявлені при отриманні діагностичних зображень (R90-R93) 

Збільшені лімфатичні вузли (R59.-) 

Локалізоване відкладення жиру (E65) 

Ущільнення та припухлість: 

 молочної залози (N63) 

 внутрішньочеревне чи тазове (R19.0) 

Набряк (R60.-) 

Опухання:  

 внутрішньочеревне чи тазове (R19.0) 

 суглоба (M25.4-) 

 

R22.0 Локалізоване опухання, ущільнення або припухлість у ділянці голови 

 

R22.1 Локалізоване опухання, ущільнення або припухлість у ділянці шиї 

 

R22.2 Локалізоване опухання, ущільнення або припухлість у ділянці тулуба 

 

R22.3 Локалізоване опухання, ущільнення або припухлість на верхній кінцівці 

 

R22.4 Локалізоване опухання, ущільнення або припухлість на нижній кінцівці 

 

R22.7 Локалізоване опухання, ущільнення або припухлість множинних ділянок тіла 

 

R22.9 Локалізоване опухання, ущільнення або припухлість, неуточнені 

 

R23 Інші зміни шкіри 

 

R23.0 Ціаноз 
Виключено: 

Акроціаноз (I73.8) 

Напади ціанозу у новонародженого (P28.2) 

 

R23.1 Блідість 
Холодна волога шкіра 

 

R23.2 Гіперемія 
Надмірне почервоніння 

Виключено: пов'язана з менопаузою та клімактеричним станом у жінок (N95.1) 

 

R23.3 Спонтанні екхімози 
Петехії 

Виключено: 

Екхімози у плода або новонародженого (P54.5) 

Пурпура (D69.-) 

 

R23.4 Зміни структури шкіри 
▼1810 Чутлива  

Лущення  

В’яла/зів’яла  

Що легко ушкоджується  шкіра(и) 

Порепана  

Ущільнення  

Лускатість  

Розрив шкіри: 

 випадковий 

 нетравматичний 

Виключено:  
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Епідермальне потовщення БДВ (L85.9) 

Травматичний розрив шкіри – кодуйте як відкриту рану (див. Алфавітний покажчик) 

 

R23.8 Інші та неуточнені зміни шкіри 

 

СИМПТОМИ ТА ОЗНАКИ, ЩО ВІДНОСЯТЬСЯ ДО НЕРВОВОЇ ТА КІСТКОВО-

М'ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ  

(R25-R29) 

 

R25 Анормальні мимовільні рухи 
Виключено: 

Порушення функцій руху (G20-G26) 

Розлади у вигляді стереотипних рухів (F98.4) 

Тикозні розлади (F95.-) 

 

R25.0 Анормальні рухи голови 

 

R25.1 Тремор, неуточнений 
Виключено: 

Хорея БДВ (G25.5) 

Тремор: 

 есенціальний (G25.0) 

 дисоціативний (F44.4) 

 інтенційний (G25.2) 

 

R25.2 Судома та спазм 
▼1336 Виключено: 

Карпопедальний спазм (R29.0) 

Інфантильні спазми (G40.4-) 

 

R25.3 Фасцикуляція 
Сіпання БДВ 

 

R25.8 Інші та неуточнені анормальні мимовільні рухи 
 

 

R26 Порушення ходи та рухливості 
Виключено: 

атаксія: 

 спадкова (G11.-) 

 динамічна (сифілітична) (A52.1) 

 БДВ (R27.0) 

синдром нерухомості (параплегічний) (M62.3-) 

 

R26.0 Атактична хода 
Хитка хода 

 

R26.1 Паралітична хода 
Спастична хода 

 

R26.2 Утруднення при ходьбі, не класифіковане в інших рубриках 

 

R26.3 Іммобільність 
Прикутий до ліжка 

Прикутий до крісла 
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R26.8 Інші та неуточнені порушення ходи та рухливості 
Порушена    

Знижена   рухова активність, БДВ 

Нестійкість під час ходьби БДВ 

 

R27 Інше порушення координації 
Виключено: 

атактична хода (R26.0) 

спадкова атаксія (G11.-) 

запаморочення БДВ (R42) 

 

R27.0 Атаксія, неуточнена 

 

R27.8 Інше та неуточнене порушення координації 

 

R29 Інші симптоми та ознаки, що відносяться до нервової та кістково-м'язової 

систем 

 

R29.0 Тетанія 
Карпопедальний спазм 

Виключено: 

тетанія: 

 дисоціативна (F44.5) 

 неонатальна (P71.3) 

 паратиреоїдна (E20.9) 

 після видалення щитоподібної залози (E89.2) 

 

R29.1 Менінгізм 

 

R29.2 Аномальні рефлекси 
▼1342 Виключено: 

аномалія функції зіниці (H57.0) 

підвищений блювотний рефлекс (J39.2) 

вазовагальна реакція або непритомність (R55) 

 

R29.3 Аномалія постави 

 

R29.4 Клацаюче стегно 
Виключено: вроджена перенапруження стегна (Q65.-) 

 

◙R29.5 Неврологічне ігнорування 
Відсутність усвідомлення паралічу через ушкодження мозку 

Акінезія половини тіла 

Однобічне просторове ігнорування 

Лівобічне просторове ігнорування 

Угасання відчуттів 

Сенсорне нерозпізнання 

Візуально-просторове ігнорування 

 

R29.6 Схильність до падіння, не класифікована в інших рубриках 
Схильність до падіння через старість або інші незрозумілі проблеми зі здоров’ям 

Виключено: 

утруднення при ходьбі (R26.2) 

запаморочення та порушення рівноваги тіла (R42) 

синкопе та колапс (R55) 
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R29.8 Інші та неуточнені симптоми та ознаки, що відносяться до нервової та 

кістково-м'язової системи 

 

◙R29.88 Інші та неуточнені симптоми та ознаки, що відносяться до нервової системи 

 

◙R29.89 Інші та неуточнені симптоми та ознаки, що відносяться до кістково-м'язової 

системи 

 

СИМПТОМИ ТА ОЗНАКИ, ЩО ВІДНОСЯТЬСЯ ДО СИСТЕМИ 

СЕЧОВИДІЛЕННЯ  

(R30-R39) 

 

R30 Біль, пов'язаний із сечовипусканням 
Виключено: психогенний біль, пов'язаний із сечовипусканням (F45.35) 

 

R30.0 Дизурія 
Странгурія 

 

R30.1 Тенезми сечового міхура 

 

R30.9 Болюче сечовипускання, неуточнене 
Болюче сечовипускання БДВ 

 

R31 Гематурія неуточнена  
Виключено: рецидивуюча та персистуюча гематурія (N02.-) 

 

R32 Неуточнене нетримання сечі 
▼1808 Енурез БДВ 

Виключено: 

неорганічний енурез (F98.0) 

нетримання сечі, зумовлене стресом, або інше уточнене нетримання сечі (N39.3-N39.4) 

 

R33 Затримка сечі 

 

R34 Анурія та олігурія 
Виключено: 

випадки, що: 

 ускладнення аборту, позаматкової або молярної вагітності (O00 – O07, O08.4) 

 при: 

 порушенні функції нирок під час вагітності (O26.81) 

 післяпологовій гострій нирковій недостатності (O90.4) 

R35 Поліурія 
Часте сечовипускання 

Ноктурія 

Виключено: психогенна поліурія (F45.35) 

 

R36 Виділення з сечівника 
Виділення з статевого члена 

Виділення з сечівника 

 

R39 Інші симптоми та ознаки, що відносяться до системи сечовиділення  

 

R39.0 Екстравазація сечі 

 

R39.1 Інші утруднення, пов'язані з сечовипусканням 
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Утруднений початок сечовипускання 

Слабкий струмінь сечі 

Розщеплений струмінь сечі 

 

R39.2 Екстраренальна уремія 
Преренальна уремія 

 

R39.8 Інші та неуточнені симптоми та ознаки, що відносяться до системи сечовиділення 

 

СИМПТОМИ ТА ОЗНАКИ, ЩО ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ПІЗНАВАЛЬНИХ 

ЗДІБНОСТЕЙ, СПРИЙНЯТТЯ, ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ТА ПОВЕДІНКИ  

(R40-R46) 

 
Виключено: симптоми та ознаки, що є складовою частиною картини розладів психіки (F00-F99) 

 

R40 Сонливість, ступор та кома 
▼1905 Виключено: 

кома: 

 діабетична (E10-E14) 

 печінкова (K72.-) 

 гіпоглікемічна (недіабетична) (E15) 

 неонатальна (P91.5) 

 пов’язана з будь-якою травмою голови, класифікованою в Класі 19 (S06.01-S06.05) 

 уремічна (N19) 

 

R40.0 Сомнолентність 
Сонливість 

 

R40.1 Ступор 
Прекома 

Виключено: 

ступор: 

 кататонічний (F20.2) 

 депресивний (F31-F33) 

 дисоціативний (F44.2) 

 маніакальний (F30.2) 

 

R40.2 Кома, неуточнена 
Стан непритомності БДВ 

 

R41 Інші симптоми та ознаки, що відносяться до пізнавальних здібностей та 

усвідомлення 
Виключено: дисоціативні [конверсійні] розлади (F44.-) 

 

R41.0 Дезорієнтація, неуточнена 
Затьмарення свідомості БДВ 

Виключено: психогенна сплутаність свідомості (F44.88) 

 

R41.1 Антероградна амнезія 

 

R41.2 Ретроградна амнезія 

 

R41.3 Інша амнезія 
Амнезія БДВ 

Виключено: 

амнестичний синдром: 

 внаслідок вживання психоактивних речовин (F10-F19 з загальним четвертим знаком .6) 
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 органічний (F04.9) 

транзиторна глобальна амнезія (G45.4) 

 

R41.8 Інші та неуточнені симптоми та ознаки, що відносяться до пізнавальних 

здібностей та усвідомлення 
▼0532 

 

R42 Запаморочення та порушення рівноваги тіла 
Млість 

Запаморочення (вертиго) БДВ 

Виключено: синдром запаморочення (H81.-) 

 

R43 Розлади нюху та смаку 

 

R43.0 Аносмія 

 

R43.1 Паросмія 

 

R43.2 Парагевзія 

 

R43.8 Інші та неуточнені розлади нюху та смаку 
Сукупне порушення нюху та смаку 

 

R44 Інші симптоми та ознаки, що відносяться до загального відчуття та 

сприйняття 
Виключено: порушення чутливості шкіри (R20.-) 

 

R44.0 Слухові галюцинації 

 

R44.1 Зорові галюцинації 

 

R44.2 Інші галюцинації 

 

R44.3 Галюцинації, неуточнені 

 

R44.8 Інші та неуточнені симптоми та ознаки, що відносяться до загального відчуття та 

сприйняття 

 

R45 Симптоми та ознаки, що відносяться до емоційного стану 

 

R45.0 Нервозність 
Нервове напруження 

 

R45.1 Неспокій та збудження 

 

R45.2 Нещастя  
Стан тривоги БДВ 

 

R45.3 Деморалізація та апатія 

 

R45.4 Дратівливість та озлоблення 

 

R45.5 Ворожість 
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R45.6 Фізична агресивність 

 

R45.7 Стан емоційного шоку та стресу, неуточнений 

 

R45.8 Інші симптоми та ознаки, що відносяться до емоційного стану 

 

◙R45.81 Суїцидальне мислення 
Суїцидальні схильності 

Виключено: знаки та симптоми, що є частиною розладів психіки (F00-F99) 

 

◙R45.89 Інші симптоми та ознаки, що відносяться до емоційного стану 
Виключено: ті, що є частиною розладів психіки та поведінки (F00-F99) 

 

R46 Симптоми та ознаки, що відносяться до зовнішнього вигляду та поведінки 

 

R46.0 Дуже низький рівень особистої гігієни 

 

R46.1 Дивний зовнішній вигляд 

 

R46.2 Дивна та незрозуміла поведінка 

 

R46.3 Надмірна активність 

 

R46.4 Загальмованість та уповільнена реакція 
Виключено: ступор (R40.1) 

 

R46.5 Підозріливість та явна верткість 

 

R46.6 Надмірний інтерес та підвищена увага до стресових подій 

 

R46.7 Багатослівність та зайва деталізація, що ускладнюють контакт 

 

R46.8 Інші симптоми та ознаки, що відносяться до зовнішнього вигляду та поведінки 
Нехтування собою БДВ 

Виключено: недостатнє вживання їжі та води через нехтування собою (R63.6) 

 

СИМПТОМИ ТА ОЗНАКИ, ЩО ВІДНОСЯТЬСЯ ДО МОВИ ТА ГОЛОСУ  

(R47-R49) 

 

R47 Розлади мови, не класифіковані в інших рубриках 
Виключено: 

аутизм (F84.0-F84.1) 

мова з захлинанням (F98.6) 

специфічні розлади розвитку мовлення та мови (F80.-) 

заїкання (F98.5) 

 

R47.0 Дисфазія та афазія 
Виключено: прогресуюча ізольована афазія (G31.0) 

 

R47.1 Дизартрія та анартрія 

 

R47.8 Інші та неуточнені розлади мови 
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R48 Дислексія та інші порушення функції розпізнавання та розуміння символів 

та знаків, не класифіковані в інших рубриках 
Виключено: специфічні розлади розвитку здібностей до навчання (F81.-) 

 

R48.0 Дислексія та алексія 

 

R48.1 Агнозія 

 

R48.2 Апраксія 

 

R48.8 Інші та неуточнені порушення розпізнавання та розуміння символів та знаків 
Акалькулія 

Аграфія 

 

R49 Розлади голосу 
Виключено: психогенні розлади голосу (F44.4) 

 

R49.0 Дисфонія 
Хрипота 

 

R49.1 Афонія 
Втрата голосу 

 

R49.2 Відкрита та закрита гугнявість 

 

R49.8 Інші та неуточнені порушення голосу 
Зміна голосу БДВ 

 

ЗАГАЛЬНІ СИМПТОМИ ТА ОЗНАКИ  

(R50-R69)  
 

R50 Лихоманка іншого та невідомого походження 
Виключено: 

лихоманка невідомого походження (під час) (у): 

 пологів (O75.2) 

 новонародженого (P81.9) 

післяпологова пірексія БДВ (O86.4) 

 

R50.2 Медикаментозна лихоманка 
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують 

додатковий код зовнішньої причини (Клас 20). 
 

R50.8 Інша уточнена лихоманка 
Лихоманка з: 

 ознобом 

 закляканням 

Стійка лихоманка 

 

R50.9 Лихоманка, неуточнена 
Гіпертермія БДВ 

Пірексія БДВ 

Виключено: злоякісна гіпертермія, пов'язана з анестезією (T88.3) 

 

R51 Головний біль 
Лицевий біль БДВ 

Виключено: 
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атиповий лицевий біль (G50.1) 

мігрень та інші синдроми головного болю (G43-G44) 

невралгія трійчастого нерва (G50.0) 

 

R52 Біль, не класифікований в інших рубриках 
▼1807 

Виключено: 

рефлекторна симпатична дистрофія:  

 БДВ (G58.1-)  

 тип I (G58.1-)  

 тип II:  

 кінцівка:  

 нижня (G57.7)  

 верхня (G56.4)  

 БДВ (G58.9)  

мігрень та інші синдроми головного болю (G43-G44) 

ниркова колька (N23) 

 

R52.0 Гострий біль НКІР 
 Виключено: гострий біль, який можна класифікувати по органу або ділянці тіла – див. Алфавітний 

покажчик 
 

R52.2 Постійний біль 
 Спочатку необхідно кодувати причину/місце хронічного болю, при наявності 
 

R52.9 Біль, неуточнений 
Генералізований біль БДВ 

 

R53 Нездужання та втома 
Астенія БДВ 

Слабкість: 

 хронічна 

 БДВ 

Загальне фізичне виснаження 

Летаргія 

Втомлюваність 

Виключено: 

слабкість: 

 вроджена (P96.9) 

 стареча (R54) 

виснаження та втома (внаслідок) (при):  

 гострій кризовій реакції (F43.0) 

 надмірного напруження (T73.3) 

 опромінення (T73.2) 

 жару (T67.-) 

 неврастенії (F48.0) 

 старечій астенії (R54) 

синдром втомлюваності: 

 БДВ (F48.0) 

 післявірусний (G93.3) 

 

R54 Старість 
Старечий вік   без згадки  

Старість   про психоз 

Стареча: 

 астенія 

 слабкість 

Виключено: сенільний психоз (F03) 
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R55 Синкопе та колапс 
Провал пам’яті 

Непритомність 

Виключено: 

нейроциркуляторна астенія (F45.31) 

ортостатична гіпотензія: 

 нейрогенна (I95.12) 

 БДВ (I95.10) 

шок: 

 кардіогенний (R57.0) 

 що ускладнює або супроводжує: 

 аборт, позаматкову чи молярну вагітність (O00-O07, O08.3) 

 пологову діяльність та розродження (O75.1) 

 БДВ (R57.9) 

 післяопераційний (T81.1) 

синдром Морганьї-Адамса-Стокса (I45.9) 

непритомність: 

 синокаротидна (G90.0) 

 теплова (T67.1) 

 психогенна (F48.8) 

стан непритомності БДВ (R40.2) 

 

R56 Судоми, не класифіковані в інших рубриках 
Виключено: 

судоми та пароксизмальні напади: 

 діабеті з гіпоглікемією (E1-.64) 

 дисоціативні (F44.5) 

 епілептичні (G40-G41) 

 у новонародженого (P90) 

 

R56.0 Фебрильні судоми 
▼1809 

 

R56.8 Інші та неуточнені судоми 
Судома БДВ 

Напад (судомний) БДВ 

 

R57 Шок, не класифікований в інших рубриках 
Виключено: 

шок (внаслідок): 

 анестезії (T88.2) 

 анафілактичний: 

 зумовлений патологічною реакцією на їжу (T78.0) 

 БДВ (T78.2) 

 сироватковий (T80.5) 

 що ускладнює чи супроводжує аборт, позаматкову або молярну вагітність (O00-O07, O08.3) 

 електричного струму (T75.4) 

 блискавки (T75.0) 

 акушерський (O75.1) 

 післяопераційний (T81.1) 

 психічний (F43.0) 

 травматичний (T79.4) 

синдром токсичного шоку (A48.3) 

 

R57.0 Кардіогенний шок 

 

R57.1 Гіповолемічний шок 
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R57.2 Септичний шок 
▼0050, 

0110 Код першого типу сепсису (Клас 1, P36.-, P37.52) – див. Алфавітний покажчик /Сепсис. 

 Для ідентифікації гострої функціональної недостатності будь-якого органа використовуйте 

додатковий(і) код(и). 

 

R57.8 Інші види шоку 
Ендотоксичний шок 

 

R57.9 Шок, неуточнений 
Недостатність периферичного кровообігу БДВ 

 

R58 Геморагія, не класифікована в інших рубриках 
Кровотеча БДВ 

 

R59 Збільшення лімфатичних вузлів 
Включено: опухлі залози 

Виключено: 

лімфаденіт: 

 гострий (L04.-) 

 хронічний (I88.1) 

 брижовий (гострий) (хронічний) (I88.0) 

 БДВ (I88.9) 

 

R59.0 Локалізоване збільшення лімфатичних вузлів 

 

R59.1 Генералізоване збільшення лімфатичних вузлів 
Лімфаденопатія БДВ 

 

R59.9 Збільшення лімфатичних вузлів, неуточнене 

 

R60 Набряк, не класифікований в інших рубриках 
Виключено: 

асцит (R18) 

водянка плода БДВ (P83.2) 

гідроторакс (J94.8) 

набряк: 

 ангіоневротичний (T78.3) 

 головного мозку: 

 пов'язаний з пологовою травмою (P11.0) 

 БДВ (G93.6) 

 гестаційний (O12.0) 

 спадковий (Q82.0) 

 гортані (J38.4) 

 при недостатності харчування (E40-E46) 

 носоглотки (J39.2) 

 у новонародженого (P83.3) 

 глотки (J39.2) 

 легень (J81) 

 

R60.0 Локалізований набряк 

 

R60.I Генералізований набряк 

 

R60.9 Набряк, неуточнений 
Затримка рідини БДВ 
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R61 Гіпергідроз 

 

R61.0 Локалізований гіпергідроз 

 

R61.1 Генералізований гіпергідроз 

 

R61.9 Гіпергідроз, неуточнений 
Надмірна пітливість 

Нічна пітливість 

 

R62 Відсутність очікуваного нормального фізіологічного розвитку 
Виключено: затримка статевого дозрівання (E30.0) 

 

R62.0 Затримка етапів розвитку 
Затримка набуття навичок, які відповідають етапу фізіологічного розвитку 

Затримка здатності: 

 говорити 

 ходити 

 

R62.8 Інші види затримки очікуваного нормального фізіологічного розвитку 
Недостатність:  

 збільшення маси тіла 

 росту БДВ 

Інфантилізм БДВ 

Затримка росту 

Затримка фізичного розвитку 

Виключено: втрата ваги та затримка фізичного розвитку у дорослого (R64) 

затримка фізичного розвитку, пов'язана з недостатністю харчування (E45) 

 

R62.9 Затримка очікуваного нормального фізіологічного розвитку, неуточнена 

 

R63 Симптоми та ознаки, пов'язані з прийомом їжі та рідини 
Виключено: 

булімія БДВ (F50.2) 

розлади, пов’язані зі споживанням їжі, неорганічного походження (F50.-) 

недостатність харчування (E40-E46) 

 

R63.0 Анорексія 
Втрата апетиту 

Виключено: 

нервова анорексія (F50.0) 

втрата апетиту неорганічного походження (F50.8) 

 

R63.1 Полідипсія 
Надмірна спрага 

 

R63.2 Поліфагія 
Надмірний апетит 

Переїдання БДВ 

 

R63.3 Труднощі, пов’язані з годуванням та введенням їжі 
Проблеми годування БДВ 

Виключено: 

проблеми вигодовування новонароджених (P92.-) 

розлад споживання їжі у новонароджених та дітей неорганічного походження (F98.2) 

 

R63.4 Анормальна втрата маси тіла 
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R63.5 Анормальне збільшення маси тіла 
Виключено: 

надмірне збільшення маси тіла під час вагітності (O26.0) 

ожиріння (E66.-) 

 

R63.6 Недостатнє вживання їжі та води через нехтування собою 
Виключено: 

нехтування собою БДВ (R46.8) 

голодування внаслідок: 

 анорексії (R63.0) 

 нестачі їжі (X53) 

спрага через нестачу води (X54) 

 

R63.8 Інші симптоми та ознаки, пов'язані з прийомом їжі та рідини 

 

R64 Кахексія 
Втрата ваги та затримка фізичного розвитку у дорослого  

Кахексія: 

• хвороба 

• синдром 

Виключено: 

пов'язана з недостатністю харчування (E41)  

екстремальна втрата (E41)  

аліментарний маразм (E41) 

 

R65 Синдром системної запальної відповіді [ССЗВ]  
▼0050, 0110  

 

R65.0 Синдром системної запальної відповіді [ССЗВ] інфекційного походження без 

гострої недостатності органів 
▼0049 

 

R65.1 Тяжкий сепсис 
 Код першого типу сепсису (Клас 1, P36.-, P37.52) – див. Алфавітний покажчик /Сепсис 

 Для ідентифікації гострої функціональної недостатності будь-якого органа використовуйте 

додатковий(і) код(и). 

 

R65.2 Синдром системної запальної відповіді [ССЗВ] неінфекційного походження без 

гострої недостатності органів 
 Спочатку код основної причини 

R65.3 Синдром системної запальної відповіді [ССЗВ] неінфекційного походження з 

гострою недостатністю органів 
 Спочатку код основної причини 

Для ідентифікації гострої функціональної недостатності будь-якого органа використовуйте 

додатковий(і) код(и). 

 

R68 Інші загальні симптоми та ознаки 

 

R68.0 Гіпотермія, не пов'язана з низькою температурою навколишнього середовища 
Виключено: 

гіпотермія (внаслідок): 

 анестезії (T88.5-) 

 низької температури навколишнього середовища (T68) 

 у новонародженого (P80.-) 

 БДВ (випадкова) (T68) 
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R68.1 Неспецифічні симптоми, які характерні для немовлят 
Надмірний плач немовляти 

Легка збудливість немовляти 

Виключено: 

церебральна збудливість новонародженого (P91.3) 

синдром прорізування зубів (K00.7) 

 

R68.2 Сухість у роті, неуточнена 
Виключено: 

сухість у роті внаслідок: 

 зневоднення організму (E86) 

 сухого синдрому [Шегрена] (M35.0) 

гіпосекреція слинних залоз (K11.7) 

 

R68.3 Пальці у вигляді барабанних паличок 
Булавоподібні нігті 

Виключено:  

вроджені: 

 пальці у формі «барабанних паличок» (Q68.11) 

 вроджений булавоподібний ніготь (Q84.61) 

 

R68.8 Інші уточнені загальні симптоми та ознаки 

 

R69 Невідомі та неуточнені причини захворювання 
Хворобливість БДВ 

Недіагностована хвороба без уточнення локалізації або ушкодженої системи 

 

ВІДХИЛЕННЯ ВІД НОРМИ, ВИЯВЛЕНІ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ КРОВІ, ЯКЩО 

ДІАГНОЗ ХВОРОБИ НЕ ВСТАНОВЛЕНО  

(R70-R79)  

 
Виключено: 

відхилення від норми: 

 виявлені при антенатальному обстеженні матері (O28.-) 

 коагуляції (D65-D68) 

 ліпідів (E78.-) 

 тромбоцитів (D69.-) 

 лейкоцитів, класифікованих в інших рубриках (D70-D72) 

відхилення від норми діагностичних показників крові, класифікованих в інших рубриках – див. Алфавітний 

покажчик 

геморагічні та гематологічні порушення у плода та новонародженого (P50-P61) 

 

R70 Збільшена швидкість осідання еритроцитів та порушення в'язкості плазми 

 

R70.0 Збільшена швидкість осідання еритроцитів 

 

R70.1 Аномалія в'язкості плазми  

 

R71 Аномалія червоних кров’яних тілець  
Аномалія червоних тілець: 

 морфологічна БДВ 

 об’ємна БДВ 

Анізоцитоз 

Пойкілоцитоз 

Виключено: 

анемія (D50-D64) 

поліцитемія: 
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 доброякісна (сімейна) (D75.0) 

 новонародженого (P61.1) 

 БДВ (D75.1) 

 вторинна (D75.1) 

 справжня (D45) 

 

R72 Аномалія білих кров’яних тілець, не класифікована в інших рубриках 
Аномальна диференціація лейкоцитів БДВ 

Виключено: лейкоцитоз (D72.8) 

 

R73 Підвищений рівень глюкози в крові 
Включено: гіперглікемія, неуточнена 

Виключено: 

цукровий діабет: 

 під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді (O24.-) 

 БДВ (E10-E14) 

проміжна гіперглікемія (E09.-) 

неонатальні розлади (P70.0-P70.2) 

післяопераційна гіпоінсулінемія (E89.1) 

 

R74 Відхилення від норми рівня ферментів у сироватці крові 

 

R74.0 Неспецифічне підвищення рівня трансамінази та дегідрогенази молочної кислоти 

[ДМК] 

 

R74.8 Інші неспецифічні відхилення від норми рівнів ферментів у сироватці 
Паталогічний рівень: 

 кислотної фосфатази 

 лужної фосфатази 

 амілази 

 ліпази [тріацилгліцеролліпази] 

 тропоніну 

 

R74.9 Патологічний рівень неуточнених ферментів у сироватці 

 

R75 Лабораторне виявлення вірусу імунодефіциту людини [ВІЛ] 
▼0102 Неостаточний тест на ВІЛ у немовлят 

Виключено: 

безсимптомне носійство вірусу імунодефіциту людини [ВІЛ] (Z21) 

хвороби, зумовлені вірусом імунодефіциту людини [ВІЛ] (B20-B24) 

 

R76 Інші відхилення від норми імунологічних показників сироватки 

 

R76.0 Підвищений титр антитіл 
Виключено: 

ізоімунізація під час вагітності:  

 що впливає на плід та новонародженого (P55.-) 

 БДВ (O36.0-O36.1) 

 

R76.1 Анормальна реакція на туберкулінову пробу 
Анормальні результати реакції Манту 

 

R76.2 Хибнопозитивна серологічна проба на сифіліс 
Хибнопозитивна реакція Вассермана 

 

R76.8 Інші уточнені відхилення від норми, виявлені при імунологічному дослідженні 

сироватки 
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Підвищений рівень імуноглобулінів БДВ 

 

R76.9 Відхилення від норми, виявлене при імунологічному дослідженні сироватки, 

неуточнене 

 

R77 Інші відхилення від норми білків плазми 
Виключено: порушення обміну плазматичних білків (E88.0) 

 

R77.0 Відхилення від норми альбуміну 

 

R77.1 Відхилення від норми глобуліну 
Гіперглобулінемія БДВ 

 

R77.2 Відхилення від норми альфа-фетопротеїну 

 

R77.8 Інші уточнені відхилення від норми білків плазми 

 

R77.9 Відхилення від норми білків плазми, неуточнене 

 

R78 Виявлення лікарських засобів та інших речовин, в нормі не присутніх в 

крові 
Виключено: розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин (F10-F19) 

 

R78.0 Виявлення алкоголю в крові 
Для зазначення концентрації алкоголю в крові використовуйте додатковий код зовнішньої 

причини (Y90.-). 

 

R78.1 Виявлення опіатів у крові 

 

R78.2 Виявлення кокаїну в крові 

 

R78.3 Виявлення галюциногену в крові 

 

R78.4 Виявлення інших наркотичних речовин у крові 

 

R78.5 Виявлення психотропних речовин у крові 

 

R78.6 Виявлення стероїдного агента у крові 

 

R78.7 Виявлення відхилення від норми рівня важких металів у крові 

 

R78.8 Виявлення інших уточнених речовин, які в нормі в крові не присутні 
Виявлення відхилення від норми рівня літію в крові 

 

R78.9 Виявлення неуточненої речовини, яка в нормі в крові не присутня 

 

R79 Інші відхилення від норми показників хімічного складу крові 
Виключено: 

порушення водно-сольового балансу або кислотно-основного стану (E86-E87) 

безсимптомна гіперурикемія (E79.0) 

гіперглікемія БДВ (R73) 

гіпоглікемія: 

 неонатальна (P70.3-P70.4) 

 БДВ (E16.2) 

специфічні показники, що вказують на порушення: 
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 обміну амінокислот (E70-E72) 

 обміну вуглеводів (E73-E74) 

 накопичення ліпідів (E75.-) 

 

R79.0 Відхилення від норми вмісту мінеральних речовин у крові 
Відхилення від норми вмісту: 

 кобальту 

 міді 

 заліза 

 магнію 

 мінералів НКІР 

 цинку 

Виключено: 

відхилення від норми рівня літію в крові (R78.8) 

порушення мінерального обміну (E83.-) 

неонатальна гіпомагніємія (P71.2) 

аліментарна недостатність мінералів (E58-E61) 

 

R79.8 Інші уточнені відхилення від норми показників хімічного складу крові 

▼0010 

✪R79.81 Паталогічний газовий склад крові  
Паталогічний газовий склад крові (Газовий склад артеріальної крові) 

 

✪R79.82 Підвищений рівень простат-специфічного антигену (ПСА) 

 

✪R79.83 Паталогічний показник коагулограми 
▼0303 Нетерапевтичний аналіз згортання крові пов'язаний з антикоагулянтами  

Паталогічний або пролонгований: 

• час кровотечі 

• час згортання крові 

• міжнародний нормалізаційний індекс (МНІ) 

• частковий тромбопластиновий час (ТПЧ) 

• протромбіновий час (ПЧ) 

Переосмисленість 

Суператерапевтичний / субтерапевтичний міжнародний нормалізаційний індекс (МНІ) (пов'язаний 

з антикоагулянтами) 

Недоосмисленість 

Нестабільний міжнародний нормалізаційний індекс (МНІ) 

Використовуйте додатковий код зовнішніх причин (Клас 20) для ідентифікації будь-яких 

застосовних антикоагулянтів. 

Виключено: геморагічне порушення, зумовлене циркулюючими в крові антикоагулянтами (D68.3)  

  довготривалий прийом антикоагулянтів без геморагічних порушень (Z92.1) 

✪R79.89 Інші уточнені відхилення від норми показників хімічного складу крові 

 

R79.9 Відхилення від норми показників хімічного складу крові, неуточнене 

 

ВІДХИЛЕННЯ ВІД НОРМИ, ВИЯВЛЕНІ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ СЕЧІ, ЯКЩО 

ДІАГНОЗ ХВОРОБИ НЕ ВСТАНОВЛЕНО  

(R80-R82) 

 
Виключено: 

відхилення від норми, виявлені при антенатальному обстеженні матері (O28.-) 

відхилення від норми діагностичних показників сечі, класифікованих в інших рубриках - див. Алфавітний 

покажчик 

специфічні показники, що вказують на порушення: 
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 обміну амінокислот (E70-E72) 

 обміну вуглеводів (E73-E74) 

 

R80 Ізольована протеїнурія 
Альбумінурія БДВ 

Протеїнурія Бенс-Джонса 

Протеїнурія БДВ 

Виключено: 

протеїнурія: 

 гестаційна (O12.1) 

 ізольована, з уточненим морфологічним ураженням (N06.-) 

 ортостатична (N39.2) 

 стійка (N39.1) 

 

R81 Глюкозурія 
Виключено: ниркова глюкозурія (E74.8) 

 

R82 Інші відхилення від норми, виявлені при дослідженні сечі 
Виключено:  

гематурія (R31) 

синдром болю у спині в області попереку/гематурія (N39.81) 

 

R82.0 Хілурія 
Виключено: філяріозна хілурія (B74.-) 

 

R82.1 Міоглобінурія 

 

R82.2 Біліурія 

 

R82.3 Гемоглобінурія 
Виключено: 

гемоглобінурія: 

 внаслідок гемолізу, пов'язаного з іншими зовнішніми причинами НКІР (D59.6) 

 нічна пароксизмальна [Маркіафави-Мікелі] (D59.5) 

 

R82.4 Ацетонурія 
Кетонурія 

 

R82.5 Підвищений рівень лікарських засобів, медикаментів та біологічних речовин у 

сечі 
Підвищений рівень у сечі: 

 17-кетостероїдів 

 катехоламінів    

 індолілоцтової кислоти 

 стероїдів 

 

R82.6 Паталогічний рівень у сечі речовин переважно немедичного походження 
Паталогічний рівень важких металів у сечі 

 

R82.7 Відхилення від норми, виявлені при мікробіологічному дослідженні сечі 
Позитивні результати культуральних досліджень 

 

R82.8 Відхилення від норми, виявлені при цитологічному та гістологічному дослідженні 

сечі 

 

R82.9 Інші та неуточнені відхилення від норми, виявлені при дослідженні сечі 
Клітини та циліндри у сечі 
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Кристалурія 

Меланурія  

 

ВІДХИЛЕННЯ ВІД НОРМИ, ВИЯВЛЕНІ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ІНШИХ РІДИН, 

СУБСТАНЦІЙ ТА ТКАНИН ОРГАНІЗМУ, ЯКЩО ДІАГНОЗ ХВОРОБИ НЕ 

ВСТАНОВЛЕНО  

(R83-R89) 

 
Виключено: 

відхилення від норми, виявлені при: 

 антенатальному обстеженні матері (O28.-) 

 дослідженні: 

 крові, коли діагноз не встановлено (R70-R79) 

 сечі, коли діагноз не встановлено (R80-R82) 

відхилення від норми діагностичних показників, класифікованих в інших рубриках – див. Алфавітний 

покажчик 

 
З рубриками R83-R89 використовуються такі чотиризначні підрубрики: 

 

.0 Паталогічний рівень ферментів 

 

.1 Паталогічний рівень гормонів 

 

.2 Паталогічний рівень інших лікарських засобів, медикаментів та біологічних 

речовин 

 

.3 Паталогічний рівень речовин, що надійшли в організм переважно з 

немедичною метою 

 

.4 Відхилення від норми, виявлені при імунологічних дослідженнях 

 

.5 Відхилення від норми, виявлені при мікробіологічних дослідженнях 
Позитивні результати культуральних досліджень 

 

.6 Відхилення від норми, виявлені при цитологічних дослідженнях 
Відхилення від норми, виявлені при дослідженні мазка по Папаніколау 

 

.7 Відхилення від норми, виявлені при гістологічних дослідженнях 

 

.8 Інші відхилення від норми 
Відхилення від норми, виявлені при дослідженні хромосом 

 

.9 Неуточнені відхилення від норми 

 

R83 Відхилення від норми, виявлені при дослідженні спинномозкової рідини 
Див. підрозділи вище 

 

R84 Відхилення від норми, виявлені при дослідженні проб з органів дихання та 

грудної клітки 
Див. підрозділи вище 

Відхилення від норми, виявлені при дослідженні: 

 бронхіальних змивів 

 виділень з носа 

 плевральної рідини 

 мокротиння 
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 мазків з горла 

Виключено: кров’янисте мокротиння (R04.2) 

 

R85 Відхилення від норми, виявлені при дослідженні проб з органів травлення та 

черевної порожнини 
Див.  

Відхилення від норми, виявлені при дослідженні: 

 перитонеальної рідини 

 слини 

Виключено: зміни калу (R19.5) 

 

R86 Відхилення від норми, виявлені при дослідженні проб з чоловічих статевих 

органів 
Див.  

Відхилення від норми, виявлені при дослідженні: 

 секрету передміхурової залози 

 сперми та сім’яної рідини 

Анормальні сперматозоїди 

Виключено: 

азооспермія (N46)  

олігоспермія (N46) 

 

R87 Відхилення від норми, виявлені при дослідженні проб з жіночих статевих 

органів 
Див.  

Відхилення від норми, виявлені при дослідженні виділень та мазків з: 

 шийки матки 

 піхви 

 вульви 

Виключено: 

карцинома in situ (D05-D07.3) 

дисплазія: 

 шийки матки (N87.-) 

 піхви (N89.0-N89.3) 

 вульви (N90.0-N90.3) 

 

R89 Відхилення від норми, виявлені при дослідженні проб з інших органів, систем 

і тканин 
Див.  

Відхилення від норми, виявлені при дослідженні: 

 виділень з сосків 

 синовіальної рідини 

 виділень з рани 

 

ВІДХИЛЕННЯ ВІД НОРМИ, ВИЯВЛЕНІ ПРИ ОТРИМАННІ ДІАГНОСТИЧНИХ 

ЗОБРАЖЕНЬ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ, ЯКЩО ДІАГНОЗ 

ХВОРОБИ НЕ ВСТАНОВЛЕНО  

(R90-R94) 

 
Включено: 

неспецифічні відхилення від норми, виявлені при: 

 комп'ютерній осьовій томографії [КОТ-сканування] 

 магнітно-резонансному дослідженні [МРД]  

 позитронно-емісійній томографії [ПЕТ-сканограма] 

 термографії 

 ультразвуковому дослідженні [ехограма]  

 радіологічному дослідженні 

Виключено: 
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відхилення від норми, виявлені при антенатальному обстеженні матері (O28.-) 

відхилення від норми при діагностичних дослідженнях, класифікованих в інших рубриках – див. 

Алфавітний покажчик 

 

 

 

R90 Відхилення від норми, виявлені при отриманні діагностичних зображень під 

час дослідження центральної нервової системи 

 

R90.0 Внутрішньочерепне об'ємне ураження 

 

R90.8 Інші відхилення від норми, виявлені при отриманні діагностичних зображень під 

час дослідження центральної нервової системи 
Змінена ехоенцефалограма 

Ураження білої речовини БДВ 

 

R91 Відхилення від норми, виявлені при отриманні діагностичних зображень під 

час дослідження легень 
Монетоподібне ураження БДВ 

Ущільнення легені БДВ 

 

R92 Відхилення від норми, виявлені при отриманні діагностичних зображень під 

час дослідження молочної залози 

 

R93 Відхилення від норми, виявлені при отриманні діагностичних зображень під 

час дослідження інших частин тіла 

 

R93.0 Відхилення від норми, виявлені при отриманні діагностичних зображень під час 

дослідження черепа та голови, не класифіковані в інших рубриках 
Виключено: внутрішньочерепне об'ємне ураження (R90.0) 

 

R93.1 Відхилення від норми, виявлені при отриманні діагностичних зображень під час 

дослідження серця та коронарного кровообігу 
Змінена: 

 ехокардіограма БДВ 

 тінь серця 

 

R93.2 Відхилення від норми, виявлені при отриманні діагностичних зображень під час 

дослідження печінки та жовчних проток 
Відсутність контрастності жовчного міхура 

 

R93.3 Відхилення від норми, виявлені при отриманні діагностичних зображень під час 

дослідження інших відділів системи травлення 

 

R93.4 Відхилення від норми, виявлені при отриманні діагностичних зображень під час 

дослідження сечових органів  
Дефект наповнення: 

 сечового міхура 

 нирки 

 уретри 

Виключено: гіпертрофія нирки (N28.8) 

 

R93.5 Виявлені відхилення при проведенні діагностичної візуалізації 

(інтроскопії) черевної порожнини і тазової області,  
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не класифіковані в інших рубриках 

 

✪R93.51 Виявлені відхилення при проведенні діагностичної візуалізації (інтроскопії) 

матки 

✪R93.59 Виявлені відхилення при проведенні діагностичної візуалізації (інтроскопії) 

черевної порожнини і тазової області, не класифіковані в інших рубриках 
Включено: заочеревинний простір 

 

R93.6 Відхилення від норми, виявлені при отриманні діагностичних зображень під час 

дослідження кінцівок 
Виключено: відхилення від норми, виявлені при отриманні діагностичних зображень під час 

обстеження шкіри та підшкірної тканини (R93.8) 

 

R93.7 Відхилення від норми, виявлені при отриманні діагностичних зображень під час 

дослідження інших відділів кістково-м'язової системи 
Виключено: відхилення від норми, виявлені при отриманні діагностичних зображень під час 

обстеження черепа (R93.0) 

 

R93.8 Відхилення від норми, виявлені при отриманні діагностичних зображень під час 

дослідження інших уточнених частин тіла 
Зміни шкіри та підшкірної клітковини, виявлені при радіологічному обстеженні 

Зміщення середостіння 

 

R94 Відхилення від норми, виявлені під час проведення функціональних 

досліджень 
Включено: 

відхилення від норми результатів: 

 радіоізотопних досліджень 

 сцинтиграфії 

 

R94.0 Відхилення від норми, виявлені під час проведення функціональних досліджень 

центральної нервової системи 
Змінена електроенцефалограма [ЕЕГ] 

 

R94.1 Відхилення від норми, виявлені під час проведення функціональних досліджень 

периферичної нервової системи та окремих органів чуття 
Змінена(ий): 

 електроміограма [ЕМГ] 

 електроокулограма [ЕОГ] 

 електроретинограма [ЕРГ] 

 реакція на стимуляцію нерва 

 потенціал, зумовлений зоровим подразником [ПЗП] 

 

R94.2 Відхилення від норми, виявлені під час проведення функціональних досліджень 

легень 
Знижена: 

 вентиляційна здатність легень 

 життєва ємність легень 

 

R94.3 Відхилення від норми, виявлені під час проведення функціональних досліджень 

серцево-судинної системи 
Змінена(і): 

 електрокардіограма [ЕКГ] 
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 показники електрофізіологічних внутрішньосерцевих досліджень 

 фонокардіограма 

 векторкардіограма 

 

R94.4 Відхилення від норми, виявлені під час проведення функціональних досліджень 

нирок 
Відхилення від норми результатів тесту ниркової функції 

 

R94.5 Відхилення від норми, виявлені під час дослідження функції печінки 

 

R94.6 Відхилення від норми, виявлені під час дослідження функції щитоподібної залози 

 

R94.7 Відхилення від норми, виявлені під час дослідження функції інших ендокринних 

залоз 
Виключено: відхилення від норми результатів проби на толерантність до глюкози (E09.-) 

 

R94.8 Відхилення від норми, виявлені під час проведення функціональних досліджень 

інших органів та систем 
Зміни: 

 рівня основного обміну [РОО] 

 результатів тесту на стан функції сечового міхура 

 результатів тесту на стан функції селезінки 

 

НЕТОЧНО ВИЗНАЧЕНІ ТА НЕВІДОМІ ПРИЧИНИ СМЕРТІ  

(R95-R99) 

 
Виключено: 

Смерть плода від неуточненої причини (P95) 

Акушерська смерть БДВ (O95) 

 

R95 Синдром раптової смерті немовляти 
▼1610 

 

R95.0 Синдром раптової смерті немовляти зі згадкою про автопсію 

 

R95.9 Синдром раптової смерті немовляти без згадки про автопсію 
Синдром раптової смерті немовляти, неуточнений 

 

R96 Інша раптова смерть з невідомої причини 
▼0050     Виключено: 

раптова: 

 серцева смерть, так описана (I46.1) 

 синдром смерті немовляти (R95.-) 

 

R96.0 Миттєва смерть 
Раптова смерть дорослої людини з невідомих причин 

 

R96.1 Смерть, що настала раніше, ніж через 24 години від моменту виникнення 

симптомів, яка не має іншого пояснення 
Смерть, про яку відомо, що вона не є насильницькою або миттєвою, та причину якої неможливо 

встановити 

Смерть без ознак хвороби 

 

R98 Смерть без свідків 
▼0050     Смерть за обставин, коли тіло померлого було знайдене та було неможливо встановити причину 

смерті 
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Виявлення трупа 

 

R99 Інші неточно визначені та неуточнені причини смерті 
Смерть БДВ 

Невідома причина смерті 

 

КЛАС 19 ТРАВМИ, ОТРУЄННЯ ТА ДЕЯКІ ІНШІ 

НАСЛІДКИ ДІЇ ЗОВНІШНІХ ПРИЧИН (S00-T98) 

 

Даний клас містить наступні блоки: 

S00-S09 Травми голови  

S10-S19 Травми шиї  

S20-S29 Травми грудної клітки  

S30-S39 Травми живота, нижньої частини спини, поперекового відділу хребта та таза  

S40-S49 Травми плеча та плечового поясу  

S50-S59 Травми ліктя та передпліччя  

S60-S69 Травми зап’ястка та кисті  

S70-S79 Травми ділянки кульшового суглоба та стегна  

S80-S89 Травми коліна та гомілки  

S90-S99 Травми ділянки гомілковостопного суглоба та стопи  

T00-T07 Травми численних ділянок тіла  

T08-T14 Травми неуточненої частини тулуба, кінцівки або іншої ділянки тіла 

T15-T19 Наслідки проникнення стороннього тіла через природний отвір  

T20-T31 Опіки  

T20-T25 Опіки зовнішньої поверхні тіла, з уточненою локалізацією 

T26-T28 Опіки ока та внутрішніх органів  

T29-T31 Опіки численних та неуточнених ділянок тіла 

T33-T35 Обмороження  

T36-T50 Отруєння лікарськими засобами, медикаментами та біологічними 

речовинами  

T51-T65 Токсична дія речовин переважно немедичного призначення  

T66-T78 Інші та неуточнені наслідки дії зовнішніх причин  

T79 Деякі ранні ускладнення травми  

T80-T88 Ускладнення внаслідок хірургічних операцій та медичних процедур, не 

класифіковані в інших рубриках  

T89 Інші ускладнення після травм, не класифіковані в інших рубриках  

T90-T98 Наслідки травм, отруєнь та дії інших зовнішніх причин  
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Примітка: 

У цьому класі розділ, позначений літерою S, використовується для кодування різних видів травм, які 

відносяться до однієї з ділянок тіла, а розділ з літерою Т - для кодування множинних травм чи травм 

окремих неуточнених частин тіла, а також отруєнь та деяких інших наслідків дії зовнішніх причин.  

Якщо заголовок вказує на множинний характер травми, сполучник «та» означає ураження обох ділянок, а 

сполучник «та/або» означає ураження як однієї, так і обох ділянок.  

Слід дотримуватись принципу множинного кодування травм. Комбіновані рубрики для множинних травм 

передбачені для використання при недостатній деталізації характеру кожної окремої травми; в інших 

випадках окремі компоненти травм слід кодувати окремо.  

Блоки розділу S, так як і рубрики T00-T14 та T90-T98 включають травми, які на рівні тризначних рубрик 

класифікуються за типами травм таким чином: 

 

Поверхнева травма, у тому числі: 
садно 

водяний пухир (нетермічний) 

удар, включаючи синець та гематому 

травма від поверхневого стороннього тіла (скабка) без великої відкритої рани 

укус комахи (неотруйної) 

 

Відкрита рана, у тому числі: 
укушена 

різана 

рвана 

колота: 

 БДВ 

 з проникним стороннім тілом (крім тих, що уражають більш глибокі тканини) 

Виключено: 

розрив шкіри: 

 випадковий (R23.4) 

 нетравматичний (R23.4) 

 

Перелом, у тому числі: 
перелом:  

 закритий: 

 осколковий 

 втиснений 

 виступний 

 розщеплений 

 за типом «зеленої гілки» 

 забитий 

 лінійний      із затримкою чи без затримки загоєння  

 маршовий 

 простий 

 зі зміщенням епіфіза 

 гвинтоподібний 

 з вивихом 

 зі зміщенням 

 
перелом:  

 відкритий: 

 складний 

 інфікований 

 вогнепальний   із затримкою чи без затримки загоєння 

 колотий 

 зі стороннім тілом 

 
Виключено: 

перелом: 

 патологічний:  

 БДВ (M84.4) 
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 з остеопорозом (M80.-) 

 стресовий (M84.3-) 

неправильне зрощення перелому (M84.0) 

незрощення перелому [псевдоартроз] (M84.1) 

 

Вивихи, розтягнення та перенапруження, у тому числі: 
відрив 

розрив 

розтягнення 

перенапруження 

травматичний:    хряща, суглоба (капсули), зв'язки 

 гемартроз 

 розрив 

 підвивих 

 надрив  

 

Травми нервів та спинного мозку, у тому числі: 
повне чи неповне ушкодження спинного мозку 

порушення цілісності нервів та спинного мозку:  

травматичне(а) (ий): 

 пересічення нерва 

 гематомієлія 

 параліч (минущий) 

 параплегія 

 квадриплегія 

 

Ушкодження кровоносних судин, у тому числі: 
відрив 

розсічення 

надрив  

травматична(ий):      кровоносних судин 

 аневризма чи свищ [нориця] (артеріовенозна) 

 артеріальна гематома 

 розрив 

 

Ушкодження м'язів, оболонок м’язів та сухожилків, у тому числі: 
відрив 

розсічення 

надрив    м'язів, оболонок м’язів та сухожилків 

розтягнення 

перенапруження  

травматичний розрив 

 

Роздавлювання  

 

Травматична ампутація 

 

Травми внутрішніх органів, у тому числі: 
вибухові травми 

синець  

травми від струсу 

роздавлювання  

розсічення  

травматична(ий):  внутрішніх органів 

 гематома 

 прокол  

 розрив 

 надрив  
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Інші та неуточнені травми 
Виключено: 

пологова травма (P10-P15) 

акушерська травма (O70-O71) 

 

ТРАВМИ ГОЛОВИ  

(S00-S09) 

 
Включено: 

травми: 

 вуха  

 ока 

 обличчя [будь-якої частини] 

 ясен 

 щелепи 

 ротової порожнини 

 піднебіння 

 навколоочноямкової ділянки  

 волосистої частини голови 

 у ділянці скронево-нижньощелепного суглоба 

 язика 

 зуба 

Виключено: 

опіки (T20-T31) 

наслідки потрапляння стороннього тіла: 

 у: 

 вухо (T16) 

 гортань (T17.3) 

 ротову порожнину (T18.0) 

 ніс (T17.0-T17.1) 

 глотку (T17.2) 

 на зовнішню частину ока (T15.-) 

обмороження (TЗЗ-T35) 

укус або ужалення отруйної комахи (T63.4) 

 

S00 Поверхнева травма голови 
▼1916 Виключено: 

забій головного мозку: 

 дифузний (S06.21) 

 вогнищевий (S06.31) 

 БДВ (S06.21) 

травма ока та очної ямки (S05.-) 

 
Наступні додаткові п’яті знаки наведені для використання з підрубриками S00.0, S00.2-S00.5, 

S00.8 та S00.9 й позначення типу поверхневої травми. Додаткові знаки, що використовуються з 

відповідною підрубрикою наводяться у [квадратних дужках] під кожним кодом. 

 

◙0 неуточнена 

 

◙1 садно 

 

◙2 водяний пухир 

 

◙3 укус комахи 

 

◙4 травма від поверхневого стороннього тіла (скабка) 
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◙5 забій 

 

◙8 інша 

 

S00.0 Поверхнева травма волосистої частини голови 
[0-8] 

 

S00.1 Забій повіки та навколоочноямкової ділянки 
Синець в ділянці ока 

Забій брови 

Виключено: забій очного яблука та тканин очної ямки (S05.1) 

 

S00.2 Інші поверхневі травми повіки та навколоочноямкової ділянки 
[0-4,8] Орбітальної ділянки 

Виключено: поверхнева травма кон'юнктиви та рогівки (S05.0) 

 

S00.3 Поверхнева травма носа 
[0-8] 

 

S00.4 Поверхнева травма вуха 
[0-8] Зовнішнього слухового ходу 

Вушної раковини 

 

S00.5 Поверхнева травма губи та ротової порожнини 
[0-8] 

 

S00.7 Множинні поверхневі травми голови 

 

S00.8 Поверхнева травма інших частин голови 
[0-8] Щоки 

Підборіддя 

Обличчя БДВ 

Лоба БДВ 

Скроні  

 

S00.9 Поверхнева травма голови неуточненої локалізації 
[0-8] 

 

S01 Відкрита рана голови 
▼1917 Використовуйте додатковий код T89.0- для зазначення відкритої рани зі стороннім тілом, 

інфекцією та затримкою загоєння/лікування. 

Виключено: 

декапітація (S18) 

травма ока та очної ямки (S05.-) 

травматична ампутація частини голови (S08.-) 

 

S01.0 Відкрита рана волосистої частини голови 
Виключено: відрив волосистої частини голови (S08.0) 

 

S01.1 Відкрита рана повіки та навколоочноямкової ділянки 
Брови 

Відкрита рана повіки та навколоочноямкової ділянки з або без залучення сльозовивідних шляхів 

 

S01.2 Відкрита рана носа 

 

◙S01.20 Відкрита рана носа неуточненої локалізації 
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◙S01.21 Відкрита рана носа, зовнішнього покриву шкіри 

 

◙S01.22 Відкрита рана ніздрів (носового отвору) 

 

◙S01.23 Відкрита рана носової перегородки 

 

◙S01.29 Відкрита рана інших та декількох частин носа 

 

S01.3 Відкрита рана вуха та органів слуху 

 

◙S01.30 Відкрита рана зовнішнього вуха неуточненої локалізації 
Слухового ходу (зовнішнього) 

Вуха БДВ 

 

◙S01.31 Відкрита рана вушної раковини 
Зовнішнього вуха 

 

◙S01.33 Відкрита рана козелка 

 

◙S01.34 Відкрита рана зовнішнього слухового ходу 

 

◙S01.35 Відкрита рана слухової (євстахієвої) труби 

 

◙S01.36 Відкрита рана кісточок 

 

◙S01.37 Відкрита рана середнього вуха (барабанної перетинки) 
Виключено: травматичний розрив барабанної перетинки (S09.2) 

 

◙S01.38 Відкрита рана внутрішнього вуха 
Завитка 

 

◙S01.39 Відкрита рана інших та декількох частин вуха та органів слуху 

 

S01.4 Відкрита рана щоки та скронево-нижньощелепної ділянки 

 

◙S01.41 Відкрита рана щоки 

 

◙S01.42 Відкрита рана верхньощелепної ділянки 
Ділянки верхньої щелепи 

 

◙S01.43 Відкрита рана нижньощелепної ділянки 
Ділянки нижньої щелепи 

 

◙S01.49 Відкрита рана інших та декількох частин щоки та скронево-нижньощелепної 

ділянки 

 

S01.5 Відкрита рана губи та ротової порожнини 
Виключено: 

зуба: 

 вивих (S03.2) 

 перелом (S02.5) 

 

◙S01.50 Відкрита рана рота неуточненої локалізації 
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◙S01.51 Відкрита рана губи 

 

◙S01.52 Відкрита рана слизової оболонки щоки 
Щоки (внутрішньої сторони) 

 

◙S01.53 Відкрита рана ясен (альвеолярного краю) 

 

◙S01.54 Відкрита рана язика та дна ротової порожнини 

 

◙S01.55 Відкрита рана піднебіння 

 

◙S01.59 Відкрита рана інших та декількох частин губи та ротової порожнини 

 

S01.7 Множинні відкриті рани голови 

 

S01.8 Відкрита рана інших ділянок голови 

 

◙S01.81 Відкрита рана (неуточненої ділянки голови), сполучена з переломом 
▼0050           Спочатку необхідно кодувати перелом (S02.-). 

 

◙S01.82 Відкрита рана (неуточненої ділянки голови), сполучена з вивихом 
▼0050           Спочатку необхідно кодувати вивих (S03.-). 

 

◙S01.83 Відкрита рана (неуточненої ділянки голови), сполучена з внутрішньочерепною 

травмою 
▼0050,1919 Спочатку необхідно кодувати внутрішньочерепну травму (S06.-). 

 

◙S01.88 Відкрита рана інших ділянок голови  
Підборіддя 

Обличчя БДВ 

Лоба БДВ 

Черепа 

 

S01.9 Відкрита рана голови неуточненої локалізації 

 

S02 Перелом кісток черепа та обличчя 
Використовуйте додатковий код S06.01-S06.05 для зазначення втрати свідомості, пов’язаної з 

переломом кісток черепа. 

Використовуйте додатковий код відкритої рани S01.81 з рубрикою S02 для зазначення 

відкритого/складного перелому [відкрита рана, сполучена з переломом]. Це не стосується 

випадків, коли перелом пов’язаний з внутрішньочерепної травмою, у такому випадку 

використовуйте код S01.83. 

 

S02.0 Перелом склепіння черепа 
Лобової кістки 

Тім’яної кістки 

Скроневої кістки, лобової луски 

 

S02.1 Перелом основи черепа 
Черепної ямки: 

 передньої 

 середньої 

 задньої 

Потиличної кістки 

Верхньої стінки очної ямки 
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Пазухи:  

 решітчастої кістки 

 лобової кістки 

Клиноподібної кістки 

Скроневої кістки БДВ 

Виключено: 

очної ямки БДВ (S02.8) 

дна очної ямки (S02.3) 

скроневої кістки, лобової лиски (S02.0) 

 

S02.2 Перелом кісток носа 

 

S02.3 Перелом дна очної ямки 
Ізольований перелом дна очної ямки 

Виключено: 

очної ямки БДВ (S02.8) 

верхньої стінки очної ямки (S02.1) 

 

S02.4 Перелом виличної кістки та верхньої щелепи 
Верхньої щелепи 

Верхньощелепної кістки (кісток) 

Виличної дуги 

 

S02.5 Перелом зуба 
Розтрощений зуб 

Виключено: патологічний перелом зуба (K08.81) 

 

S02.6 Перелом нижньої щелепи 
Нижньої щелепи (кістки) 

 

◙S02.60 Перелом нижньої щелепи неуточненої локалізації 

 

◙S02.61 Перелом виросткового відростка нижньої щелепи 

 

◙S02.62 Перелом у підвиростковій ділянці нижньої щелепи 

 

◙S02.63 Перелом вінцевого відростка нижньої щелепи 

 

◙S02.64 Перелом відгалуження, неуточнений 

 

◙S02.65 Перелом кута нижньої щелепи 

 

◙S02.66 Перелом нижньої щелепи в області симфіза 

 

◙S02.67 Перелом альвеолярного краю 

 

◙S02.68 Перелом тіла нижньої щелепи іншої та неуточненої локалізації 

 

◙S02.69 Перелом нижньої щелепи множинних локалізацій 

 

S02.7 Множинні переломи кісток черепа та кісток обличчя 

 

S02.8 Переломи інших кісток черепа та кісток обличчя 
Альвеолярного краю 

Очної ямки БДВ 

Піднебінної кістки 
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Виключено: 

очної ямки:  

 дна (S02.3) 

 верхньої стінки (S02.1) 

 

S02.9 Переломи кісток черепа та кісток обличчя неуточненої локалізації 
Обличчя БДВ 

 

S03 Вивих, розтягнення та перенапруження суглобів та зв'язок голови 
Використовуйте додатковий код відкритої рани S01.82 з підрубриками S03.0-S03.3 для зазначення 

відкритого вивиху [відкрита рана, сполучена з вивихом].  

Виключено: травма м'язів та сухожилків голови (S09.1) 

 

S03.0 Вивих щелепи 
Щелепи (хряща) (меніска) 

Нижньої щелепи 

Скронево-нижньощелепного суглоба 

 

S03.1 Вивих хрящової перегородки носа 

 

S03.2 Вивих зуба 

 

S03.3 Вивих інших та неуточнених ділянок голови 

 

S03.4 Розтягнення та перенапруження суглоба (зв'язок) щелепи 
Скронево-нижньощелепного суглоба (зв’язки) 

 

S03.5 Розтягнення та перенапруження суглобів та зв'язок інших та неуточнених ділянок 

голови 

 

S04 Травма черепних нервів 

 

S04.0 Травма зорового нерва та його провідних шляхів 
Зорового перехрестя 

Другого черепного нерва 

Зорової кори 

 

S04.1 Травма окорухового нерва 
Третього черепного нерва 

 

S04.2 Травма блокового нерва 
Четвертого черепного нерва 

 

S04.3 Травма трійчастого нерва 
П’ятого черепного нерва 

 

S04.4 Травма відвідного нерва 
Шостого черепного нерва 

 

S04.5 Травма лицьового нерва 
Сьомого черепного нерва 

 

S04.6 Травма слухового нерва 
Восьмого черепного нерва 

 

S04.7 Травма додаткового нерва 
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Одинадцятого черепного нерва 

 

S04.8 Травма інших черепних нервів 
Язикоглоткового [дев’ятого черепного] нерва 

Під’язикового [дванадцятого черепного] нерва 

Нюхового [першого черепного] нерва 

Блукаючого [десятого черепного] нерва 

 

S04.9 Травма неуточненого черепного нерва 

 

S05 Травма ока та очної ямки 
Виключено: 

травма: 

 окорухового [третього черепного] нерва (S04.1) 

 зорового [другого черепного] нерва (S04.0) 

відкрита рана повіки та навколоочноямкової ділянки (S01.1) 

перелом кісток очної ямки (S02.1, S02.3, S02.8) 

поверхнева травма повіки (S00.1-S00.2) 

 

S05.0 Травма кон'юнктиви та садно рогівки без згадки про стороннє тіло 
Виключено: 

стороннє тіло у: 

 кон’юнктивальному мішку (T15.1) 

 рогівці (T15.0) 

 

S05.1 Забій очного яблука та тканин очної ямки 
Травматична гіфема 

Виключено: 

синець у ділянці ока (S00.1) 

забій повіки та навколоочноямкової ділянки (S00.1) 

 

S05.2 Рвана рана ока з пролапсом або втратою внутрішньоочної тканини 

 

S05.3 Рвана рана ока без пролапса або втрати внутрішньоочної тканини 
Рвана рана ока БДВ 

 

S05.4 Проникна рана очної ямки зі стороннім тілом або без нього 
Виключено: стороннє тіло, яке давно потрапило до очної ямки внаслідок проникного поранення 

очної ямки (H05.5) 

 

S05.5 Проникна рана очного яблука зі стороннім тілом 
Виключено: невидалене стороннє тіло, що давно потрапило до очного яблука (H44.6-H44.7) 

 

S05.6 Проникна рана очного яблука без стороннього тіла 
Проникна рана ока БДВ 

 

S05.7 Відрив очного яблука 
Травматична енуклеація 

 

S05.8 Інші травми ока та очної ямки 
Травма сльозного каналу 

 

S05.9 Травма ока та очної ямки, неуточнена 
Травма ока БДВ 

 

S06 Внутрішньочерепна травма 
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▼1905 Для підрубрик S06.1-S06.9 використовуйте додатковий код (S06.01-S06.05) для супутньої втрати 

свідомості. 

Використовуйте додатковий код відкритої рани S01.83 з рубрикою S06 для зазначення відкритої 

внутрішньочерепної травми [відкрита рана, сполучена з внутрішньочерепною травмою].  

 

S06.0 Струс головного мозку 
Commotio cerebri 

 

◙S06.00 Струс головного мозку 

 

◙S06.01 Втрата свідомості невизначеної тривалості 

 

◙S06.02 Втрата свідомості незначної тривалості [менше 30 хвилин] 

 

◙S06.03 Втрата свідомості помірної тривалості [від 30 хвилин до 24 годин] 

 

◙S06.04 Втрата свідомості значної тривалості [більше 24 годин] з поверненням до 

свідомості 

 

◙S06.05 Втрата свідомості значної тривалості [більше 24 годин] без повернення до  

▼0050           свідомості 

 

S06.1 Травматичний набряк головного мозку 

 

S06.2 Дифузна травма головного мозку 
З ураженням значної частини тканин головного мозку 

 

◙S06.20 Дифузна травма головного мозку та мозочка, неуточнена 
Дифузна травма головного мозку БДВ 

 

◙S06.21 Дифузний забій головного мозку 
≤ 5 мл крові 

Забій головного мозку БДВ 

 

◙S06.22 Дифузний забій мозочка 
≤ 5 мл крові 

 

◙S06.23 Множинні внутрішньомозкові та мозочкові гематоми 
> 5 мл крові 

Крововилив/гематома: 

 головного мозку БДВ 

 мозочка БДВ 

 церебральний БДВ 

Множинні внутрішньомозкові крововиливи 

 

◙S06.28 Інша дифузна травма головного мозку та мозочка 
Множинні розриви головного мозку та мозочка 

 

S06.3 Вогнищева травма головного мозку 
З ураженням певних ділянок або обмеженої частини тканин головного мозку 

 

◙S06.30 Вогнищева травма головного мозку та мозочка, неуточнена 

 

◙S06.31 Вогнищевий забій головного мозку 
≤ 5 мл крові 
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◙S06.32 Вогнищевий забій мозочка 
≤ 5 мл крові 

 

◙S06.33 Вогнищева внутрішньомозкова гематома 
> 5 мл крові 

Внутрішньомозкова гематома/крововилив 

 

◙S06.34 Вогнищева мозочкова гематома 
> 5 мл крові 

Мозочковий крововилив 

 

◙S06.38 Інша вогнищева травма головного мозку та мозочка 
Розрив головного мозку та мозочка 

 

S06.4 Епідуральний крововилив 
Епідуральна [екстрадуральна] гематома 

Екстрадуральний крововилив (травматичний) 

 

S06.5 Травматичний субдуральний крововилив 
Субдуральна гематома 

 

S06.6 Травматичний субарахноїдальний крововилив 
Субарахноїдальна гематома 

 

S06.8 Інші внутрішньочерепні травми 
Травматичний крововилив/гематома/забій: 

 внутрішньочерепний БДВ 

 

S06.9 Внутрішньочерепна травма, неуточнена 
Травма (стовбура) головного мозку БДВ 

Внутрішньочерепна травма БДВ 

Виключено: травма голови БДВ (S09.9) 

 

S07 Роздавлювання голови 
Необхідно також кодувати синдром роздавлювання (T79.5), якщо застосовується. 

Виключено: якщо відомий тип травми (наприклад, забій, перелом, вивих, внутрішня травма), 

необхідно кодувати лише тип травми 

 

S07.0 Роздавлювання обличчя 

 

S07.1 Роздавлювання черепа 

 

S07.8 Роздавлювання інших частин голови 

 

S07.9 Роздавлювання голови неуточненої локалізації 

 

S08 Травматична ампутація частини голови 

 

S08.0 Відрив волосистої частини голови 

 

S08.1 Травматична ампутація вуха 

 

S08.8 Травматична ампутація інших частин голови 
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S08.9 Травматична ампутація неуточненої частини голови 
Виключено: декапітація (S18) 

 

S09 Інші та неуточнені травми голови 

 

S09.0 Ушкодження кровоносних судин голови, не класифіковане в інших рубриках 
Виключено: 

травма: 

 церебральних кровоносних судин (S06.-) 

 прецеребральних кровоносних судин (S15.-) 

 

S09.1 Травма м'язів та сухожилків голови 
Розтягнення та перенапруження 

Виключено: розтягнення та перенапруження суглобів (зв'язок) (S03.-) 

 

S09.2 Травматичний розрив барабанної перетинки 

 

S09.7 Множинні травми голови 
▼1907 Травми, які можна віднести до більше ніж однієї рубрики S00-S09.2 

 

S09.8 Інші уточнені травми голови 

 

S09.9 Неуточнена травма голови  
▼1905 Травма: 

 вуха БДВ 

 обличчя БДВ 

 носа БДВ 

 

ТРАВМИ ШИЇ  

(S10-S19) 

 
Включено: 

травми: 

 задньої ділянки шиї 

 надключичної ділянки 

 горла 

Виключено: 

опіки (T20-T31) 

наслідки проникнення стороннього тіла у: 

 гортань (T17.3) 

 стравохід (T18.1) 

 глотку (T17.2) 

 трахею (T17.4) 

перелом хребта БДВ (T08) 

обмороження (T33-T35) 

травма: 

 спинного мозку БДВ (T09.3) 

 тулуба БДВ (T09.-) 

укус або ужалення отруйної комахи (T63.4) 

 

S10 Поверхнева травма шиї 
▼1916 Наступні додаткові п’яті знаки наведені для використання з підрубриками S10.1, S10.8 та S10.9 й 

позначення типу поверхневої травми. Додаткові знаки, що використовуються з відповідною 

підрубрикою наводяться у [квадратних дужках] під кожним кодом. 

 

◙0 неуточнена 
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◙1 садно 

 

◙2 водяний пухир 

 

◙3 укус комахи 

 

◙4 травма від поверхневого стороннього тіла (скабка) 

 

◙5 забій 

 

◙8 інша 

 

S10.0 Забій горла 
Шийного відділу стравоходу 

Надгортанника  

Гортані 

Глотки 

Трахеї 

 

S10.1 Інші та неуточнені поверхневі травми горла 
[0-4,8] 

 

S10.7 Множинні поверхневі травми шиї 

 

S10.8 Поверхнева травма інших частин шиї 
[0-8] 

 

S10.9 Поверхнева травма неуточненої частини шиї  
[0-8] 

 

S11 Відкрита рана шиї 
▼1917 Використовуйте додатковий код T89.0- для зазначення відкритої рани зі стороннім тілом, 

інфекцією та затримкою загоєння/лікування. 

Виключено: декапітація (S18) 

 

S11.0 Відкрита рана з ушкодженням гортані та трахеї 
Виключено: грудний відділ трахеї (S27.5) 

 

◙S11.01 Відкрита рана гортані 

 Надгортанника 

 

◙S11.02 Відкрита рана трахеї 

 

S11.1 Відкрита рана з ушкодженням щитоподібної залози 

 

S11.2 Відкрита рана з ушкодженням глотки та шийного відділу стравоходу 
Виключено: стравохід БДВ (S27.83) 

 

◙S11.21 Відкрита рана глотки 

 

◙S11.22 Відкрита рана шийного відділу стравоходу 

 

S11.7 Множинні відкриті рани шиї 
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S11.8 Відкрита рана інших частин шиї 

 

◙S11.81 Відкрита рана (неуточненої частини шиї), сполучена з переломом 
▼0050  Спочатку необхідно кодувати перелом (S12.-). 
 

◙S11.82 Відкрита рана (неуточненої частини шиї), сполучена з вивихом 
▼0050 Спочатку необхідно кодувати вивих (S13.1-  S13.3). 

 

◙S11.88 Відкрита рана інших частин шиї 
Надключичної ділянки 

Горла БДВ 

 

S11.9 Відкрита рана неуточненої частини шиї  
Шиї БДВ 

 

S12 Перелом шиї 
Включено: 

шийного відділу: 

 невральної дуги 

 хребта 

 остистого відростка хребця 

 поперечного відростка хребця 

 хребця 

 дуги хребця 

 
Використовуйте додатковий код (S13.1-  S13.3) для опису зміщення, яким супроводжується 

перелом шийних хребців. Якщо номер зламаного хребця зі зміщенням невідомий, кодуйте перелом 

на найвищому рівні. 

Використовуйте додатковий код S14.- для зазначення ушкодження спинного мозку хребців. 

Використовуйте додатковий код відкритої рани S11.81 з рубрикою S12 для зазначення 

відкритого/складного перелому [відкрита рана, сполучена з переломом]. 
 

S12.0 Перелом першого шийного хребця 
Шийний хребець C1  

 

S12.1 Перелом другого шийного хребця 
Шийний хребець C2  

 

S12.2 Перелом інших уточнених шийних хребців 

 

◙S12.21 Перелом третього шийного хребця 

 

◙S12.22 Перелом четвертого шийного хребця 

 

◙S12.23 Перелом п’ятого шийного хребця 

 

◙S12.24 Перелом шостого шийного хребця 

 

◙S12.25 Перелом сьомого шийного хребця 

 

S12.7 Множинні переломи шийних хребців 
Виключено: множинні переломи уточнених рівнів шийних хребців (S12.0, S12.1, S12.2-). 

Кожен рівень необхідно кодувати окремо 

 

S12.8 Перелом інших частин шиї 
Перснеподібного хряща 
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Під’язикової кістки 

Гортані 

Щитоподібного хряща 

Трахеї  

 

S12.9 Перелом неуточненої частини шиї  
Перелом шийного:  

 відділу хребта БДВ 

 хребця БДВ 

 

 

S13 Вивих, розтягнення та перенапруження суглобів та зв'язок в області шиї 
Використовуйте додатковий код (S12.-) для опису переломів, які супроводжуються зміщенням 

хребців (S13.-  S13.3). Якщо номер зламаного хребця зі зміщенням невідомий, кодуйте перелом на 

найвищому рівні. 

Використовуйте додатковий код ( S14.-) з S13.1-  S13.3 для зазначення ушкодження спинного 

мозку хребців. 

Використовуйте додатковий код відкритої рани (S11.82) з підрубриками S13.1-  S13.3 для 

зазначення відкритого вивиху [відкрита рана, сполучена з вивихом]. 
Виключено:  

розрив або зміщення (нетравматичні) шийного міжхребцевого диска (M50.-) 

травма м’яза та сухожилка в ділянці шиї (S16) 

 

S13.0 Травматичний розрив шийного міжхребцевого диска  

 

S13.1 Вивих шийного хребця 

 

◙S13.10 Вивих шийного хребця, рівень неуточнений 
Шийного відділу хребта БДВ 

 

◙S13.11 Вивих шийного хребця C1/C2 

 

◙S13.12 Вивих шийного хребця C2/C3 

 

◙S13.13 Вивих шийного хребця C3/C4 

 

◙S13.14 Вивих шийного хребця C4/C5 

 

◙S13.15 Вивих шийного хребця C5/C6 

 

◙S13.16 Вивих шийного хребця C6/C7 

 

◙S13.17 Вивих шийно-грудного хребця C7/T1 

 

◙S13.18 Інший вивих шийного хребця 
Атлантопотиличного суглоба 

 

S13.2 Вивих іншої та неуточненої частини шиї 
Персне-черпакуватого суглоба 

Персне-щитоподібного суглоба 

Щитоподібного хряща 

Виключено: вивих шийного хребця (S13.1-) 

 

S13.3 Множинні вивихи в ділянці шиї 
Виключено: множинні вивихи уточнених рівнів шийних хребців (S13.1-). Кожен рівень необхідно 

кодувати окремо 
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S13.4 Розтягнення та перенапруження зв’язкового апарата шийного відділу хребта 
Передньої поздовжньої зв’язки шийного відділу 

Атланто-осьового (суглоба) 

Атланто-потиличного (суглоба) 

«Хлистова» травма 

 

S13.5 Розтягнення та перенапруження зв’язкового апарата в ділянці щитоподібної 

залози 
Персне-черпакуватого(ої) (суглоба) (зв’язки) 

Персне-щитоподібного(ої) (суглоба) (зв’язки) 

Щитоподібного хряща 

 

S13.6 Розтягнення та перенапруження суглобів та зв'язок інших та неуточнених частин 

шиї 

 

S14 Травма нервів та спинного мозку у ділянці шиї 

 

S14.0 Забій та набряк шийного відділу спинного мозку 

 

S14.1 Інші та неуточнені ушкодження шийного відділу спинного мозку 
Для зазначення потреби у апараті штучної вентиляції легень використовуйте додатковий код 

(Z99.1).  

Кодуйте також функціональний рівень травми спинного мозку (S14.7-). 

 

◙S14.10 Ушкодження шийного відділу спинного мозку, неуточнене 

 

◙S14.11 Повне ушкодження шийного відділу спинного мозку 

 

◙S14.12 Синдром центрального паралічу (неповного ураження) шийного відділу 

спинного мозку 

 

◙S14.13 Інший синдром неповного ушкодження шийного відділу спинного мозку 
Синдром ушкодження передніх відділів спинного мозку 

Часткове ушкодження шийного відділу спинного мозку БДВ 

Синдром ушкодження задніх відділів спинного мозку 

 

S14.2 Травма нервового корінця шийного відділу хребта 

 

S14.3 Травма плечового сплетення 

 

S14.4 Травма периферичних нервів шиї 

 

S14.5 Травма симпатичних нервів шиї 

 

S14.6 Травма інших та неуточнених нервів шиї 

 

◙S14.7 Функціональний рівень травми спинного мозку 
▼0050, 

1915 Ця рубрика використовується для обліку функціонального рівня травми спинного мозку. 

Функціональний рівень травми спинного мозку означає найнижчий неушкоджений сегмент 

(наприклад, «повне C4 ураження спинного мозку» означає, що функції, які виконує четвертий та 

вищі шийні нерви, неушкоджені, а на нижчих рівнях функції відсутні). 

Спочатку необхідно кодувати тип травми спинного мозку. 
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◙S14.70 Функціональне ушкодження спинного мозку, шийний відділ, неуточнене 

 

◙S14.71 Функціональне ушкодження спинного мозку, C1 

 

◙S14.72 Функціональне ушкодження спинного мозку, C2 

 

◙S14.73 Функціональне ушкодження спинного мозку, C3 

 

◙S14.74 Функціональне ушкодження спинного мозку, C4 

 

◙S14.75 Функціональне ушкодження спинного мозку, C5 

 

◙S14.76 Функціональне ушкодження спинного мозку, C6 

 

◙S14.77 Функціональне ушкодження спинного мозку, C7 

 

◙S14.78 Функціональне ушкодження спинного мозку, C8 

 

S15 Травма кровоносних судин у ділянці шиї 

 

S15.0 Травма сонної артерії 

 

◙S15.00 Травма сонної артерії, неуточнена 

 

◙S15.01 Травма загальної сонної артерії 

 

◙S15.02 Травма зовнішньої сонної артерії 

 

◙S15.03 Травма внутрішньої сонної артерії 

 

S15.1 Травма хребтової артерії 

 

S15.2 Травма зовнішньої яремної вени 

 

S15.3 Травма внутрішньої яремної вени 

 

S15.7 Травма декількох кровоносних судин у ділянці шиї 

 

S15.8 Травма інших кровоносних судин у ділянці шиї 

 

S15.9 Травма неуточненої кровоносної судини у ділянці шиї 

 

S16 Травма м’яза та сухожилка у ділянці шиї 
Включено: розтягнення та перенапруження 

Виключено: розтягнення та перенапруження зв’язкового апарата (зв'язки) (S13.4-S13.6) 

 

S17 Роздавлювання шиї 
Необхідно також кодувати синдром роздавлювання (T79.5), якщо застосовується. 

Виключено: якщо відомий тип травми (наприклад, забій, перелом, вивих, внутрішня травма), 

необхідно кодувати лише тип травми 

 

S17.0 Роздавлювання гортані та трахеї 
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S17.8 Роздавлювання інших частин шиї 

 

S17.9 Роздавлювання неуточненої частини шиї 

 

S18 Травматична ампутація в ділянці шиї 
Декапітація 

 

 

S19 Інші та неуточнені травми шиї 

 

S19.7 Множинні травми шиї 
▼1907 Травми, які можна віднести до більше ніж однієї рубрики S10-S18 

 

S19.8 Інші уточнені травми шиї 

 

S19.9 Неуточнені травми шиї  

 

ТРАВМИ ГРУДНОЇ КЛІТКИ  

(S20-S29) 

 
Включено: 

травми: 

 молочної залози 

 грудної клітки (стінки) 

 міжлопаткової ділянки 

Виключено: 

опіки (T20-T32) 

наслідки проникнення стороннього тіла у: 

 бронхи (T17.5) 

 легені (T17.8) 

 стравохід (T18.1) 

 трахею (T17.4) 

перелом хребта БДВ (T08) 

обмороження (T33-T35) 

травми: 

 пахвової ямки 

 ключиці    (S40-S49) 

 лопаткової ділянки 

 плечового суглоба  

 спинного мозку БДВ (T09.3) 

 тулуба БДВ (T09.-) 

укус або ужалення отруйної комахи (T63.4) 

 

S20 Поверхнева травма грудної клітки 
▼1916 Наступні додаткові п’яті знаки наведені для використання з підрубриками S20.1, S20.3, S20.4 та 

S20.8 й позначення типу поверхневої травми. Додаткові знаки, що використовуються з 

відповідною підрубрикою наводяться у [квадратних дужках] під кожним кодом. 

 

◙0 неуточнена 

 

◙1 садно 

 

◙2 водяний пухир 

 

◙3 укус комахи 
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◙4 травма від поверхневого стороннього тіла (скабка) 

 

◙5 забій 

 

◙8 інша 

 

S20.0 Забій молочної залози 

 

S20.1 Інші та неуточнені поверхневі травми молочної залози 
[0-4,8] Див. підрозділи вище  

 

S20.2 Забій грудної клітки 
Грудної клітки (стінки) 

Грудного відділу 

 

S20.3 Інші поверхневі травми передньої стінки грудної клітки 
[0-4,8] Див. 

Грудної стінки, передньої 

 

S20.4 Інші поверхневі травми задньої стінки грудної клітки 
[0-4,8] Див. 

Грудної стінки, задньої 

 

S20.7 Множинні поверхневі травми грудної клітки 

 

S20.8 Поверхневі травми інших та неуточнених частин грудної клітки 
[0-4,8] Див. 

Грудної стінки БДВ 

Костальної ділянки 

Торакальної стінки БДВ 

 

S21 Відкрита рана грудної клітки 
▼1917 Використовуйте додатковий код T89.0- для зазначення відкритої рани зі стороннім тілом, 

інфекцією та затримкою загоєння/лікування. 

Виключено: 

травматичний: 

 гемопневмоторакс (S27.2) 

 гемоторакс (S27.1) 

 пневмоторакс (S27.0) 

 

S21.0 Відкрита рана молочної залози 

 

S21.1 Відкрита рана передньої стінки грудної клітки 
Грудної стінки (зовнішньої), передньої 

Грудного відділу 

 

S21.2 Відкрита рана задньої стінки грудної клітки 
Спини БДВ 

Грудної стінки (зовнішньої), задньої 
 

S21.7 Множинні відкриті рани стінки грудної клітки 

 

S21.8 Відкрита рана інших відділів грудної клітки 

 

◙S21.81 Відкрита рана (неуточненої частини грудної клітки), сполучена з переломом 
▼0050          Спочатку необхідно кодувати перелом (S22.-). 
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◙S21.82 Відкрита рана (неуточненої частини грудної клітки), сполучена з вивихом 
▼0050          Спочатку необхідно кодувати вивих (S23.1-  S23.2). 

 

◙S21.83 Відкрита рана (неуточненої частини грудної клітки), сполучена з 

внутрішньогрудною травмою 
▼0050, 

1920 Спочатку необхідно кодувати внутрішньогрудну травму (S26 S27). 

 

◙S21.88 Відкрита рана інших частин грудної клітки 

 

S21.9 Відкрита рана неуточненої частини грудної клітки  
Грудної клітки (стінки) (зовнішньої) БДВ 

Торакальної стінки БДВ 

 

 

S22 Перелом ребер, грудини та грудного відділу хребта 
Включено: 

грудного відділу: 

 невральної дуги 

 остистого відростка хребця 

 поперечного відростка хребця 

 хребця 

 дуги хребця 

Використовуйте додатковий код (S23.1-  S23.2) для опису зміщення, яким супроводжується 

перелом грудних хребців. Якщо номер зламаного хребця зі зміщенням невідомий, кодуйте перелом 

на найвищому рівні. 

Використовуйте додатковий код S24.- для зазначення ушкодження грудного відділу спинного 

мозку. 

Використовуйте додатковий код відкритої рани S21.81 з рубрикою S22 для зазначення 

відкритого/складного перелому [відкрита рана, сполучена з переломом]. 

Виключено: 

перелом: 

 ключиці (S42.0-) 

 лопатки (S42.1-) 

 

S22.0 Перелом грудного хребця 

 

◙S22.00 Перелом грудного хребця, рівень неуточнений 
Грудного відділу хребта БДВ 

 

◙S22.01 Перелом грудного хребця, рівень T1 та T2 

 

◙S22.02 Перелом грудного хребця, рівень T3 та T4 

 

◙S22.03 Перелом грудного хребця, рівень T5 та T6 

 

◙S22.04 Перелом грудного хребця, рівень T7 та T8 

 

◙S22.05 Перелом грудного хребця, рівень T9 та T10 

 

◙S22.06 Перелом грудного хребця, рівень T11 та T12 

 

S22.1 Множинні переломи грудного відділу хребта 
Виключено: множинні переломи уточнених рівнів хребців грудного відділу (S22.0-). 

Кожен рівень необхідно кодувати окремо 
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S22.2 Перелом грудини 

 

S22.3 Перелом ребра 
Множинний перелом одного ребра 

 

◙S22.31 Перелом першого ребра 
Виключено: множинні переломи ребер з залучення першого ребра (S22.41) 

 

◙S22.32 Перелом одного ребра, не першого 
Перелом ребра БДВ 

 

S22.4 Множинні переломи ребер 

 

◙S22.40 Множинні переломи ребер, неуточнені 

 

◙S22.41 Множинні переломи ребер з залучення першого ребра 
Будь-які множинні переломи ребер з залученням першого ребра 

 

◙S22.42 Множинні переломи ребер з залученням двох ребер 
Виключено: множинні переломи ребер з залучення першого ребра (S22.41) 

 

◙S22.43 Множинні переломи ребер з залученням трьох ребер 
Виключено: множинні переломи ребер з залучення першого ребра (S22.41) 

 

◙S22.44 Множинні переломи ребер з залученням чотирьох або більше ребер 
Виключено: множинні переломи ребер з залучення першого ребра (S22.41) 

 

S22.5 «Западаюча» грудна клітка 
Кодуйте також: 

 переломи ребер (S22.4-) 

 перелом грудини (S22.2) 

 

S22.8 Перелом інших відділів грудної клітки 

 

S22.9 Перелом кісток неуточненого відділу грудної клітки  

 

S23 Вивих, розтягнення та перенапруження суглобів та зв'язок грудної клітки 
Використовуйте додатковий код (S22.-) для опису переломів, які супроводжуються зміщенням 

хребців в області грудної клітки (S23.1-  S23.2). Якщо номер зламаного хребця зі зміщенням 

невідомий, кодуйте перелом на найвищому рівні. 

Використовуйте додатковий код (S24.-) з S23.1-  S23.2 для зазначення ушкодження спинного 

мозку хребців в області грудної клітки. 

Використовуйте додатковий код відкритої рани (S21.82) з підрубриками S23.1-  S23.2 для 

зазначення відкритого вивиху [відкрита рана, сполучена з вивихом]. 
Виключено: 

вивих, розтягнення та перенапруження груднино-ключичного суглоба (S43.2, S43.6) 

розрив або зміщення (нетравматичне) міжхребцевого диска грудного відділу хребта (M51.-) 

травма м'яза та сухожилка у ділянці грудної клітки (S29.0) 

 

S23.0 Травматичний розрив міжхребцевого диска в грудному відділі 

 

S23.1 Вивих грудних хребців 

 

◙S23.10 Вивих грудних хребців, рівень неуточнений 
Грудного відділу хребта БДВ 
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◙S23.11 Вивих грудних хребців T1/T2 та T2/T3 

 

◙S23.12 Вивих грудних хребців T3/T4 та T4/T5 

 

◙S23.13 Вивих грудних хребців T5/T6 та T6/T7 

 

◙S23.14 Вивих грудних хребців T7/T8 та T8/T9 

 

◙S23.15 Вивих грудних хребців T9/T10 та T10/T11 

 

◙S23.16 Вивих грудних хребців T11/T12 

 

◙S23.17 Вивих попереково-грудних хребців T12/L1 

 

S23.2 Вивих іншого та неуточненого відділу грудної клітки 
Грудної кістки 

Реберно-хрящовий вивих (реберного хряща) 

Грудини 

Трахеї 

Мечоподібного хряща 

 

S23.3 Розтягнення та перенапруження зв’язкового апарата грудного відділу хребта 

 

S23.4 Розтягнення та перенапруження зв’язкового апарата ребер та грудини 

 

S23.5 Розтягнення та перенапруження зв’язкового апарата інших та неуточнених 

відділів грудної клітки 

 

S24 Травма нервів та спинного мозку в грудному відділі 
Виключено: травма плечового сплетення (S14.3) 

 

S24.0 Забій та набряк грудного відділу спинного мозку 

 

S24.1 Інші та неуточнені травми грудного відділу спинного мозку 
Для зазначення потреби у апараті штучної вентиляції легень використовуйте додатковий код 

(Z99.1).  

Кодуйте також функціональний рівень травми спинного мозку (S24.7-). 

 

◙S24.10 Травма грудного відділу спинного мозку, неуточнена 

 

◙S24.11 Повне ушкодження грудного відділу спинного мозку 

 

◙S24.12 Синдром неповного ушкодження грудного відділу спинного мозку 
Синдром ушкодження передніх відділів спинного мозку 

Синдром центрального паралічу (неповного ушкодження) спинного мозку  

Часткове ушкодження грудного відділу спинного мозку БДВ 

Синдром ушкодження задніх відділів спинного мозку 

 

S24.2 Травма нервового корінця грудного відділу хребта 

 

S24.3 Травма периферичних нервів грудної клітки 

 

S24.4 Травма симпатичних нервів грудного відділу 
Серцевого сплетіння 
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Стравохідного сплетіння  

Легеневого сплетіння 

Зірчастого вузла 

Грудного симпатичного вузла 

 

S24.5 Травма інших нервів грудного відділу 

 

S24.6 Травма неуточненого нерва грудного відділу 

 

 

◙S24.7 Функціональний рівень травми грудного відділу спинного мозку 
▼0050, 

1915 Ця рубрика використовується для обліку функціонального рівня травми спинного мозку. 

Функціональний рівень травми спинного мозку означає найнижчий неушкоджений сегмент 

(наприклад, «повне T4 ураження спинного мозку» означає, що функції, які виконує четвертий та 

вищі грудні нерви, неушкоджені, а на нижчих рівнях функції відсутні). 

Спочатку необхідно кодувати тип травми спинного мозку. 

 

◙S24.70 Функціональне ушкодження спинного мозку, грудний відділ, неуточнене 

 

◙S24.71 Функціональне ушкодження спинного мозку, T1 

 

◙S24.72 Функціональне ушкодження спинного мозку, T2/T3 

 

◙S24.73 Функціональне ушкодження спинного мозку, T4/T5 

 

◙S24.74 Функціональне ушкодження спинного мозку, T6/T7 

 

◙S24.75 Функціональне ушкодження спинного мозку, T8/T9 

 

◙S24.76 Функціональне ушкодження спинного мозку, T10/T11 

 

◙S24.77 Функціональне ушкодження спинного мозку, T12 

 

S25 Травма кровоносних судин грудного відділу 

 

S25.0 Травма грудної частини аорти 
Аорти БДВ 

 

S25.1 Травма безіменної або підключичної артерії 

 

S25.2 Травма верхньої порожнистої вени 
Порожнистої вени БДВ 

 

S25.3 Травма безіменної або підключичної вени 

 

S25.4 Травма легеневих кровоносних судин 

 

S25.5 Травма міжреберних кровоносних судин 

 

S25.7 Травми кількох кровоносних судин грудного відділу 

 

S25.8 Травма інших кровоносних судин грудного відділу 
Непарної вени 

Артерії або вени молочної залози 
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S25.9 Травма неуточненої кровоносної судини грудного відділу 

 

S26 Травма серця 
Використовуйте додатковий код відкритої рани S21.83 з рубрикою S26 для зазначення відкритої 

внутрішньогрудної рани [відкрита рана, сполучена з внутрішньогрудною травмою]. 

 

S26.0 Травматичний гемоперикард 

 

S26.8 Інші травми серця 

 

◙S26.81 Забій серця 

 

◙S26.82 Розрив серця без пенетрації у камеру серця  

 

◙S26.83 Розрив серця з пенетрацією у камеру серця  

 

◙S26.88 Інші травми серця 
Проникаюче поранення 

Розрив серця 

 

S26.9 Травма серця, неуточнена 

 

S27 Травма інших та неуточнених органів грудної порожнини 
Використовуйте додатковий код відкритої рани S21.83 з рубрикою S27 для зазначення відкритої 

внутрішньогрудної рани [відкрита рана, сполучена з внутрішньогрудною травмою]. 

Виключено: 

травми: 

 шийного відділу стравоходу (S10-S19) 

 трахеї (шийного відділу) (S10-S19) 

 

S27.0 Травматичний пневмоторакс 

 

S27.1 Травматичний гемоторакс 

 

S27.2 Травматичний гемопневмоторакс 

 

S27.3 Інші травми легень 

 

◙S27.31 Забій та гематома легені 

 

◙S27.32 Розрив легені 

 

◙S27.38 Інші та неуточнені травми легені 

 

S27.4 Травма бронхів 

 

S27.5 Травма грудної частини трахеї 

 

S27.6 Травма плеври 

 

S27.7 Множинні травми органів грудної порожнини 

 

S27.8 Травма інших уточнених органів та структур грудної порожнини 
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◙S27.81 Травма діафрагми 

 

◙S27.82 Травма грудної лімфатичної протоки  

 

◙S27.83 Травма стравоходу (грудного відділу) 

 

◙S27.84 Травма загруднинної залози  

 

◙S27.88 Травма інших уточнених органів та структур грудної порожнини 

 

S27.9 Травма неуточненого органа грудної порожнини 

 

 

 

S28 Травма роздавлювання грудної клітки та травматична ампутація частини 

грудної клітки 

 

S28.0 Роздавлювання грудної клітки 
Необхідно також кодувати синдром роздавлювання (T79.5), якщо застосовується. 

Виключено:  

«западаюча» грудна клітка (S22.5) 

якщо відомий тип травми (наприклад, забій, перелом, вивих, внутрішня травма), необхідно 

кодувати лише тип травми 

 

S28.1 Травматична ампутація частини грудної клітки 
Виключено: поперечний переріз тулуба у ділянці грудної клітки (T05.8) 

 

S29 Інші та неуточнені травми грудної клітки 

 

S29.0 Травма м'яза та сухожилка у ділянці грудної клітки 
Розтягнення та перенапруження 

Виключено: розтягнення та перенапруження зв’язкового апарата (зв'язки) (S23.3-S23.5) 

 

S29.7 Множинні травми грудної клітки 
▼1907 Травми, які можна віднести до більше ніж однієї рубрики S20-S29.0 

 

S29.8 Інші уточнені травми грудної клітки 

 

S29.9 Неуточнена травма грудної клітки 

 

ТРАВМИ ЖИВОТА, НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ СПИНИ, ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ 

ХРЕБТА ТА ТАЗА  

(S30-S39) 

 
Включено: 

черевна стінка 

анус 

тазова ділянка 

зовнішні статеві органи 

бічна частина живота 

пахова ділянка 

Виключено: 

опіки (T20-T32) 

наслідки проникнення стороннього тіла в: 

 анус та пряму кишку (T18.5) 
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 сечостатеві шляхи (T19.-) 

 шлунок, тонку та товсту кишку (T18.2-T18.4) 

перелом хребта БДВ (T08) 

обмороження (T33-T35) 

травми: 

 спини БДВ (T09.-) 

 спинного мозку БДВ (T09.3) 

 тулуба БДВ (T09.-) 

укус або ужалення отруйної комахи (T63.4) 

 

S30 Поверхнева травма живота, нижньої частини спини та таза 
▼1916 Виключено: поверхнева травма у ділянці кульшового суглоба та стегна (S70.-) 

 

S30.0 Забій нижньої частини спини та таза 
Тазової ділянки 

Поперекової ділянки 

Крижової ділянки 

 

S30.1 Забій стінки живота 
Епігастральної ділянки 

Бічної частини живота 

Пахвинної ділянки 

Здухвинної ділянки 

Клубово-пахової ділянки 

 

S30.2 Забій зовнішніх статевих органів 
Статевих губ (великих) (малих) 

Статевого члена 

Промежини 

Калитки 

Яєчка 

Піхви 

Виключено: забій вагiни (S37.88) 

 

S30.7 Множинні поверхневі травми живота, нижньої частини спини та таза 
 

Наступні додаткові п’яті знаки наведені для використання з підрубриками S30.8 та S30.9 й 

позначення типу поверхневої травми.  

 

◙0 неуточнена 

 

◙1 садно 

 

◙2 водяний пухир 

 

◙3 укус комахи 

 

◙4 травма від поверхневого стороннього тіла (скабка) 

 

◙5 забій 

 

◙8 інша 

 

S30.8 Інші поверхневі травми живота, нижньої частини спини та таза 
[0-8] Тазової ділянки 

Епігастральної ділянки 

Зовнішніх статевих органів 
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Бічної частини живота 

 

S30.9 Поверхнева травма живота, нижньої частини спини та таза неуточненої 

локалізації 
[0-8] 
 

S31 Відкрита рана живота, нижньої частини спини та таза 
▼1917 Використовуйте додатковий код T89.0- для зазначення відкритої рани зі стороннім тілом, 

інфекцією та затримкою загоєння/лікування. 

Виключено: 

відкрита рана в ділянці кульшового суглоба (S71.0) 

травматична ампутація частини живота, нижньої частини спини та таза (S38.2-S38.3) 

 

S31.0 Відкрита рана нижньої частини спини та таза 
Сідничної ділянки  

Тазового дна 

Промежини 

Крижової ділянки 

 

S31.1 Відкрита рана черевної стінки 
Епігастральної ділянки 

Бічної частини живота 

Пахвинної ділянки 

Здухвинної ділянки 

Клубово-пахової ділянки 

Надлобкової ділянки 

 

S31.2 Відкрита рана статевого члена 

 

S31.3 Відкрита рана мошонки та яєчок 

 

S31.4 Відкрита рана піхви та вульви 
Клітора 

 

S31.5 Відкрита рана інших та неуточнених зовнішніх статевих органів 
Статевих органів 

Виключено: травматична ампутація зовнішніх статевих органів (S38.2) 

 

S31.7 Множинні відкриті рани живота, нижньої частини спини та таза 

 

S31.8 Відкрита рана інших та неуточнених частин живота 

 

◙S31.80 Відкрита рана інших та неуточнених частин живота 
Ануса (сфінктера) 

Прямокишково-піхвової перетинки 

 

◙S31.81 Відкрита рана неуточненої нижньої частини спини та таза, сполучена з 

переломом 
▼0050          Спочатку необхідно кодувати перелом (S32.-). 
 

◙S31.82 Відкрита рана неуточненої нижньої частини спини та таза, сполучена з 

вивихом 
▼0050          Спочатку необхідно кодувати вивих (S33.1-  S33.3). 

 

◙S31.83 Відкрита рана неуточненої частини живота, сполучена з внутрішньочеревною 

травмою 
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▼0050, 

1920 Спочатку необхідно кодувати внутрішньочеревну травму (S36-S37). 

 

S32 Перелом поперекового відділу хребта та кісток таза 
Включено: 

перелом на рівні попереково-крижового відділу: 

 невральної дуги 

 остистого відростка хребця 

 поперечного відростка хребця 

 хребця 

 дуги хребця 

Використовуйте додатковий код (S33.1-  S33.3) для опису зміщення, яким супроводжується 

перелом поперекових хребців. Якщо номер зламаного хребця зі зміщенням невідомий, кодуйте 

перелом на найвищому рівні. 

Використовуйте додатковий код S34.- для зазначення ушкодження поперекового відділу спинного 

мозку. 

Використовуйте додатковий код відкритої рани S31.81 з рубрикою S32 для зазначення 

відкритого/складного перелому [відкрита рана, сполучена з переломом]. 

Виключено: перелом у ділянці кульшового суглоба БДВ (S72.08) 

 

S32.0 Перелом поперекового хребця 

 

◙S32.00 Перелом поперекового хребця, рівень неуточнений 
Поперекового відділу хребта БДВ 

 

◙S32.01 Перелом поперекового хребця на рівні L1 

 

◙S32.02 Перелом поперекового хребця на рівні L2 

 

◙S32.03 Перелом поперекового хребця на рівні L3 

 

◙S32.04 Перелом поперекового хребця на рівні L4 

 

◙S32.05 Перелом поперекового хребця на рівні L5 

 

S32.1 Перелом крижів 

 

S32.2 Перелом куприка 

 

S32.3 Перелом клубової кістки 

 

S32.4 Перелом кульшової западини (ямки) 

 

S32.5 Перелом лобкової кістки 
Відгалуження (нижче та вище лобкової кістки) 

Лобкового симфізу 

 

S32.7 Множинні переломи попереково-крижового відділу хребта та кісток таза 
Виключено:  

множинні переломи уточнених рівнів хребців поперекового відділу (S32.0-). Кожен рівень 

необхідно кодувати окремо 

множинні переломи кісток таза (S32.89) 

 

S32.8 Перелом інших та неуточнених частин попереково-крижового відділу хребта 

та кісток таза 
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◙S32.81 Перелом сідничної кістки 

 

◙S32.82 Перелом попереково-крижового відділу хребта, ділянка неуточнена 
Перелом попереково-крижового відділу хребта БДВ 

 

◙S32.83 Перелом кісток таза, ділянка неуточнена 
Перелом кісток таза БДВ 

 

◙S32.89 Інші та множинні переломи кісток таза 
Складний перелом кісток таза БДВ 

Перелом при боковому стисненні 

Перелом таза Мальгеня 

Перелом таза типу В «відкрита книга» 

Вертикальний перелом кісток таза  

 

S33 Вивих, розтягнення та перенапруження суглобів та зв'язок поперекового 

відділу хребта та таза 
Використовуйте додатковий код (S32.-) для опису переломів, які супроводжуються зміщенням 

хребців в поперековій ділянці (S33.1-  S33.3). Якщо номер зламаного хребця зі зміщенням 

невідомий, кодуйте перелом на найвищому рівні. 

Використовуйте додатковий код (S34.-) з S33.1-  S33.3 для зазначення ушкодження спинного 

мозку хребців в поперековій ділянці. 

Використовуйте додатковий код відкритої рани (S31.82) з підрубриками S33.1-  S33.3 для 

зазначення відкритого вивиху [відкрита рана, сполучена з вивихом]. 
Виключено: 

вивих, розтягнення та перенапруження кульшового суглоба (S73.-) 

акушерські травми тазових суглобів та зв'язок (O71.6) 

розрив чи зміщення (нетравматичне) міжхребцевого диска поперекового відділу хребта (M51.-) 

травма м'яза та сухожилка в ділянці живота, нижньої частини спини та таза (S39.0) 

 

S33.0 Травматичний розрив міжхребцевого диска в попереково-крижовому відділі 

 

S33.1 Вивих поперекового хребця 

 

◙S33.10 Вивих поперекового хребця, рівень неуточнений 
Вивих поперекового відділу хребта БДВ 

 

◙S33.11 Вивих поперекового хребця L1/L2 

 

◙S33.12 Вивих поперекового хребця L2/L3 

 

◙S33.13 Вивих поперекового хребця L3/L4 

 

◙S33.14 Вивих поперекового хребця L4/L5 

 

◙S33.15 Вивих попереково-крижового хребця L5/S1 

 

S33.2 Вивих крижово-клубового суглоба та крижово-куприкового з'єднання 
Куприка 

Крижів 

 

S33.3 Вивих іншої та неуточненої частини попереково-крижового відділу хребта та таза 
Безіменної кістки (з’єднання з лобковою кісткою) (з’єднання з крижовою кісткою) 

 

S33.4 Травматичний розрив лобкового симфізу 
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S33.5 Розтягнення та перенапруження поперекового відділу хребта 

 

◙S33.51 Розтягнення та перенапруження попереково-крижового [зчленування] [зв’язки] 

 

S33.6 Розтягнення та перенапруження крижово-клубового суглоба 

 

S33.7 Розтягнення та перенапруження інших та неуточнених частин попереково-

крижового відділу хребта та таза 

 

 

S34 Травма нервів поперекового відділу спинного мозку та нервів у ділянці 

живота, нижньої частини спини та таза 

 

S34.0 Забій та набряк поперекового відділу спинного мозку [мозкового конуса] 

 

S34.1 Інші травми поперекового відділу спинного мозку [мозкового конуса] 
Повне/неповне ушкодження поперекового відділу спинного мозку 

Кодуйте також функціональний рівень травми спинного мозку (S34.7-) 

 

S34.2 Травма нервового корінця попереково-крижового відділу хребта 

 

S34.3 Травма кінського хвоста 

 

S34.4 Травма попереково-крижового нервового сплетення 

 

S34.5 Травма поперекових, крижових і тазових симпатичних нервів 
Черевного вузла або сплетення 

Підчеревного сплетення 

Брижового сплетення (нижнього) (верхнього) 

Вісцерального нерва 

 

S34.6 Травма периферичних нервів живота, нижнього відділу спини та таза 

 

◙S34.7 Функціональний рівень травми поперекового відділу спинного мозку 
▼0050, 

1915 Ця рубрика використовується для обліку функціонального рівня травми спинного мозку. 

Функціональний рівень травми спинного мозку означає найнижчий неушкоджений сегмент. 

Спочатку необхідно кодувати тип травми спинного мозку 

 

◙S34.70 Функціональне ушкодження спинного мозку, поперековий відділ, неуточнене 

 

◙S34.71 Функціональне ушкодження спинного мозку, L1 

 

◙S34.72 Функціональне ушкодження спинного мозку, L2 

 

◙S34.73 Функціональне ушкодження спинного мозку, L3 

 

◙S34.74 Функціональне ушкодження спинного мозку, L4 

 

◙S34.75 Функціональне ушкодження спинного мозку, L5 

 

◙S34.76 Функціональне ушкодження спинного мозку, крижі 
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S34.8 Травма інших та неуточнених нервів у ділянці живота, нижньої частини спини та 

таза 

 

S35 Травма кровоносних судин у ділянці живота, нижньої частини спини та таза 

 

S35.0 Травма черевної частини аорти 
Виключено: травма аорти БДВ (S25.0) 

 

S35.1 Травма нижньої порожнистої вени 
Печінкової вени 

Виключено: травма порожнистої вени БДВ (S25.2) 

 

S35.2 Травма черевної або брижової артерії 
Шлункової артерії 

Шлунково-дванадцятипалої артерії 

Печінкової артерії 

Брижової артерії (нижньої) (верхньої) 

Селезінкової артерії 

 

S35.3 Травма портальної або селезінкової вени 
Брижової вени (нижньої) (верхньої) 

 

S35.4 Травма кровоносних судин нирки 
Артерії або вени нирки 

 

S35.5 Травма клубових кровоносних судин 
Підчеревної  

Клубової   артерії або вени 

Маткової 

 

S35.7 Травма кількох кровоносних судин у ділянці живота, нижньої частини спини та 

таза 

 

S35.8 Травма інших кровоносних судин у ділянці живота, нижньої частини спини та 

таза 
Артерії або вени яєчника 

 

S35.9 Травма неуточненої кровоносної судини у ділянці живота, нижньої частини спини 

та таза 

 

S36 Травма органів черевної порожнини 
Використовуйте додатковий код відкритої рани S31.83 з рубрикою S36 для зазначення відкритої 

внутрішньочеревної рани [відкрита рана, сполучена з внутрішньочеревною травмою]. 

 

S36.0 Травма селезінки 

 

◙S36.00 Травма селезінки, неуточнена 

 

◙S36.01 Гематома селезінки 

 

◙S36.02 Розриви капсули селезінки, без сильного руйнування паренхіми 

 

◙S36.03 Розрив селезінки, що поширюється на паренхіму 

 

◙S36.04 Значне руйнування паренхіми селезінки 
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Розрив селезінки 

 

◙S36.08 Інша травма селезінки 
Проникаюча травма селезінки 

 

S36.1 Травма печінки або жовчного міхура 

 

◙S36.10 Травма печінки, неуточнена 

 

◙S36.11 Забій та гематома печінки 

 

◙S36.12 Розрив печінки, неуточнений 

 

◙S36.13 Незначний розрив печінки 
Розрив капсули печінки, або розрив без значного залучення паренхіми печінки [тобто, менше 1 

см глибиною] 

 

◙S36.14 Помірний розрив печінки 
Розрив печінки з залучення паренхіми, але без значного руйнування паренхіми [тобто, менше 

10 см довжиною та менше 3 см глибиною] 

 

◙S36.15 Значний розрив печінки 
Розрив печінки з сильним руйнуванням паренхіми печінки [тобто, 10 см довжиною та 3 см 

глибиною] 

Численні помірні розриви печінки, з гематомами чи без 

 

◙S36.16 Інша травма печінки 

 

◙S36.17 Травма жовчного міхура 

 

◙S36.18 Травма жовчної протоки 

 

S36.2 Травма підшлункової залози 

 

◙S36.20 Травма підшлункової залози, ділянка неуточнена 

 

◙S36.21 Травма голівки підшлункової залози 

 

◙S36.22 Травма тіла підшлункової залози 

 

◙S36.23 Травма хвоста підшлункової залози 

 

◙S36.29 Травма інших та множинних частин підшлункової залози 
Протоки підшлункової залози 

 

S36.3 Травма шлунка 

 

S36.4 Травма тонкої кишки 

 

◙S36.40 Травма тонкої кишки, ділянка неуточнена 

 

◙S36.41 Травма дванадцятипалої кишки 

 

◙S36.49 Травма іншої або декількох частин тонкої кишки 
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Травма клубової кишки 

Травма порожньої кишки 

 

S36.5 Травма ободової кишки 

 

◙S36.50 Травма ободової кишки, відділ неуточнений 

 

◙S36.51 Травма висхідної [правої] ободової кишки  

 

◙S36.52 Травма поперечної ободової кишки 

 

◙S36.53 Травма низхідної [лівої] ободової кишки 

 

◙S36.54 Травма сигмоїдної ободової кишки 

 

◙S36.59 Травма інших та неуточнених частин ободової кишки 
Травма апендикса 

Травма сліпої кишки 

 

S36.6 Травма прямої кишки 
Множинні травми прямої кишки 

 

S36.7 Травма декількох внутрішньочеревних органів 

 

S36.8 Травма інших внутрішньочеревних органів 

 

◙S36.81 Травма очеревини 

 

◙S36.82 Травма брижі тонкої кишки 

 

◙S36.83 Травма заочеревинного простору 

 

◙S36.88 Травма інших внутрішньочеревних органів 

 

S36.9 Травма неуточненого внутрішньочеревного органа 

 

S37 Травма органів сечовиділення та органів малого таза 
Використовуйте додатковий код відкритої рани S31.83 з рубрикою S37 для зазначення відкритої 

внутрішньочеревної рани [відкрита рана, сполучена з внутрішньочеревною травмою]. 

Виключено:  

травма очеревини (S36.81) 

травма заочеревинного простору (S36.83) 

 

S37.0 Травма нирки 

 

◙S37.00 Травма нирки, неуточнена 

 

◙S37.01 Забій та гематома нирки 

 

◙S37.02 Розрив нирки  
З залученням капсули та ниркової миски [чашково-мискової системи] 

Розрив капсули 

 

◙S37.03 Повне руйнування паренхіми нирки 
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Розрив нирки 

 

S37.1 Травма сечовода 

 

S37.2 Травма сечового міхура 

 

◙S37.20 Травма сечового міхура, неуточнена 

 

◙S37.21 Забій сечового міхура 

 

◙S37.22 Розрив сечового міхура 
Позаочеревинний 

Внутрішньоочеревинний  

 

◙S37.28 Інша травма сечового міхура 
Пошкодження сечового міхура 

 

S37.3 Травма сечівника 

 

◙S37.30 Травма сечівника, ділянка неуточнена 

 

◙S37.31 Травма перетинчастої частини чоловічого сечівника 

 

◙S37.32 Травма губчатої частини чоловічого сечівника 

 

◙S37.33 Травма передміхурової частини чоловічого сечівника 

 

◙S37.38 Травма іншої частини сечівника 

 

S37.4 Травма яєчника 

 

S37.5 Травма маткової (фаллопієвої) труби 

 

S37.6 Травма матки 
Виключено: акушерська травма (O71.-) 

 

S37.7 Множинна травма органів таза 

 

S37.8 Травма інших органів таза 
Виключено: відкрита рана інших та неуточнених зовнішніх статевих органів (S31.5) 

 

◙S37.81 Травма надниркової залози 

 

◙S37.82 Травма передміхурової залози 

 

◙S37.83 Травма сім’яного міхурця 

 

◙S37.84 Травма сім’явиносної протоки 

 

◙S37.88 Травма інших органів таза 
Піхви 

 

S37.9 Травма неуточненого органа таза 
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S38 Роздавлювання та травматична ампутація частини живота, нижньої частини 

спини та таза 
Необхідно також кодувати синдром роздавлювання (T79.5), якщо застосовується. 

Виключено: якщо відомий тип травми (наприклад, забій, перелом, вивих, внутрішня травма), 

необхідно кодувати лише тип травми 

 

S38.0 Роздавлювання зовнішніх статевих органів 

 

S38.1 Роздавлювання інших та неуточнених частин живота, нижньої частини спини та 

таза 

 

S38.2 Травматична ампутація зовнішніх статевих органів 
Статевих губ (великих) (малих) 

Статевого члена 

Мошонки 

Яєчок 

Вульви 

 

S38.3 Травматична ампутація інших та неуточнених частин живота, нижньої частини 

спини та таза 
Виключено: поперечний переріз тулуба у ділянці живота (T05.8) 

 

S39 Інші та неуточнені травми живота, нижньої частини спини та таза 

 

S39.0 Травма м'яза та сухожилка живота, нижньої частини спини та таза 
Розтягнення та перенапруження 

Виключено: розтягнення та перенапруження суглоба (зв'язки) (S33.51-S33.7) 

 

S39.6 Сукупна травма внутрішньочеревного(их) і тазового(их) органа(ів) 

 

S39.7 Інші множинні травми живота, нижньої частини спини та таза 
Травми, які можна віднести до більше ніж однієї рубрики S30-S39.6 

Виключено: травми, класифіковані в рубриках S36.- разом з травмами, класифікованими в 

рубриках S37.- (S39.6) 

 

S39.8 Інші уточнені травми живота, нижньої частини спини та таза 

 

S39.9 Неуточнені травми живота, нижньої частини спини та таза 

 

ТРАВМИ ПЛЕЧА ТА ПЛЕЧОВОГО ПОЯСУ  

(S40-S49) 

 
Включено: 

травми: 

 пахвової ділянки 

 лопаткової ділянки 

 плеча 

 плечового поясу [руки], що є ділянкою верхньої кінцівки між плечем та ліктем 

Виключено: 

двобічна травма плеча та плечового поясу (T00-T07) 

опіки (T20-T31) 

обмороження (T33-T35) 

травми: 

 ліктя (S50-S59) 

 верхньої кінцівки, ділянка неуточнена (T10-T11) 

укус або ужалення отруйної комахи (T63.4) 
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S40 Поверхнева травма плеча та плечового поясу 
▼1916 

 

S40.0 Забій плеча та плечового поясу 
Пахвової ділянки 

Лопаткової ділянки 

 

S40.7 Множинні поверхневі травми плеча та плечового поясу 

 

S40.8 Інші поверхневі травми плеча та плечового поясу 

 

◙S40.81 Садно плеча та плечового поясу 

 

◙S40.82 Водяний пухир плеча та плечового поясу 

 

◙S40.83 Укус комахи в плече та ділянку плечового поясу 

 

◙S40.84 Травма плеча та плечового поясу від поверхневого стороннього тіла (скабка) 

 

◙S40.88 Інші поверхневі травми плеча та плечового поясу 

 

S40.9 Поверхнева травма плеча та плечового поясу, неуточнена 

 

S41 Відкрита рана плеча та плечового поясу 
▼1917 Використовуйте додатковий код T89.0- для зазначення відкритої рани зі стороннім тілом, 

інфекцією та затримкою загоєння/лікування. 

Виключено: травматична ампутація плеча та плечового поясу (S48.-) 

 

S41.0 Відкрита рана плечового поясу 
Поясу верхньої кінцівки 

 

S41.1 Відкрита рана плеча 

 

S41.7 Множинні відкриті рани плеча та плечового поясу 

 

S41.8 Відкрита рана інших та неуточнених частин плечового поясу 

 

◙S41.80 Неуточнена відкрита рана інших та неуточнених частин плечового поясу 
Пахвової ділянки 

Лопаткової ділянки 

 

◙S41.81 Відкрита рана (неуточнених частин плеча та плечового поясу), сполучена з  

▼0050 переломом  
Спочатку необхідно кодувати перелом (S42.-). 

 

◙S41.82 Відкрита рана (неуточнених частин плеча та плечового поясу), сполучена з  

▼0050 вивихом 
Спочатку необхідно кодувати вивих (S43.-). 

 

S42 Перелом плеча та кісток плечового поясу 
Використовуйте додатковий код відкритої рани S41.81 з рубрикою S42 для зазначення 

відкритого/складного перелому [відкрита рана, сполучена з переломом]. 
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S42.0 Перелом ключиці 

 

◙S42.00 Перелом ключиці, ділянка неуточнена 
Ключиці БДВ 

 

◙S42.01 Перелом груднинного кінця ключиці 

 

◙S42.02 Перелом тіла ключиці 

 

◙S42.03 Перелом лопаткового (надплечового) кінця ключиці 

 

◙S42.09 Множинні переломи ключиці 

 

S42.1 Перелом лопатки 

 

◙S42.10 Перелом лопатки, ділянка неуточнена 
Лопатки БДВ 

Запліччя БДВ 

 

◙S42.11 Перелом тіла лопатки 

 

◙S42.12 Перелом надплечового відростка 
Плечового відростка 

 

◙S42.13 Перелом дзьобоподібного відростка 

 

◙S42.14 Перелом суглобової западини та шийки лопатки 

 

◙S42.19 Множинні переломи лопатки 

 

S42.2 Перелом верхнього кінця плечової кістки 

 

◙S42.20 Перелом верхнього кінця плечової кістки, ділянка неуточнена 
Проксимального кінця БДВ 

 

◙S42.21 Перелом головки плечової кістки 
Перелом головки плечової кістки, двох, трьох або чотирьох частин 

Верхнього епіфіза плечової кістки 

 

◙S42.22 Перелом хірургічної шийки плечової кістки 

 

◙S42.23 Перелом анатомічної шийки плечової кістки 

 

◙S42.24 Перелом великого горбка плечової кістки 

 

◙S42.29 Перелом інших та множинних частин верхнього кінця плечової кістки 
Малого горбка плечової кістки 

 

S42.3 Перелом тіла плечової кістки 
Плеча БДВ 

Плечової кістки БДВ 

Множинні переломи тіла плечової кістки 

Плечового поясу БДВ 
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S42.4 Перелом нижнього кінця плечової кістки 
Виключено: перелом ліктя БДВ (S52.00) 

 

◙S42.40 Перелом нижнього кінця плечової кістки, ділянка неуточнена 
Дистального кінця БДВ 

 

◙S42.41 Перелом надвиросткової ділянки плечової кістки 

 

◙S42.42 Перелом латерального виростка плечової кістки 

 

◙S42.43 Перелом медіального виростка плечової кістки 

 

◙S42.44 Перелом виростка(ів) плечової кістки, неуточнений 
Суглобового відростка БДВ 

Зовнішнього виростка плечової кістки 

Внутрішнього надвиростка плечової кістки 

Нижнього епіфіза плечової кістки 

Медіального надвиростка плечової кістки 

 

◙S42.45 Т-подібний перелом дистального кінця плечової кістки 

 

◙S42.49 Інші та множинні переломи нижнього кінця плечової кістки 
Перелом інших та множинних частин 

Блоку плечової кістки 

 

S42.7 Множинні переломи ключиці, лопатки та плечової кістки 
Виключено: 

множинний перелом: 

 лише ключиці (S42.09) 

 лише плечової кістки: 

 нижнього кінця (S42.49) 

 верхнього кінця (S42.29) 

 лише лопатки (S42.19) 

 

S42.8 Перелом інших частин плеча та плечового поясу 

 

S42.9 Перелом неуточненої частини плечового поясу  
Перелом плеча БДВ  

 

S43 Вивих, розтягнення та перенапруження суглобів та зв'язок плечового поясу 
Використовуйте додатковий код відкритої рани S41.82 з підрубриками S43.0 S43.3 для 

зазначення відкритого вивиху [відкрита рана, сполучена з вивихом]. 

Виключено: травма м’яза та сухожилка у ділянці плеча та плечового поясу (S46) 

 

S43.0 Вивих плечового суглоба  
Плечової кістки, проксимального кінця 

 

◙S43.00 Вивих плеча, неуточнений 
Плечового суглоба БДВ 

Плечової кістки БДВ 

 

◙S43.01 Передній вивих плечової кістки 

 

◙S43.02 Задній вивих плечової кістки 

 

◙S43.03 Нижній вивих плечової кістки 
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◙S43.08 Вивих іншої частини плеча 

 

S43.1 Вивих акроміально-ключичного суглоба  
Ключиці 

 

S43.2 Вивих груднино-ключичного суглоба 

 

S43.3 Вивих іншої та неуточненої частини плечового поясу 
Вивих: 

 лопатки 

 плечового поясу БДВ 

 

S43.4 Розтягнення та перенапруження плечового суглоба 
Дзьобо-плечової зв’язки 

Капсули плечового суглоба 

 

S43.5 Розтягнення та перенапруження акроміально-ключичного суглоба 
Надплечо-ключичної зв’язки 

 

S43.6 Розтягнення та перенапруження груднино-ключичного суглоба 

 

S43.7 Розтягнення та перенапруження інших та неуточнених частин плечового поясу 
Розтягнення та перенапруження плечового поясу БДВ 

 

S44 Травма нервів у ділянці плеча та плечового поясу 
Виключено: травма плечового сплетення (S14.3) 

 

S44.0 Травма ліктьового нерва у ділянці плеча 
Виключено: ліктьового нерва БДВ (S54.0) 

 

S44.1 Травма медіального нерва у ділянці плеча 
Виключено: медіального нерва БДВ (S54.1) 

 

S44.2 Травма радіального нерва у ділянці плеча 
Виключено: радіального нерва БДВ (S54.2) 

 

S44.3 Травма пахвового нерва 

 

S44.4 Травма шкірно-м'язового нерва 

 

S44.5 Травма шкірного чутливого нерва у ділянці плеча та плечового поясу 

 

S44.7 Травми кількох нервів у ділянці плеча та плечового поясу 

 

S44.8 Травма інших нервів у ділянці плеча та плечового поясу 

 

S44.9 Травма неуточненого нерва у ділянці плеча та плечового поясу 

 

S45 Травма кровоносних судин у ділянці плеча та плечового поясу 
Виключено: 

травма підключичної: 

 артерії (S25.1) 

 вени (S25.3) 
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S45.0 Травма пахвової артерії 

 

S45.1 Травма плечової артерії 

 

S45.2 Травма пахвової або плечової вени 

 

S45.3 Травма поверхневої вени у ділянці плеча та плечового поясу 

 

S45.7 Травма декількох кровоносних судин у ділянці плеча та плечового поясу 

 

S45.8 Травма інших кровоносних судин у ділянці плеча та плечового поясу 

 

S45.9 Травма неуточненої кровоносної судини у ділянці плеча та плечового поясу 

 

S46 Травма м’яза та сухожилка у ділянці плеча та плечового поясу 
Включено: розтягнення та перенапруження 

Виключено:  

травма м'яза та сухожилка у ділянці ліктя чи нижче (S56.-) 

розтягнення та перенапруження суглоба (зв'язки) (S43.-) 

 

S46.0 Травма м'яза(ів) та сухожилка(ів) обертальної манжети плеча 

 

S46.1 Травма м'яза та сухожилка довгої головки двоголового м'яза плеча 

 

S46.2 Травма м'яза та сухожилка інших частин двоголового м'яза плеча 

 

S46.3 Травма м'яза та сухожилка триголового м'яза плеча 

 

S46.7 Травма декількох м'язів та сухожилків у ділянці плеча та плечового поясу 

 

S46.8 Травма інших м'язів та сухожилків у ділянці плеча та плечового поясу 
Підостного (м’яза) 

Субкапсулярного (м’яза) 

Надостного (м’яза) 

 

S46.9 Травма неуточнених м'язів та сухожилків у ділянці плеча та плечового поясу 

 

S47 Роздавлювання плеча та плечового поясу 
Необхідно також кодувати синдром роздавлювання (T79.5), якщо застосовується. 

Виключено:  

роздавлювання ліктя (S57.0) 

якщо відомий тип травми (наприклад, забій, перелом, вивих, внутрішня травма), необхідно 

кодувати лише тип травми 

 

S48 Травматична ампутація плеча та плечового поясу 
Виключено: 

травматична ампутація: 

 на рівні ліктя (S58.0) 

 верхньої кінцівки, рівень неуточнений (T11.6) 

 

S48.0 Травматична ампутація у ділянці плечового суглоба 

 

S48.1 Травматична ампутація у ділянці між плечовим та ліктьовим суглобами 

 

S48.9 Травматична ампутація плеча та плечового поясу на неуточненому рівні  
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S49 Інші та неуточнені травми плеча та плечового поясу 

 

S49.7 Множинні травми плеча та плечового поясу 
▼1907 Травми, які можна віднести до більше ніж однієї рубрики S40-S48 

 

S49.8 Інші уточнені травми плеча та плечового поясу 

 

S49.9 Неуточнена травма плеча та плечового поясу 

 

ТРАВМИ ЛІКТЯ ТА ПЕРЕДПЛІЧЧЯ  

(S50-S59) 

 
Виключено: 

двобічна травма ліктя та передпліччя (T00-T07) 

опіки (T20-T31) 

обмороження (T33-T35) 

травми: 

 верхньої кінцівки, рівень неуточнений (T10-T11) 

 зап'ястка та кисті (S60-S69) 

укус або ужалення отруйної комахи (T63.4) 

 

S50 Поверхнева травма ліктя та передпліччя 
▼1916 Виключено: поверхнева травма зап'ястка та кисті (S60.-) 

 

S50.0 Забій ліктя 

 

S50.1 Забій інших та неуточнених частин передпліччя 

 

S50.7 Множинні поверхневі травми передпліччя 

 

S50.8 Інші поверхневі травми передпліччя 

 

◙S50.81 Садно передпліччя 

 

◙S50.82 Водяний пухир на передпліччі 

 

◙S50.83 Укус комахи в передпліччя 

 

◙S50.84 Травма передпліччя від поверхневого стороннього тіла (скабка) 

 

◙S50.88 Інша поверхнева травма передпліччя 
Інша поверхнева травма ліктя 

 

S50.9 Поверхнева травма передпліччя, неуточнена 
Поверхнева травма ліктя БДВ 

 

S51 Відкрита рана передпліччя 
▼1917 Використовуйте додатковий код T89.0- для зазначення відкритої рани зі стороннім тілом, 

інфекцією та затримкою загоєння/лікування. 

Виключено: 

відкрита рана зап'ястка та кисті (S61.-) 

травматична ампутація передпліччя (S58.-) 

 

S51.0 Відкрита рана ліктя 
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S51.7 Множинні відкриті рани передпліччя 

 

S51.8 Відкрита рана інших частин передпліччя 

 

◙S51.81 Відкрита рана (неуточнених частин передпліччя), сполучена з переломом  
▼0050          Спочатку необхідно кодувати перелом (S52.-). 
 

◙S51.82 Відкрита рана (неуточнених частин передпліччя), сполучена з вивихом  
▼0050          Спочатку необхідно кодувати вивих (S53.-). 
 

◙S51.88 Відкрита рана інших частин передпліччя 

 

S51.9 Відкрита рана неуточненої частини передпліччя 

 

S52 Перелом кісток передпліччя 
Використовуйте додатковий код відкритої рани S51.81 з рубрикою S52 для зазначення 

відкритого/складного перелому [відкрита рана, сполучена з переломом]. 

Виключено: перелом у ділянці зап'ястка та кисті (S62.-) 

 

S52.0 Перелом верхнього кінця ліктьової кістки 

 

◙S52.00 Перелом верхнього кінця ліктьової кістки, ділянка неуточнена 
Ліктя БДВ 

Проксимального кінця ліктьової кістки БДВ 

 

◙S52.01 Перелом ліктьового відростка ліктьової кістки 

 

◙S52.02 Перелом вінцевого відростка ліктьової кістки 

 

◙S52.09 Інші та множинні переломи верхнього кінця ліктьової кістки 

 

S52.1 Перелом верхнього кінця променевої кістки 

 

◙S52.10 Перелом верхнього кінця променевої кістки, ділянка неуточнена 
Проксимального кінця променевої кістки БДВ 

 

◙S52.11 Перелом головки променевої кістки 

 

◙S52.12 Перелом шийки променевої кістки 

 

◙S52.19 Інші та множинні переломи верхнього кінця променевої кістки 

 

S52.2 Перелом тіла ліктьової кістки 

 

◙S52.20 Перелом тіла ліктьової кістки, ділянка неуточнена 
Ліктьової кістки БДВ 

 

◙S52.21 Перелом проксимальної частини тіла ліктьової кістки з вивихом головки 

променевої кістки 
▼1918 Переломо-вивих Монтеджі 

 

S52.3 Перелом тіла променевої кістки 
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◙S52.30 Перелом тіла променевої кістки, ділянка неуточнена 
Променевої кістки БДВ 

 

◙S52.31 Перелом дистальної частини променевої кістки з вивихом головки ліктьової 

кістки 
Переломо-вивих Галеацці 

 

S52.4 Сукупний перелом тіла ліктьової та променевої кісток 

 

S52.5 Перелом нижнього кінця променевої кістки 

 

◙S52.50 Перелом нижнього кінця променевої кістки, неуточнений 
Дистального кінця променевої кістки БДВ 

 

◙S52.51 Перелом нижнього кінця променевої кістки зі зміщенням назад 
Перелом Колліса: 

 з залученням шилоподібного відростка ліктьової кістки 

 БДВ 

 

◙S52.52 Перелом нижнього кінця променевої кістки зі зміщенням до долонної поверхні 
Перелом Сміта 

Виключено: 

перелом Бартона (S52.53) 

з внутрішньосуглобовим переломом (S52.53) 

 

◙S52.53 Перелом нижнього кінця променевої кістки зі зміщенням до долонної поверхні 

та внутрішньосуглобовим переломом 
Перелом Бартона 

 

◙S52.59 Інші та множинні переломи нижнього кінця променевої кістки 
Внутрішньосуглобовий перелом БДВ 

 

S52.6 Сукупний перелом нижніх кінців ліктьової та променевої кісток 

 

S52.7 Множинні переломи кісток передпліччя 
Виключено: 

сукупний перелом ліктьової та променевої кісток: 

 нижніх кінців (S52.6) 

 тіл (S52.4) 

 

S52.8 Перелом інших частин кісток передпліччя 
Головки ліктьової кістки 

Нижнього кінця ліктьової кістки 

Шилоподібного відростка ліктьової кістки 

Верхнього та нижнього кінця передпліччя БДВ 

Виключено: перелом шилоподібного відростка ліктьової кістки у поєднанні з переломом Колліса 

(S52.51) 

 

S52.9 Перелом неуточненої частини кісток передпліччя 

 

S53 Вивих, розтягнення та перенапруження суглобів та зв'язок ліктя 
Використовуйте додатковий код відкритої рани S51.82 з підрубриками S53.0 S53.1 для 

зазначення відкритого вивиху [відкрита рана, сполучена з вивихом]. 

Виключено: травма м’яза та сухожилка у ділянці передпліччя (S56) 

 

S53.0 Вивих головки променевої кістки 
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Плечо-променевого суглоба 

Виключено: переломо-вивих Монтеджі (S52.21) 

 

S53.1 Вивих іншої та неуточненої частини ліктя 
Плечо-ліктьового суглоба 

Виключено:  

вивих тільки головки променевої кістки (S53.0) 

переломо-вивих Галеацці (S52.31) 

 

◙S53.10 Вивих ліктя, неуточнений 

 

◙S53.11 Передній вивих ліктя 

 

◙S53.12 Задній вивих ліктя 

 

◙S53.13 Медіальний вивих ліктя 

 

◙S53.14 Латеральний вивих ліктя 

 

◙S53.18 Інший вивих ліктя 

 

S53.2 Травматичний розрив радіальної колатеральної зв'язки 

 

S53.3 Травматичний розрив ліктьової колатеральної зв'язки 

 

S53.4 Розтягнення зв’язок та перенапруження ліктьового суглоба 

 

◙S53.40 Розтягнення зв'язок та перенапруження ліктьового суглоба, ділянка неуточнена 

 

◙S53.41 Розтягнення та перенапруження радіальної колатеральної зв’язки 

 

◙S53.42 Розтягнення та перенапруження латеральної зв’язки ліктьового суглоба 

 

◙S53.43 Розтягнення зв'язок та перенапруження плечо-променевого (суглоба) 

 

◙S53.44 Розтягнення зв'язок та перенапруження плечо-ліктьового (суглоба) 

 

◙S53.48 Розтягнення та перенапруження іншої частини ліктя 

 

S54 Травма нервів у ділянці передпліччя 
Виключено: травма нервів у ділянці зап'ястка та кисті (S64.-) 

 

S54.0 Травма ліктьового нерва у ділянці передпліччя 
Ліктьового нерва БДВ 

 

S54.1 Травма медіального нерва у ділянці передпліччя 
Медіального нерва БДВ 

 

S54.2 Травма радіального нерва у ділянці передпліччя 
Радіального нерва БДВ 

 

S54.3 Травма шкірного чутливого нерва у ділянці передпліччя 

 

S54.7 Травма декількох нервів у ділянці передпліччя 
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S54.8 Травма інших нервів у ділянці передпліччя 

 

S54.9 Травма неуточненого нерва у ділянці передпліччя 

 

S55 Травма кровоносних судин у ділянці передпліччя 
Виключено: 

травми: 

 кровоносних судин у ділянці зап'ястка та кисті (S65.-) 

 судин плеча (S45.1-S45.2) 

 

S55.0 Травма ліктьової артерії у ділянці передпліччя 

 

S55.1 Травма радіальної артерії у ділянці передпліччя 

 

S55.2 Травма вени у ділянці передпліччя 

 

S55.7 Травма декількох кровоносних судин у ділянці передпліччя 

 

S55.8 Травма інших кровоносних судин у ділянці передпліччя 

 

S55.9 Травма неуточнених кровоносних судин у ділянці передпліччя 

 

S56 Травма м’яза та сухожилка у ділянці передпліччя 
Включено: розтягнення та перенапруження 

Виключено: 

травма м'яза та сухожилка у ділянці зап'ястка та кисті (S66.-) 

розтягнення та перенапруження ліктьового суглоба (S53.4) 

 

S56.0 Травма великого пальця кисті та його сухожилка у ділянці передпліччя 

 

S56.1 Травма м'яза-згинача іншого(их) пальця(ів) кисті та його сухожилка у ділянці 

передпліччя 

 

S56.2 Травма іншого м'яза-згинача та його сухожилка у ділянці передпліччя 

 

S56.3 Травма м'яза-розгинача або відвідного м'яза великого пальця кисті та їх 

сухожилків у ділянці передпліччя 

 

S56.4 Травма м'яза-розгинача іншого(их) пальця(ів) та його сухожилка у ділянці 

передпліччя 

 

S56.5 Травма іншого м'яза-розгинача та його сухожилка у ділянці передпліччя 

 

S56.7 Травма декількох м'язів та сухожилків у ділянці передпліччя 

 

S56.8 Травма інших та неуточнених м'язів та сухожилків у ділянці передпліччя 

 

S57 Роздавлювання передпліччя 
Необхідно також кодувати синдром роздавлювання (T79.5), якщо застосовується. 

Виключено: 

роздавлювання зап'ястка та кисті руки (S67.-) 

якщо відомий тип травми (наприклад, забій, перелом, вивих, внутрішня травма), необхідно 

кодувати лише тип травми 
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S57.0 Роздавлювання ліктьового суглоба 

 

S57.8 Роздавлювання інших частин передпліччя 

 

S57.9 Роздавлювання неуточненої частини передпліччя 

 

S58 Травматична ампутація передпліччя 
Виключено: травматична ампутація зап'ястка та кисті (S68.-) 

 

S58.0 Травматична ампутація у ділянці ліктьового суглоба 

 

S58.1 Травматична ампутація у ділянці між ліктьовим і променево-зап'ястковим 

суглобами 

 

S58.9 Травматична ампутація передпліччя неуточненій ділянці 

 

S59 Інші та неуточнені травми передпліччя 
Виключено: інші та неуточнені травми зап'ястка та кисті (S69.-) 

 

S59.7 Множинні травми передпліччя 
▼1907 Травми, які можна віднести до більше ніж однієї рубрики S50-S58 

 

S59.8 Інші уточнені травми передпліччя 

 

S59.9 Неуточнена травма передпліччя 

 

ТРАВМИ ЗАП’ЯСТКА ТА КИСТІ  

(S60-S69) 

 
Виключено: 

двобічна травма зап'ястка та кисті (T00-T07) 

опіки (T20-T31) 

обмороження (T33-T35) 

травма верхньої кінцівки, рівень неуточнений (T10-T11) 

укус або ужалення отруйної комахи (T63.4) 

 

S60 Поверхнева травма зап’ястка та кисті 
▼1916 

 

S60.0 Забій пальця(ів) кисті без ушкодження нігтя 
Забій пальця(ів) кисті БДВ 

Виключено: забій з ушкодженням нігтя (нігтьової пластини) (S60.1) 

 

S60.1 Забій пальця(ів) кисті з ушкодженням нігтя 

 

S60.2 Забій інших частин зап'ястка та кисті 

 

S60.7 Множинні поверхневі травми зап'ястка та кисті 

 

S60.8 Інші поверхневі травми зап'ястка та кисті 

 

◙S60.81 Садно зап'ястка та кисті 
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◙S60.82 Водяний пухир на зап’ястку та кисті 

 

◙S60.83 Укус комахи на зап’ястку та кисті 

 

◙S60.84 Травма зап'ястка та кисті від поверхневого стороннього тіла (скабка) 

 

◙S60.88 Інші поверхневі травми зап'ястка та кисті 

 

S60.9 Поверхнева травма зап'ястка та кисті, неуточнена 

 

S61 Відкрита рана зап’ястка та кисті 
▼1917 Використовуйте додатковий код T89.0- для зазначення відкритої рани зі стороннім тілом, 

інфекцією та затримкою загоєння/лікування. 

Виключено: травматична ампутація зап'ястка та кисті (S68.-) 

 

S61.0 Відкрита рана пальця(ів) кисті без ушкодження нігтя  
Відкрита рана пальця(ів) кисті БДВ  

Відкрита рана великого пальця кисті  

Виключено: відкрита рана з ушкодженням нігтя (нігтьової пластини) (S61.1) 

 

S61.1 Відкрита рана пальця(ів) кисті з ушкодженням нігтя 
Великий палець з ушкодженням нігтя 

 

S61.7 Множинні відкриті рани зап'ястка та кисті  

 

S61.8 Відкрита рана інших частин зап'ястка та кисті 

 

◙S61.81 Відкрита рана (неуточнених частин зап'ястка та кисті), сполучена з переломом  
▼0050          Спочатку необхідно кодувати перелом (S62.-). 
 

◙S61.82 Відкрита рана (неуточнених частин зап'ястка та кисті), сполучена з вивихом  
▼0050          Спочатку необхідно кодувати вивих (S63.-). 
 

◙S61.88 Відкрита рана інших частин зап'ястка та кисті 
Долоні  

 

S61.9 Відкрита рана неуточненої частини зап'ястка та кисті 

 

S62 Перелом у ділянці зап’ястка та кисті 
Використовуйте додатковий код відкритої рани S61.81 з рубрикою S62 для зазначення 

відкритого/складного перелому [відкрита рана, сполучена з переломом]. 

Виключено: перелом дистальних кінців ліктьової та променевої кісток (S52.-) 

 

S62.0 Перелом човноподібної кістки кисті 

 

S62.1 Перелом іншої(их) зап'ясткової кістки(ок)  

 

◙S62.10 Перелом зап’ясткової кістки, неуточнений 

 

◙S62.11 Перелом півмісяцевої кістки зап’ястка 
Півмісяцевої кістки 

 

◙S62.12 Перелом тригранної кістки зап’ястка 
Тригранної кістки 

 



745 

◙S62.13 Перелом горохоподібної кістки зап’ястка 

 

◙S62.14 Перелом кістки-трапеції зап’ястка 
Великої багатокутної кістки 

 

◙S62.15 Перелом трапецієподібної кістки зап’ястка 
Малої багатокутної кістки 

 

◙S62.16 Перелом головчастої кістки зап’ястка 
Головчастої кістки 

 

◙S62.17 Перелом гачкуватої кістки зап’ястка 
Гачкоподібної кістки 

 

◙S62.19 Перелом інших та множинних зап’ясткових кісток  

 

S62.2 Перелом першої п'ясткової кістки 

 

◙S62.20 Перелом першої п'ясткової кістки, ділянка неуточнена 

 

◙S62.21 Перелом основи першої п'ясткової кістки 
Переломо-вивих Беннета 

 

◙S62.22 Перелом тіла першої п'ясткової кістки 

 

◙S62.23 Перелом шийки першої п'ясткової кістки 

 

◙S62.24 Перелом головки першої п'ясткової кістки 

 

S62.3 Перелом іншої п'ясткової кістки 
Виключено: перелом першої п'ясткової кістки (S62.2-) 

 

◙S62.30 Перелом п'ясткової кістки(ок), ділянка неуточнена 

 

◙S62.31 Перелом основи іншої п'ясткової кістки(ок) 

 

◙S62.32 Перелом тіла іншої п'ясткової кістки(ок) 

 

◙S62.33 Перелом шийки іншої п'ясткової кістки(ок) 

 

◙S62.34 Перелом головки іншої п'ясткової кістки(ок) 

 

S62.4 Множинні переломи п'ясткових кісток 

 

S62.5 Перелом великого пальця 

 

◙S62.50 Перелом великого пальця, ділянка неуточнена 

 

◙S62.51 Перелом проксимальної фаланги великого пальця  

 

◙S62.52 Перелом дистальної фаланги великого пальця  

 

S62.6 Перелом іншого пальця 
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Виключено: перелом великого пальця (S62.5-) 

 

◙S62.60 Перелом фаланги, ділянка неуточнена 

 

◙S62.61 Перелом проксимальної фаланги 

 

◙S62.62 Перелом середньої фаланги 

◙S62.63 Перелом дистальної фаланги 

 

S62.7 Множинні переломи пальців 

 

S62.8 Перелом інших та неуточнених частин зап'ястка та кисті 

 

S63 Вивих, розтягнення та перенапруження суглобів та зв'язок у ділянці 

зап’ястка та кисті 
Використовуйте додатковий код відкритої рани S61.82 з підрубриками S63.0 S63.3 для 

зазначення відкритого вивиху [відкрита рана, сполучена з вивихом]. 

Виключено: травма м’яза та сухожилка у ділянці зап’ястка та кисті (S66) 

 

 

S63.0 Вивих зап'ястка 

 

◙S63.00 Вивих зап'ястка, ділянка неуточнена 
Променево-зап’ясткових кісток у дистальному кінці БДВ 

Ліктьово-зап’ясткових кісток у дистальному кінці БДВ 

 

◙S63.01 Вивих променево-ліктьового суглоба, дистального 

 

◙S63.02 Вивих променево-зап’ясткового суглоба 

 

◙S63.03 Вивих середньо-зап’ясткового суглоба 

 

◙S63.04 Вивих зап’ястко-п’ясткового суглоба 
П’ясткової кістки, проксимального кінця 

 

◙S63.08 Вивих іншої частини кисті 
Зап’ясткової кістки БДВ 

 

S63.1 Вивих пальця  

 

◙S63.10 Вивих пальця, ділянка неуточнена 
Фаланги пальця руки БДВ 

Великого пальця БДВ 

 

◙S63.11 Вивих п’ястково-фалангового суглоба 
П’ясткової кістки, дистального кінця 

 

◙S63.12 Вивих міжфалангового суглоба кисті  

 

S63.2 Множинні вивихи пальців 

 

S63.3 Травматичний розрив зв'язки зап'ястка та п'ястка 
Колатеральної зв’язки, зап’ястка 

Променево-зап’ясткової (зв'язки) 
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Ліктьово-зап'ясткової зв'язки (долонної) 

 

S63.4 Травматичний розрив зв'язки пальця в ділянці п'ястково-фалангового та 

міжфалангового суглоба(ів) 
Колатеральної 

Долонної 

Долонного апоневроза 

 

S63.5 Розтягнення та перенапруження зв'язок у ділянці зап'ястка 

 

◙S63.50 Розтягнення та перенапруження зв'язок зап'ястка, ділянка неуточнена 

 

◙S63.51 Розтягнення та перенапруження зап’ясткового суглоба 

 

◙S63.52 Розтягнення та перенапруження променево-зап’ясткового(ої) (суглоба) 

(зв’язки) 

 

◙S63.53 Розтягнення та перенапруження зап’ястко-п’ясткового суглоба 

 

◙S63.58 Розтягнення та перенапруження інших частин зап’ястка  
Променево-ліктьового суглоба, дистального 

 

S63.6 Розтягнення та перенапруження зв'язок у ділянці пальця(ів) 

 

◙S63.60 Розтягнення та перенапруження пальця(ів), ділянка неуточнена 
Фаланги пальця руки БДВ 

Великого пальця БДВ 

 

◙S63.61 Розтягнення та перенапруження п’ястково-фалангового суглоба  

 

◙S63.62 Розтягнення та перенапруження міжфалангового суглоба кисті 

 

◙S63.68 Розтягнення та перенапруження інших частин пальця 

 

S63.7 Розтягнення та перенапруження зв'язок іншої та неуточненої частини кисті 
Середньозап’ястного суглоба 

 

S64 Травма нервів у ділянці зап’ястка та кисті 

 

S64.0 Травма ліктьового нерва у ділянці зап'ястка та кисті 

 

S64.1 Травма медіального нерва у ділянці зап'ястка та кисті 

 

S64.2 Травма радіального нерва у ділянці зап'ястка та кисті 

 

S64.3 Травма нерва великого пальця кисті 

 

S64.4 Травма нерва іншого пальця кисті 

 

S64.7 Травма декількох нервів у ділянці зап'ястка та кисті 

 

S64.8 Травма інших нервів у ділянці зап'ястка та кисті 

 

S64.9 Травма неуточненого нерва у ділянці зап'ястка та кисті 
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S65 Травма кровоносних судин у ділянці зап’ястка та кисті 

 

S65.0 Травма ліктьової артерії у ділянці зап'ястка та кисті 

 

S65.1 Травма радіальної артерії у ділянці зап'ястка та кисті 

 

S65.2 Травма поверхневої долонної дуги 

 

S65.3 Травма глибокої долонної дуги 

 

S65.4 Травма кровоносної(их) судини (судин) великого пальця кисті 

 

S65.5 Травма кровоносної(их) судини (судин) іншого пальця кисті 

 

S65.7 Травма декількох кровоносних судин у ділянці зап'ястка та кисті 

 

S65.8 Травма інших кровоносних судин у ділянці зап'ястка та кисті 

 

S65.9 Травма неуточненої кровоносної судини у ділянці зап'ястка та кисті 

 

S66 Травма м’яза та сухожилка у ділянці зап'ястка та кисті 
Включено: розтягнення та перенапруження 

Виключено: розтягнення та перенапруження суглоба (зв’язки) (S63.-) 

 

S66.0 Травма довгого м'яза-згинача великого пальця та його сухожилка у ділянці 

зап'ястка та кисті 

 

S66.1 Травма м'яза-згинача іншого пальця та його сухожилка у ділянці зап'ястка та кисті 

 

S66.2 Травма м'яза-розгинача великого пальця та його сухожилка у ділянці зап'ястка та 

кисті 

 

S66.3 Травма м'яза-розгинача іншого пальця та його сухожилка у ділянці зап'ястка та 

кисті 

 

S66.4 Травма власного м'яза та сухожилка великого пальця у ділянці зап'ястка та кисті 

 

S66.5 Травма власного м'яза та сухожилка іншого пальця у ділянці зап'ястка та кисті 

 

S66.6 Травма декількох м'язів-згиначів та сухожилків у ділянці зап'ястка та кисті 

 

S66.7 Травма декількох м'язів-розгиначів та сухожилків у ділянці зап'ястка та кисті 

 

S66.8 Травма інших м'язів та сухожилків у ділянці зап'ястка та кисті 

 

S66.9 Травма неуточненого м'яза та сухожилка у ділянці зап'ястка та кисті 

 

S67 Роздавлювання зап’ястка та кисті 
Необхідно також кодувати синдром роздавлювання (T79.5), якщо застосовується. 

Виключено: 

якщо відомий тип травми (наприклад, забій, перелом, вивих, внутрішня травма), необхідно 

кодувати лише тип травми 
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S67.0 Роздавлювання великого та іншого(их) пальця(ів) кисті 

 

S67.8 Роздавлювання іншої та неуточненої частини зап'ястка та кисті 

 

S68 Травматична ампутація зап’ястка та кисті 

 

S68.0 Травматична ампутація великого пальця кисті (повна) (часткова) 

 

S68.1 Травматична ампутація іншого одного пальця кисті (повна) (часткова) 

 

S68.2 Травматична ампутація двох і більше пальців кисті (повна) (часткова) 

 

S68.3 Сукупна травматична ампутація (частини) пальця(ів) та інших частин зап'ястка та 

кисті 

 

S68.4 Травматична ампутація кисті на рівні зап'ястка 

 

S68.8 Травматична ампутація інших частин зап'ястка та кисті 

 

S68.9 Травматична ампутація зап'ястка та кисті на неуточненому рівні  

 

S69 Інші та неуточнені травми зап’ястка та кисті 

 

S69.7 Множинні травми зап'ястка та кисті 
▼1907 Травми, які можна віднести до більше ніж однієї рубрики S60-S68 

 

S69.8 Інші уточнені травми зап'ястка та кисті 

 

S69.9 Неуточнена травма зап'ястка та кисті 

 

ТРАВМИ ДІЛЯНКИ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА ТА СТЕГНА  

(S70-S79) 

 
Виключено: 

двобічна травма ділянки кульшового суглоба та стегна (T00-T07) 

опіки (T20-T31) 

обмороження (T33-T35) 

травма нижньої кінцівки, рівень неуточнений (T12-T13) 

укус або ужалення отруйної комахи (T63.4) 

 

S70 Поверхнева травма ділянки кульшового суглоба та стегна 
▼1916 

 

S70.0 Забій ділянки кульшового суглоба 

 

S70.1 Забій стегна 

 

S70.7 Множинні поверхневі травми ділянки кульшового суглоба та стегна 

 

S70.8 Інші поверхневі травми ділянки кульшового суглоба та стегна 

 

◙S70.81 Садно ділянки кульшового суглоба та стегна 
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◙S70.82 Водяний пухир у ділянці кульшового суглоба та стегна 

 

◙S70.83 Укус комахи у ділянці кульшового суглоба та стегна 

 

◙S70.84 Травма ділянки кульшового суглоба та стегна від поверхневого стороннього 

тіла (скабка) 

 

◙S70.88 Інші поверхневі травми ділянки кульшового суглоба та стегна 

 

S70.9 Поверхнева травма ділянки кульшового суглоба та стегна, неуточнена 

 

 

S71 Відкрита рана ділянки кульшового суглоба та стегна 
▼1917 Використовуйте додатковий код T89.0- для зазначення відкритої рани зі стороннім тілом, 

інфекцією та затримкою загоєння/лікування. 

Виключено: травматична ампутація ділянки кульшового суглоба та стегна (S78.-) 

 

S71.0 Відкрита рана ділянки кульшового суглоба 

 

S71.1 Відкрита рана стегна 

 

S71.7 Множинні відкриті рани ділянки кульшового суглоба та стегна 

 

S71.8 Відкрита рана іншої та неуточненої частини тазового поясу 

 

◙S71.80 Відкрита рана інших та неуточнених частин тазового поясу 

 

◙S71.81 Відкрита рана неуточнених частин кульшового суглоба та стегна, сполучена з 

переломом  
▼0050 Спочатку необхідно кодувати перелом (S72.-). 
 

◙S71.82 Відкрита рана неуточнених частин кульшового суглоба та стегна, сполучена з 

вивихом  
▼0050 Спочатку необхідно кодувати вивих (S73.-). 
 

S72 Перелом стегнової кістки 
Використовуйте додатковий код відкритої рани S71.81 з рубрикою S72 для зазначення 

відкритого/складного перелому [відкрита рана, сполучена з переломом]. 

 

S72.0 Перелом шийки стегнової кістки 

 

◙S72.00 Перелом шийки стегнової кістки, ділянка неуточнена 

 

◙S72.01 Внутрішньосуглобовий перелом шийки стегнової кістки 

 

◙S72.02 Перелом верхнього епіфіза шийки стегнової кістки 

 

◙S72.03 Субкапітальний перелом шийки стегнової кістки 

 

◙S72.04 Трансцервікальний перелом шийки стегнової кістки 
Трансцервікальний БДВ 

 

◙S72.05 Перелом основи шийки стегнової кістки 
Шийково-вертлюжного відділу стегнової кістки 
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◙S72.08 Перелом інших частин шийки стегнової кістки 
Перелом у ділянці кульшового суглоба БДВ 

Головки стегнової кістки 

 

S72.1 Черезвертлюжний перелом 

 

◙S72.10 Перелом вертлюжної ділянки стегнової кістки, неуточнений 
Великого вертлюга 

Малого вертлюга 

Черезвертлюжний перелом 

 

◙S72.11 Перелом міжвертлюжного відділу стегнової кістки 

 

S72.2 Підвертлюжний перелом 

 

S72.3 Перелом тіла стегнової кістки 

 

S72.4 Перелом нижнього кінця стегнової кістки 

 

◙S72.40 Перелом нижнього кінця стегнової кістки, ділянка неуточнена 

 

◙S72.41 Перелом виростка стегнової кістки 

 

◙S72.42 Перелом нижнього епіфіза (розділення) стегнової кістки 

 

◙S72.43 Надвиростковий перелом стегнової кістки 

 

◙S72.44 Міжвиростковий перелом стегнової кістки 
Т-подібний перелом стегнової кістки 

 

S72.7 Множинні переломи стегнової кістки 

 

S72.8 Переломи інших частин стегнової кістки 

 

S72.9 Перелом неуточненої частини стегнової кістки 

 

S73 Вивих, розтягнення та перенапруження суглобів та зв'язок стегна 
Використовуйте додатковий код відкритої рани S71.82 з підрубрикою S73.0- для зазначення 

відкритого вивиху [відкрита рана, сполучена з вивихом]. 

Виключено: травма м’яза та сухожилка у ділянці кульшового суглоба та стегна (S76) 

 

S73.0 Вивих стегна 
▼1309 Кульшової западини 

Стегнової кістки, проксимальної 

 

◙S73.00 Вивих стегна, неуточнений 

 

◙S73.01 Задній вивих стегна 

 

◙S73.02 Передній вивих стегна 

 

◙S73.08 Інший вивих стегна 
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S73.1 Розтягнення та перенапруження у ділянці кульшового суглоба та стегна 

 

◙S73.10 Розтягнення та перенапруження суглобів та зв'язок стегна, ділянка неуточнена 
Стегна БДВ 

 

◙S73.11 Розтягнення та перенапруження клубово-стегнової зв’язки 

 

◙S73.12 Розтягнення та перенапруження зв’язки сідничної кістки та капсули 

кульшового суглоба 

 

◙S73.18 Розтягнення та перенапруження інших уточнений частин стегна 

 

S74 Травма нервів у ділянці кульшового суглоба та стегна 

 

S74.0 Травма сідничного нерва у ділянці кульшового суглоба та стегна 

 

S74.1 Травма стегнового нерва у ділянці кульшового суглоба та стегна 

 

S74.2 Травма чутливого нерва шкіри у ділянці кульшового суглоба та стегна 

 

S74.7 Травма декількох нервів у ділянці кульшового суглоба та стегна 

 

S74.8 Травма інших нервів у ділянці кульшового суглоба та стегна 

 

S74.9 Травма неуточненого нерва у ділянці кульшового суглоба та стегна 

 

S75 Травма кровоносних судин у ділянці кульшового суглоба та стегна 
Виключено: травма підколінної артерії (S85.0) 

 

S75.0 Травма стегнової артерії 

 

S75.1 Травма стегнової вени у ділянці кульшового суглоба та стегна 

 

S75.2 Травма великої підшкірної вени у ділянці кульшового суглоба та стегна 
Виключено: травма великої підшкірної вени БДВ (S85.3) 

 

S75.7 Травма декількох кровоносних судин у ділянці кульшового суглоба та стегна 

 

S75.8 Травма інших кровоносних судин у ділянці кульшового суглоба та стегна 

 

S75.9 Травма неуточненої кровоносної судини у ділянці кульшового суглоба та стегна 

 

S76 Травма м’яза та сухожилка ділянки кульшового суглоба та стегна 
Включено: розтягнення та перенапруження 

Виключено: розтягнення зв'язок та перенапруження кульшового суглоба (S73.1) 

 

S76.0 Травма м'яза та сухожилка ділянки кульшового суглоба 

 

S76.1 Травма чотириголового м’яза та його сухожилка 
Зв’язки (сухожилка) надколінка 

 

S76.2 Травма привідного м’яза стегна та його сухожилка 
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S76.3 Травма м'яза та сухожилка з задньої групи м'язів у ділянці стегна 

 

S76.4 Травма інших та неуточнених м'язів та сухожилків у ділянці стегна 

 

S76.7 Травма декількох м'язів та сухожилків у ділянці кульшового суглоба та стегна 

 

S77 Роздавлювання на рівні кульшового суглоба та стегна 
Необхідно також кодувати синдром роздавлювання (T79.5), якщо застосовується. 

Виключено: 

якщо відомий тип травми (наприклад, забій, перелом, вивих, внутрішня травма), необхідно 

кодувати лише тип травми 

 

S77.0 Роздавлювання ділянки кульшового суглоба 

 

S77.1 Роздавлювання стегна 

 

S77.2 Роздавлювання ділянки кульшового суглоба та стегна 

 

S78 Травматична ампутація ділянки кульшового суглоба та стегна 
Виключено: травматична ампутація нижньої кінцівки, рівень неуточнений (T13.6) 

 

S78.0 Травматична ампутація ділянки кульшового суглоба 

 

S78.1 Травматична ампутація ділянки між кульшовим та колінним суглобами 

 

S78.9 Травматична ампутація ділянки кульшового суглоба та стегна на неуточненому 

рівні 

 

S79 Інші та неуточнені травми ділянки кульшового суглоба та стегна 

 

S79.7 Множинні травми ділянки кульшового суглоба та стегна 
▼1907 Травми, які можна віднести до більше ніж однієї рубрики S70-S78 

 

S79.8 Інші уточнені травми ділянки кульшового суглоба та стегна 

 

S79.9 Неуточнена травма ділянки кульшового суглоба та стегна 

 

ТРАВМИ КОЛІНА ТА ГОМІЛКИ  

(S80-S89) 

 
Включено: 

перелом:  

 гомілковостопного суглоба та кісточки 

 коліна 

 гомілки, яка є ділянкою нижньої кінцівки між коліном та гомілковостопним суглобом 

Виключено: 

двобічна травма коліна та гомілки (T00-T07) 

опіки (T20-T31) 

обмороження (T33-T35) 

травми: 

 гомілковостопного суглоба та стопи, за винятком перелому гомілковостопного суглоба та кісточки (S90-

S99) 

 нижньої кінцівки, рівень неуточнений (T12-T13) 

укус або ужалення отруйної комахи (T63.4) 
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S80 Поверхнева травма гомілки 
▼1916 Виключено: поверхнева травма ділянки гомілковостопного суглоба та стопи (S90.-) 

 

S80.0 Забій коліна 

 

S80.1 Забій іншої та неуточненої частини гомілки 
Підколінної ямки 

 

S80.7 Множинні поверхневі травми гомілки 

 

S80.8 Інші поверхневі травми гомілки 
Коліна 

Підколінної ямки 

 

◙S80.81 Садно на гомілці 

 

◙S80.82 Водяний пухир на гомілці 

 

◙S80.83 Укус комахи у ділянці гомілки 

 

◙S80.84 Травма у ділянці гомілки від поверхневого стороннього тіла (скабка) 

 

◙S80.88 Інші поверхневі травми гомілки 

 

S80.9 Поверхнева травма гомілки, неуточнена 

 

S81 Відкрита рана гомілки 
▼1917 Використовуйте додатковий код T89.0- для зазначення відкритої рани зі стороннім тілом, 

інфекцією та затримкою загоєння/лікування. 

Виключено: 

відкрита рана ділянки гомілковостопного суглоба та стопи (S91.-) 

травматична ампутація гомілки (S88.-) 

 

S81.0 Відкрита рана коліна 

 

S81.7 Множинні відкриті рани гомілки 

 

S81.8 Відкрита рана інших частин гомілки 

 

◙S81.81 Відкрита рана (неуточненої частини гомілки), сполучена з переломом 
▼0050          Спочатку необхідно кодувати перелом (S82.-). 
 

◙S81.82 Відкрита рана (неуточненої частини гомілки), сполучена з вивихом 
▼0050          Спочатку необхідно кодувати вивих (S83.0- S83.18). 
 

◙S81.88 Відкрита рана інших частин гомілки 
Задньої частини гомілки 

Підколінної ямки 

Передньої частини гомілки 

 

S81.9 Відкрита рана гомілки, ділянка неуточнена 

 

S82 Перелом кісток гомілки, включаючи гомілковостопний суглоб 
Включено: перелом кісточки 
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Використовуйте додатковий код відкритої рани S81.81 або S91.81 з рубрикою S82 для зазначення 

відкритого/складного перелому [відкрита рана, сполучена з переломом]. 

Виключено: перелом стопи, виключаючи гомілковостопний суглоб (S92.-) 

 

S82.0 Перелом надколінка 
Колінної чашечки 

 

S82.1 Перелом проксимального відділу великогомілкової кістки 
Великогомілкової кістки:  

 виростків  

 головки  

 верхньої суглобової поверхні  

 проксимального кінця  

 горбистості  

 

◙S82.11 Перелом проксимального відділу великогомілкової кістки з переломом 

малогомілкової кістки (будь-якої частини) 

 

◙S82.18 Інший перелом проксимального відділу великогомілкової кістки 
Лише проксимального кінця великогомілкової кістки 

Проксимального кінця великогомілкової кістки БДВ 

 

S82.2 Перелом тіла великогомілкової кістки  

 

◙S82.21 Перелом тіла великогомілкової кістки з переломом малогомілкової кістки 

(будь-якої частини) 

 

◙S82.28 Інший перелом тіла великогомілкової кістки 
Лише тіла великогомілкової кістки 

Тіла великогомілкової кістки БДВ 

Великогомілкової кістки БДВ 

 

S82.3 Перелом дистального відділу великогомілкової кістки 
Виключено: медіальна кісточка (S82.5) 

 

◙S82.31 Перелом дистального відділу великогомілкової кістки з переломом 

малогомілкової кістки (будь-якої частини) 

 

◙S82.38 Інший перелом дистального відділу великогомілкової кістки 
Лише дистального кінця великогомілкової кістки 

Дистального кінця великогомілкової кістки БДВ 

 

S82.4 Перелом лише малогомілкової кістки 
Виключено: 

дистальної частини малогомілкової кістки (S82.6) 

перелом малогомілкової кістки з будь-якою частиною великогомілкової кістки (S82.11, S82.21, 

S82.31) 

латеральної кісточки (S82.6) 

 

◙S82.40 Перелом малогомілкової кістки, ділянка неуточнена 

 

◙S82.41 Перелом проксимального кінця малогомілкової кістки 
Головки малогомілкової кістки 

Шийки малогомілкової кістки 

 

◙S82.42 Перелом тіла малогомілкової кістки 
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Малогомілкової кістки БДВ 

 

◙S82.49 Множинні переломи малогомілкової кістки 

 

S82.5 Перелом медіальної кісточки 
Перелом великогомілкової кістки з залученням: 

 гомілковостопного суглоба 

 кісточки 

Виключено: 

вищезазначене з: 

 переломом латеральної кісточки (S82.81) 

 та переломом задньої кісточки (S82.82) 

 переломом задньої кісточки (S82.81) 

 та переломом латеральної кісточки (S82.82) 

 

S82.6 Перелом латеральної кісточки 
Перелом малогомілкової кістки з залученням: 

 гомілковостопного суглоба 

 кісточки 

Перелом по Веберу БДВ 

Виключено: 

вищезазначене з: 

 переломом медіальної кісточки (S82.81) 

 та переломом задньої кісточки (S82.82) 

 переломом задньої кісточки (S82.81) 

 та переломом медіальної кісточки (S82.82) 

 

S82.7 Множинні переломи гомілки 
Виключено: 

двокісточковий перелом гомілковостопного суглоба (S82.81) 

переломи обох велико- та малогомілкових кісток: 

 дистального кінця (S82.31) 

 тіла (S82.21) 

 проксимального кінця (S82.11) 

трикісточковий перелом гомілковостопного суглоба (S82.82) 

 

S82.8 Переломи інших відділів гомілки 

 

◙S82.81 Двокісточковий перелом гомілковостопного суглоба 
Перелом двох з трьох кісточок гомілковостопного суглоба (латеральної, медіальної або 

задньої) 

 

◙S82.82 Трикісточковий перелом гомілковостопного суглоба 
Перелом усіх трьох кісточок гомілковостопного суглоба (латеральної, медіальної та задньої) 

 

◙S82.88 Переломи інших відділів гомілки 
Гомілковостопного суглоба БДВ 

Кісточки БДВ 

 

S82.9 Перелом неуточненого відділу гомілки 

 

S83 Вивих, розтягнення та перенапруження суглобів та зв'язок коліна 
Використовуйте додатковий код відкритої рани S81.82 з підрубриками S83.0-S83.18 для 

зазначення відкритого вивиху [відкрита рана, сполучена з вивихом]. 

Виключено: 

ураження: 

 зв'язок колінного суглоба, внутрішнє (M23.-) 

 колінної чашечки (M22.0-M22.3) 
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вивих колінного суглоба: 

 застарілий (M24.3-) 

 патологічний (M24.3-) 

 рецидивний (M24.4-) 

травма м’яза та сухожилка у ділянці гомілки (S86) 

 

S83.0 Вивих надколінка 

 

S83.1 Вивих колінного суглоба 
Вивих великогомілково-малогомілкового зчленування 

 

◙S83.10 Вивих колінного суглоба, неуточнений 

 

◙S83.11 Передній вивих проксимального кінця великогомілкової кістки 
Задній вивих дистального кінця стегнової кістки 

 

◙S83.12 Задній вивих проксимального кінця великогомілкової кістки 

 

◙S83.13 Медіальний вивих проксимального кінця великогомілкової кістки 

 

◙S83.14 Латеральний вивих проксимального кінця великогомілкової кістки 

 

◙S83.18 Інший вивих колінного суглоба 

 

S83.2 Розрив меніска, свіжий 
▼1319 Розрив рога меніска (дугоподібного типу): 

 латерального меніска 

 медіального меніска 

 БДВ 

Виключено: старий розрив рога меніска дугоподібного типу (M23.2-) 

 

S83.3 Розрив хряща колінного суглоба, свіжий 

 

S83.4 Розтягнення та перенапруження (великогомілкової) (малогомілкової) 

обхідної зв'язки колінного суглоба 

 

◙S83.40 Розтягнення та перенапруження неуточненої обхідної зв’язки колінного 

суглоба 
Розрив обхідної зв’язки колінного суглоба БДВ 

 

◙S83.41 Розтягнення та перенапруження латеральної обхідної зв’язки колінного 

суглоба 

 

◙S83.42 Розтягнення та перенапруження медіальної обхідної зв’язки колінного суглоба 

 

◙S83.43 Розрив латеральної обхідної зв’язки колінного суглоба 
Частковий або повний розрив 

 

◙S83.44 Розрив медіальної обхідної зв’язки колінного суглоба 
Частковий або повний розрив 

 

S83.5 Розтягнення та перенапруження (передньої) (задньої) хрестоподібної зв'язки 

колінного суглоба 
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◙S83.50 Розтягнення та перенапруження неуточненої хрестоподібної зв'язки колінного 

суглоба 
Розрив хрестоподібної зв'язки колінного суглоба БДВ 

 

◙S83.51 Розтягнення та перенапруження передньої хрестоподібної зв'язки колінного 

суглоба 

 

◙S83.52 Розтягнення та перенапруження задньої хрестоподібної зв'язки колінного 

суглоба 

 

◙S83.53 Розрив передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба 
Частковий або повний розрив 

 

◙S83.54 Розрив задньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба 
Частковий або повний розрив 

 

S83.6 Розтягнення та перенапруження інших та неуточнених елементів колінного 

суглоба 
Великогомілково-малогомілкового зчленування та зв’язки, верхньої 

Виключено: розтягнення зв’язки надколінка (S76.1) 

 

S83.7 Травма декількох структур колінного суглоба 
Травма (латерального) (медіального) меніска у поєднанні з травмою (латеральної) 

(хрестоподібної) зв’язки  

 

S84 Травма нервів у ділянці гомілки 
Виключено: травма нервів у ділянці гомілковостопного суглоба та стопи (S94.-) 

 

S84.0 Травма великогомілкового нерва у ділянці гомілки 

 

S84.1 Травма малогомілкового нерва у ділянці гомілки 

 

S84.2 Травма чутливого нерва шкіри у ділянці гомілки 

 

S84.7 Травма декількох нервів у ділянці гомілки 

 

S84.8 Травма інших нервів у ділянці гомілки 

 

S84.9 Травма неуточненого нерва у ділянці гомілки 

 

S85 Травма кровоносних судин у ділянці гомілки 
Виключено: травми кровоносних судин у ділянці гомілковостопного суглоба та стопи (S95.-) 

 

S85.0 Травма підколінної артерії 

 

S85.1 Травма (передньої) (задньої) великогомілкової артерії 

 

S85.2 Травма малогомілкової артерії 

 

S85.3 Травма великої підшкірної вени у ділянці гомілки 
Травма великої підшкірної вени БДВ 

 

S85.4 Травма малої підшкірної вени у ділянці гомілки 
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S85.5 Травма підколінної вени 

 

S85.7 Травма декількох кровоносних судин у ділянці гомілки 

 

S85.8 Травма інших кровоносних судин у ділянці гомілки 

 

S85.9 Травма неуточненої кровоносної судини у ділянці гомілки 

 

S86 Травма м’яза та сухожилка у ділянці гомілки 
Включено: розтягнення та перенапруження 

Виключено: 

травма: 

 м'яза та сухожилка у ділянці гомілковостопного суглоба або нижче (S96.-) 

 зв’язки надколінка (S76.1) 

 розтягнення та перенапруження суглобів (зв'язок) (S83.-) 

 

S86.0 Травма ахіллового сухожилка 

 

S86.1 Травма інших(ого) м'язів(а) та сухожилків(ка) задньої групи м'язів на рівні 

гомілки 

 

S86.2 Травма м’яза(ів) та сухожилка(ів) передньої групи м'язів на рівні гомілки 

 

S86.3 Травма м'язів(а) та сухожилка(ів) малогомілкової групи м'язів у ділянці гомілки 

 

S86.7 Травми декількох м'язів та сухожилків у ділянці гомілки 

 

S86.8 Травма інших м'язів та сухожилків у ділянці гомілки 

 

S86.9 Травма неуточненого м'яза та сухожилка у ділянці гомілки 

 

S87 Роздавлювання гомілки 
Необхідно також кодувати синдром роздавлювання (T79.5), якщо застосовується. 

Виключено: 

роздавлювання гомілковостопного суглоба та стопи (S97.-) 

якщо відомий тип травми (наприклад, забій, перелом, вивих, внутрішня травма), необхідно 

кодувати лише тип травми 

 

S87.0 Роздавлювання колінного суглоба 

 

S87.8 Роздавлювання іншої та неуточненої ділянки гомілки 

 

S88 Травматична ампутація гомілки 
Виключено: 

травматична ампутація в ділянці: 

 гомілковостопного суглоба та стопи (S98.-) 

 нижньої кінцівки, рівень неуточнений (T13.6) 

 

S88.0 Травматична ампутація у ділянці колінного суглоба 

 

S88.1 Травматична ампутація у ділянці між колінним і гомілковостопним суглобами 

 

S88.9 Травматична ампутація гомілки на неуточненому рівні 

 

S89 Інші та неуточнені травми гомілки 
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Виключено: інші та неуточнені травми гомілковостопного суглоба та стопи (S99.-) 

 

S89.7 Множинні травми гомілки 
▼1907 Травми, які можна віднести до більше ніж однієї рубрики S80-S88 

 

S89.8 Інші уточнені травми гомілки 

 

S89.9 Травма гомілки, неуточнена 

 

ТРАВМИ ДІЛЯНКИ ГОМІЛКОВОСТОПНОГО СУГЛОБА ТА СТОПИ  

(S90-S99) 

 
Виключено: 

двобічна травма ділянки гомілковостопного суглоба та стопи (T00-T07) 

опіки (T20-T31) 

переломи гомілковостопного суглоба та кісточки (S82.-) 

обмороження (T33-T35) 

травми нижньої кінцівки, рівень неуточнений (T12-T13) 

укус або ужалення отруйної комахи (T63.4) 

 

S90 Поверхнева травма ділянки гомілковостопного суглоба та стопи 
▼1916 

 

S90.0 Забій гомілковостопного суглоба 

 

S90.1 Забій пальця(ів) стопи без ушкодження нігтя 
Забій пальця(ів) стопи БДВ 

 

S90.2 Забій пальця(ів) стопи з ушкодженням нігтя 

 

S90.3 Забій іншої та неуточненої частини стопи  

 

S90.7 Множинні поверхневі травми ділянки гомілковостопного суглоба та стопи 

 

S90.8 Інші поверхневі травми ділянки гомілковостопного суглоба та стопи 

 

◙S90.81 Садно ділянки гомілковостопного суглоба та стопи 

 

◙S90.82 Водяний пухир ділянки гомілковостопного суглоба та стопи 

 

◙S90.83 Укус комахи ділянки гомілковостопного суглоба та стопи 

 

◙S90.84 Травма ділянки гомілковостопного суглоба та стопи від поверхневого 

стороннього тіла (скабка) 

 

◙S90.88 Інші поверхневі травми ділянки гомілковостопного суглоба та стопи 

 

S90.9 Поверхнева травма ділянки гомілковостопного суглоба та стопи, неуточнена 

 

S91 Відкрита рана ділянки гомілковостопного суглоба та стопи 
▼1917 Використовуйте додатковий код T89.0- для зазначення відкритої рани зі стороннім тілом, 

інфекцією та затримкою загоєння/лікування. 

Виключено: травматична ампутація гомілковостопного суглоба та стопи (S98.-) 

 

S91.0 Відкрита рана ділянки гомілковостопного суглоба 
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S91.1 Відкрита рана пальця(ів) стопи без ушкодження нігтя 
Відкрита рана пальця(ів) стопи БДВ 

 

S91.2 Відкрита рана пальця(ів) стопи з ушкодженням нігтя 

 

S91.3 Відкрита рана інших частин стопи 
П’ятки 

Відкрита рана стопи БДВ 

 

S91.7 Множинні відкриті рани ділянки гомілковостопного суглоба та стопи 

 

◙S91.8 Інші відкриті рани ділянки гомілковостопного суглоба та стопи 
▼0050           
◙S91.81 Відкрита рана неуточненої ділянки гомілковостопного суглоба та стопи, 

сполучена з переломом 
Спочатку необхідно кодувати перелом (S82.-, S92.-). 

 

◙S91.82 Відкрита рана неуточненої ділянки гомілковостопного суглоба та стопи, 

сполучена з вивихом 
Спочатку необхідно кодувати вивих (S93.0-S93.3-). 

 

S92 Перелом стопи, за винятком перелому гомілковостопного суглоба 
Використовуйте додатковий код відкритої рани S91.81 з рубрикою S92.0-S92.9 для зазначення 

відкритого/складного перелому [відкрита рана, сполучена з переломом]. 

Виключено: 

перелом:  

 гомілковостопного суглоба (S82.-) 

 гомілки (S82.-) 

 

S92.0 Перелом п'яткової кістки 
П'яткова кістка 

 

S92.1 Перелом надп’яткової кістки 
Таранна кістка 

 

S92.2 Перелом іншої(их) заплеснової(их) кістки(ок) 

 

◙S92.20 Перелом заплеснової(их) кістки (кісток), неуточнений 

 

◙S92.21 Перелом човноподібної кістки стопи 

 

◙S92.22 Перелом кубоподібної кістки стопи 

 

◙S92.23 Перелом клиноподібної кістки стопи 

 

◙S92.28 Перелом інших частин заплеснових кісток 

 

S92.3 Перелом плеснової кістки 

 

S92.4 Перелом великого пальця стопи 

 

S92.5 Перелом іншого пальця стопи 

 

S92.7 Множинні переломи стопи 
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S92.9 Перелом стопи, неуточнений 

 

S93 Вивих, розтягнення та перенапруження суглобів та зв'язок у ділянці 

гомілковостопного суглоба та стопи 
Використовуйте додатковий код відкритої рани S91.82 з підрубриками S93.0-S93.3- для 

зазначення відкритого вивиху [відкрита рана, сполучена з вивихом]. 

Виключено: травма м’яза та сухожилка в ділянці гомілковостопного суглоба та стопи (S96) 

 

S93.0 Вивих гомілковостопного суглоба 
Таранної кістки 

Малогомілкової кістки, нижнього кінця 

Надп’яткової кістки 

Великогомілкової кістки, нижнього кінця 

 

S93.1 Вивих пальця(ів) стопи 

 

◙S93.10 Вивих пальця(ів) стопи, неуточнений 

 

◙S93.11 Вивих плесно-фалангового суглоба 

 

◙S93.12 Вивих міжфалангового суглоба стопи 

 

S93.2 Розрив зв'язок у ділянці гомілковостопного суглоба та стопи 

 

S93.3 Вивих іншої та неуточненої ділянки стопи 

 

◙S93.30 Вивих стопи, ділянка неуточнена 

 

◙S93.31 Вивих заплеснової кістки, суглоб неуточнений 

 

◙S93.32 Вивих поперечного суглоба передплесна 

 

◙S93.33 Вивих заплесно-плеснового суглоба 
▼1918 Переломо-вивих Лісфранка 

 

◙S93.34 Вивих плеснової кістки, суглоб неуточнений 

 

◙S93.38 Вивих іншої ділянки стопи 

 

S93.4 Розтягнення зв'язок та перенапруження гомілковостопного суглоба 
Виключено: травма ахіллового сухожилка (S86.0) 

 

◙S93.40 Розтягнення зв'язок та перенапруження гомілковостопного суглоба, ділянка 

неуточнена 

 

◙S93.41 Розтягнення та перенапруження дельтоподібної зв’язки гомілковостопного 

суглоба 
Внутрішньої ободової зв’язки гомілковостопного суглоба 

 

◙S93.42 Розтягнення та перенапруження п’ятково-малогомілкової зв’язки 

гомілковостопного суглоба 
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◙S93.43 Розтягнення та перенапруження великогомілково-малогомілкової зв’язки 

гомілковостопного суглоба 

 

◙S93.48 Розтягнення та перенапруження іншої ділянки гомілковостопного суглоба 

 

S93.5 Розтягнення та перенапруження зв'язок пальця(ів) стопи 
Міжфалангового(их) суглоба(ів) стопи 

Плесно-фалангового(их) суглоба(ів) стопи 

 

S93.6 Розтягнення та перенапруження інших та неуточнених суглобів стопи 
Заплеснових зв'язок 

Заплесно-плеснових зв'язок  

 

S94 Травма нервів у ділянці гомілковостопного суглоба та стопи 

 

S94.0 Травма латерального підошовного нерва 

 

S94.1 Травма медіального підошовного нерва 

 

S94.2 Травма глибокого малогомілкового нерва у ділянці гомілковостопного суглоба та 

стопи 
Кінцевої латеральної гілки глибокого малогомілкового нерва 

 

S94.3 Травма чутливого нерва шкіри у ділянці гомілковостопного суглоба та стопи 

 

S94.7 Травма декількох нервів у ділянці гомілковостопного суглоба та стопи 

 

S94.8 Травма інших нервів у ділянці гомілковостопного суглоба та стопи 

 

S94.9 Травма неуточненого нерва у ділянці гомілковостопного суглоба та стопи 

 

S95 Травма кровоносних судин у ділянці гомілковостопного суглоба та стопи 
Виключено: травма задньої великогомілкової артерії та вени (S85.-) 

 

S95.0 Травма тильної артерії стопи 

 

S95.1 Травма підошовної артерії стопи 

 

S95.2 Травма тильної вени стопи 

 

S95.7 Травма декількох кровоносних судин у ділянці гомілковостопного суглоба та 

стопи 

 

S95.8 Травма інших кровоносних судин у ділянці гомілковостопного суглоба та стопи 

 

S95.9 Травма неуточненої кровоносної судини у ділянці гомілковостопного суглоба та 

стопи 

 

S96 Травма м’яза та сухожилка у ділянці гомілковостопного суглоба та стопи 
Включено: розтягнення та перенапруження 

Виключено: 

травма ахіллового сухожилка (S86.0) 

розтягнення та перенапруження суглобів та зв'язок (S93.-) 
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S96.0 Травма довгого м’яза-згинача пальця та його сухожилка у ділянці 

гомілковостопного суглоба та стопи 

 

S96.1 Травма довгого м’яза-розгинача пальця та його сухожилка у ділянці 

гомілковостопного суглоба та стопи 

 

S96.2 Травма внутрішнього м’яза та його сухожилка у ділянці гомілковостопного 

суглоба та стопи 

 

S96.7 Травма декількох м'язів та сухожилків у ділянці гомілковостопного суглоба та 

стопи 

 

S96.8 Травма інших м'язів та сухожилків у ділянці гомілковостопного суглоба та стопи 

 

S96.9 Травма неуточненого м'яза та сухожилка у ділянці гомілковостопного суглоба та 

стопи  

 

S97 Роздавлювання гомілковостопного суглоба та стопи 
Необхідно також кодувати синдром роздавлювання (T79.5), якщо застосовується. 

Виключено: 

якщо відомий тип травми (наприклад, забій, перелом, вивих, внутрішня травма), необхідно 

кодувати лише тип травми 

 

S97.0 Роздавлювання гомілковостопного суглоба 

 

S97.1 Роздавлювання пальця(ів) стопи 

 

S97.8 Роздавлювання інших ділянок гомілковостопного суглоба та стопи 
Роздавлювання стопи БДВ 

 

S98 Травматична ампутація у ділянці гомілковостопного суглоба та стопи 

 

S98.0 Травматична ампутація стопи на рівні гомілковостопного суглоба 

 

S98.1 Травматична ампутація одного пальця стопи 

 

S98.2 Травматична ампутація двох або більше пальців стопи 

 

S98.3 Травматична ампутація інших частин стопи 
Сукупна травматична ампутація пальця(ів) стопи з іншими частинами стопи 

 

S98.4 Травматична ампутація стопи на неуточненому рівні  

 

S99 Інші та неуточнені травми гомілковостопного суглоба та стопи 

 

S99.7 Множинні травми гомілковостопного суглоба та стопи 
▼1907 Травми, які можна віднести до більше ніж однієї рубрики S90-S98 

 

S99.8 Інші уточнені травми гомілковостопного суглоба та стопи 

 

S99.9 Неуточнена травма гомілковостопного суглоба та стопи 

 

ТРАВМИ ЧИСЛЕННИХ ДІЛЯНОК ТІЛА  
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(T00-T07) 

 
Включено: двобічні травми кінцівок з однаковими рівнями ураження двох чи більше ділянок тіла, які 

класифікуються у рубриках S00-S99 

Виключено: 

опіки (T20-T31) 

обмороження (T33-T35) 

укус або ужалення отруйної комахи (T63.4) 

множинні ураження, які охоплюють лише одну ділянку тіла – див. рубрики з літерою S 

сонячний опік (L55.-) 

 

T00 Поверхневі травми численних ділянок тіла 
▼1916 

 

T00.0 Поверхневі травми голови та шиї 
Поверхневі травми ділянок тіла, класифікованих в рубриках S00.- та S10.- 

Виключено: з залученням іншої(их) ділянки(ок) тіла (T00.8) 

 

T00.1 Поверхневі травми грудної клітки та живота, нижньої частини спини та/або таза 
Поверхневі травми ділянок тіла, класифікованих в рубриках S20.-, S30.- та T09.0- 

Виключено: з залученням іншої(их) ділянки(ок) тіла (T00.8) 

 

T00.2 Поверхневі травми декількох ділянок верхньої(іх) кінцівки(ок) 
Поверхневі травми ділянок тіла, класифікованих в рубриках S40.-, S50.-, S60.- та T11.0- 

Виключено: 

з залученням: 

 нижньої(іх) кінцівки(ок) (T00.6) 

 грудної клітки, живота, нижньої частини спини та/або таза (T00.8) 

 

T00.3 Поверхневі травми декількох ділянок нижньої(іх) кінцівки(ок) 
Поверхневі травми ділянок тіла, класифікованих в рубриках S70.-, S80.-, S90.- та T13.0 

Виключено: 

з залученням: 

 грудної клітки, живота, нижньої частини спини та/або таза (T00.8) 

 верхньої(іх) кінцівки(ок) (T00.6) 

 

T00.6 Поверхневі травми декількох ділянок верхньої(іх) та нижньої(іх) кінцівки(ок) 
Поверхневі травми ділянок тіла, класифікованих в рубриках T00.2 та T00.3 

Виключено: з залученням грудної клітки, живота, нижньої частини спини та/або таза (T00.8) 

 

T00.8 Інші поєднання поверхневих травм, що охоплюють кілька ділянок тіла 

 

T00.9 Множинні поверхневі травми, неуточнені 
Множинні: 

 садна 

 водяні пухирі (не опікові) 

 синці    БДВ 

 забої 

 гематоми 

 укуси неотруйних комах 

 

T01 Відкриті рани численних ділянок тіла 
▼1917 Використовуйте додатковий код T89.- для зазначення відкритих ран зі стороннім тілом, 

інфекцією та затримкою загоєння/лікування. 

Виключено: травматичні ампутації численних ділянок тіла (T05.-) 

 

T01.0 Відкриті рани голови та шиї 
Відкриті рани ділянок тіла, класифікованих в рубриках S01.- та S11.- 
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Виключено: з залученням інших(ої) ділянок(ки) тіла (T01.8) 

 

T01.1 Відкриті рани грудної клітки та живота, нижньої частини спини та/або таза 
Відкриті рани ділянок тіла, класифікованих в рубриках S21.-, S31.- та T09.1 

Виключено: з залученням інших(ої) ділянок(ки) тіла (T01.8) 

 

T01.2 Відкриті рани декількох ділянок верхньої(іх) кінцівки(ок) 
Відкриті рани ділянок тіла, класифікованих в рубриках S41.-, S51.-, S61.- та T11.1 

Виключено: 

з залученням: 

 нижньої(іх) кінцівки(ок) (T01.6) 

 грудної клітки, живота, нижньої частини спини та/або таза (T01.8) 

 

T01.3 Відкриті рани декількох ділянок нижньої(іх) кінцівки(ок) 
Відкриті рани ділянок тіла, класифікованих в рубриках S71.-, S81.-, S91.- та T13.1 

Виключено: 

з залученням: 

 грудної клітки, живота, нижньої частини спини та/або таза (T01.8) 

 верхньої(іх) кінцівки(ок) (T01.6) 

 

T01.6 Відкриті рани декількох ділянок верхньої(іх) та нижньої(іх) кінцівки(ок) 
Відкриті рани ділянок тіла, класифікованих в рубриках T01.2 та T01.3 

Виключено: з залученням грудної клітки, живота, нижньої частини спини та/або таза (T01.8) 

 

T01.8 Інші поєднання відкритих ран, що охоплюють кілька ділянок тіла 
▼1907 

 

T01.9 Множинні відкриті рани, неуточнені 
Множинні рани: 

 від укусів тварин  

 різані    БДВ 

 рвані  

 колоті  

 

T02 Переломи численних ділянок тіла 
Наступні п’яті знаки можуть використовуватися з підрубриками T02.0-T02.9. Перелом, який не 

визначений як закритий або відкритий, повинен бути класифікований як закритий. 

 

0 закритий 

 

1 відкритий 

 

T02.0 Переломи в ділянках голови та шиї 
Див. підрозділи вище 
Переломи ділянок тіла, класифікованих в рубриках S02.- та S12.- 

Виключено: з залученням інших(ої) ділянок(ки) тіла (T02.8) 

 

T02.1 Переломи в ділянках грудної клітки, нижньої частини спини та/або таза 
Див. підрозділи вище  
Переломи ділянок тіла, класифікованих в рубриках S22.-, S32.- та T08 

Виключено:  

якщо поєднуються з переломами: 

 кінцівки(ок) (T02.7) 

 інших(ої) ділянок(ки) тіла (T02.8) 

 

T02.2 Переломи численних ділянок однієї верхньої кінцівки 
Див. підрозділи вище  
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Переломи ділянок тіла, класифікованих в рубриках S42.-, S52.-, S62.- та T10 однієї верхньої 

кінцівки 

Виключено: 

якщо поєднуються з переломами: 

 нижньої(іх) кінцівки(ок) (T02.6) 

 іншої верхньої кінцівки (T02.4) 

 грудної клітки, нижньої частини спини та/або таза (T02.7) 

 

T02.3 Переломи численних ділянок однієї нижньої кінцівки 
Див. підрозділи вище  
Переломи ділянок тіла, класифікованих в рубриках S72.-, S82.-, S92.- та T12 однієї нижньої 

кінцівки 

Виключено: 

якщо поєднуються з переломами: 

 іншої нижньої кінцівки (T02.5) 

 грудної клітки, нижньої частини спини та/або таза (T02.7) 

 верхньої(іх) кінцівки(ок) (T02.6) 

 

T02.4 Переломи численних ділянок обох верхніх кінцівок 
Див. підрозділи вище  
Переломи ділянок тіла, класифікованих в рубриках S42.-, S52.-, S62.- та T10, уточнені як двобічні  

Виключено: 

якщо поєднуються з переломами: 

 нижньої(іх) кінцівки(ок) (T02.6) 

 грудної клітки, нижньої частини спини та/або таза (T02.7) 

 

T02.5 Переломи численних ділянок обох нижніх кінцівок 
Див. стор.  
Переломи ділянок тіла, класифікованих в рубриках S72.-, S82.-, S92.- та T12, уточнені як двобічні 

Виключено: 

якщо поєднуються з переломами: 

 грудної клітки, нижньої частини спини та/або таза (T02.7) 

 верхньої(іх) кінцівки(ок) (T02.6) 

 

T02.6 Переломи численних ділянок верхньої(іх) та нижньої(іх) кінцівки(ок) 
Див. стор.  
Виключено: якщо поєднуються з переломами грудної клітки, нижньої частини спини та/або таза 

(T02.7) 

 

T02.7 Переломи грудної клітки та нижньої частини спини та/або таза та 

кінцівки(ок) 
Див. стор.  

 

T02. 8 Інші поєднання переломів, що охоплюють кілька ділянок тіла 
Див. стор.  

 

T02.9 Множинні переломи, неуточнені 
Див. стор.  

 

T03 Вивихи, розтягнення та перенапруження численних ділянок тіла 

 

T03.0 Вивихи, розтягнення та перенапруження в ділянці голови та шиї 
Вивихи, розтягнення та перенапруження ділянок тіла, класифікованих в рубриках S03.- та S13.- 

Виключено: коли поєднані з вивихами, розтягненнями та перенапруженнями інших(ої) 

ділянок(ки) тіла (T03.8) 

 

T03.1 Вивихи, розтягнення та перенапруження в ділянці грудної клітки, нижньої 

частини спини та/або таза 
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Вивихи, розтягнення та перенапруження ділянок тіла, класифікованих в рубриках S23.-, S33.- та 

T09.2 

Виключено: коли поєднані з вивихами, розтягненнями та перенапруженнями інших(ої) 

ділянок(ки) тіла (T03.8) 

 

T03.2 Вивихи, розтягнення та перенапруження численних ділянок верхньої(іх) 

кінцівки(ок) 
Вивихи, розтягнення та перенапруження ділянок тіла, класифікованих в рубриках S43.-, S53.-, 

S63.- та T11.2 

Виключено: 

коли поєднані з вивихами, розтягненнями та перенапруженнями: 

 нижньої(іх) кінцівки(ок) (T03.4) 

 грудної клітки, нижньої частини спини та/або таза (T03.8) 

 

T03.3 Вивихи, розтягнення та перенапруження численних ділянок нижньої(іх) 

кінцівки(ок) 
Вивихи, розтягнення та перенапруження ділянок тіла, класифікованих в рубриках S73.-, S83.-, 

S93.- та T13.2 

Виключено: 

коли поєднані з вивихами, розтягненнями та перенапруженнями: 

 грудної клітки, нижньої частини спини та/або таза (T03.8) 

 верхньої(іх) кінцівки(ок) (T03.4) 

 

T03.4 Вивихи, розтягнення та перенапруження численних ділянок нижньої(іх) та 

верхньої(іх) кінцівки(ок) 
Виключено: коли поєднані з вивихами, розтягненнями та перенапруженнями грудної клітки, 

нижньої частини спини та/або таза (T03.8) 

 

T03.8 Вивихи, розтягнення та перенапруження, які включають інші поєднання ділянок 

тіла 

 

T03.9 Множинні вивихи, розтягнення та перенапруження, неуточнені 

 

T04 Роздавлювання численних ділянок тіла 

 

T04.0 Роздавлювання голови та шиї 
Роздавлювання ділянок тіла, класифікованих в рубриках S07.- та S17.- 

Виключено: з залученням інших(ої) ділянок(ки) тіла (T04.8) 

 

T04.1 Роздавлювання грудної клітки, ділянки живота, нижньої частини спини та/або 

таза 
Роздавлювання:  

 ділянок тіла, класифікованих в рубриках S28.- та S38.- 

 тулуба БДВ 

Виключено:  

з залученням:  

 кінцівки(ок) (T04.7) 

 інших(ої) ділянок(ки) тіла (T04.8) 

 

T04.2 Роздавлювання численних ділянок верхньої(іх) кінцівки(ок) 
Роздавлювання:  

 ділянок тіла, класифікованих в рубриках S47.-, S57.- та S67.- 

 верхньої кінцівки БДВ 

Виключено:  

з залученням:  

 нижньої(іх) кінцівки(ок) (T04.4) 

 грудної клітки, живота, нижньої частини спини та/або таза (T04.7) 
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T04.3 Роздавлювання численних ділянок нижньої(іх) кінцівки(ок) 
Роздавлювання:  

 нижньої кінцівки БДВ 

 ділянок тіла, класифікованих в рубриках S77.-, S87.- та S97.- 

Виключено:  

з залученням:  

 грудної клітки, живота, нижньої частини спини та/або таза (T04.7) 

 верхньої(іх) кінцівки(ок) (T04.4) 

 

T04.4 Роздавлювання численних ділянок верхньої(іх) та нижньої(іх) кінцівки(ок) 
Виключено: з залученням грудної клітки, живота, нижньої частини спини та/або таза (T04.7) 

 

T04.7 Роздавлювання грудної клітки, живота, нижньої частини спини та/або таза та 

кінцівки(ок) 

 

T04.8 Інші поєднання роздавлювань кількох ділянок тіла 

 

T04.9 Множинні роздавлювання, неуточнені 

 

T05 Травматичні ампутації декількох ділянок тіла 
Включено: відрив численних ділянок тіла 

Виключено: 

декапітація (S18) 

відкриті рани численних ділянок тіла (T01.-) 

травматична ампутація: 

 нижньої кінцівки БДВ (T13.6) 

 тулуба БДВ (T09.6) 

 верхньої кінцівки (T11.6) 

 

T05.0 Травматична ампутація обох кистей 

 

T05.1 Травматична ампутація кисті однієї верхньої кінцівки в сполученні з ампутацією 

другої верхньої кінцівки [на будь-якому рівні, за винятком кисті] 

 

T05.2 Травматична ампутація обох верхніх кінцівок [на будь-якому рівні] 

 

T05.3 Травматична ампутація обох стоп 

 

T05.4 Травматична ампутація однієї стопи в сполученні з ампутацією другої нижньої 

кінцівки [на будь-якому рівні, за винятком стопи] 

 

T05.5 Травматична ампутація обох нижніх кінцівок [на будь-якому рівні] 

 

T05.6 Травматична ампутація верхньої та нижньої кінцівок, будь-яка комбінація [на 

будь-якому рівні] 

 

T05.8 Травматичні ампутації, які включають комбінації інших ділянок тіла  
Розсічення: 

 живота 

 грудної клітки 

 

T05.9 Множинні травматичні ампутації, неуточнені 

 

T06 Інші травми численних ділянок тіла, не класифіковані в інших рубриках 
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T06.0 Травми головного мозку та черепних нервів, поєднані з травмами спинного мозку 

та інших нервів в ділянці шиї 
Травми, класифіковані в рубриках S04.- та S06.- з травмами, класифікованими в рубриках S14.- 

 

T06.1 Травми нервів та спинного мозку з залученням декількох інших ділянок тіла 

 

T06.2 Травми нервів з залученням декількох ділянок тіла 
Множинні травми нервів БДВ 

Виключено: у поєднанні з травмами спинного мозку (T06.0-T06.1) 

 

T06.3 Травми кровоносних судин з залученням декількох ділянок тіла 

 

T06.4 Травми м'язів та сухожилків з залученням декількох ділянок тіла 

 

T06.5 Травми органів грудної клітки в поєднанні з травмами органів черевної 

порожнини та/або таза 

 

T06.8 Інші уточнені травми з залученням декількох ділянок тіла 

 

T07 Множинні травми, неуточнені 
Виключено: травма БДВ (T14.9) 

 

ТРАВМИ НЕУТОЧНЕНОЇ ЧАСТИНИ ТУЛУБА, КІНЦІВКИ АБО ІНШОЇ 

ДІЛЯНКИ ТІЛА  

(T08-T14) 

 
Виключено: 

опіки (T20-T31) 

обмороження (T33-T35) 

травми численних ділянок тіла (T00-T07) 

укус або ужалення отруйної комахи (T63.4) 

 

T08 Перелом хребта, рівень неуточнений 
Виключено: множинні переломи хребта, рівень неуточнений (T02.1) 

Наступні четверті знаки можуть використовуватися з рубрикою T08. Перелом, який не визначений 

як закритий або відкритий, повинен бути класифікований як закритий. 

 

.0 закритий 

 

.1 відкритий 

 

T09 Інші травми хребта та тулуба, рівень неуточнений 
Виключено: 

роздавлювання тулуба БДВ (T04.1) 

множинні травми тулуба (T00-T06) 

переріз тулуба (T05.8) 

 

T09.0 Поверхнева травма тулуба, рівень неуточнений 

 

◙T09.00 Неуточнена поверхнева травма тулуба, рівень неуточнений 

 

◙T09.01 Садно у ділянці тулуба, рівень неуточнений 

 

◙T09.02 Водяний пухир у ділянці тулуба, рівень неуточнений 
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◙T09.03 Укус комахи у ділянці тулуба, рівень неуточнений 

 

◙T09.04 Травма у ділянці тулуба від поверхневого стороннього тіла (скабка), рівень 

неуточнений 

 

◙T09.05 Забій тулуба, рівень неуточнений 

 

◙T09.08 Інша поверхнева травма тулуба, рівень неуточнений 

 

T09.1 Відкрита рана тулуба, рівень неуточнений 
Використовуйте додатковий код T89.0- для зазначення відкритої рани зі стороннім тілом, 

інфекцією та затримкою загоєння/лікування. 

 

T09.2 Вивих, розтягнення та перенапруження неуточнених суглоба та зв’язки тулуба 
Виключено: розтягнення та перенапруження м’яза та сухожилка в ділянці плеча та верхньої 

кінцівки (T09.5) 

 

T09.3 Травма спинного мозку, рівень неуточнений 
Повне ураження спинного мозку БДВ 

Часткове ураження спинного мозку: 

 синдром передньої спинномозкової артерії 

 синдром центрального паралічу 

 БДВ 

 з синдромом задньої спинномозкової артерії 

 

T09.4 Травма неуточнених нерва, корінця спинного нерва та нервового сплетення 

тулуба 

 

T09.5 Травма неуточнених м’яза та сухожилка тулуба 
Розтягнення та перенапруження м’яза та сухожилка  

 

T09.6 Травматична ампутація тулуба, рівень неуточнений 

 

T09.8 Інші уточнені травми тулуба, рівень неуточнений 

 

T09.9 Неуточнена травма тулуба, рівень неуточнений 

 

T10 Перелом верхньої кінцівки, рівень неуточнений 
Виключено: множинні переломи верхньої кінцівки, рівень неуточнений (T02.-) 

Наступні четверті знаки можуть використовуватися з рубрикою T10. Перелом, який не визначений 

як закритий або відкритий, повинен бути класифікований як закритий. 

 

.0 закритий 

 

.1 відкритий 

 

T11 Інші травми верхньої кінцівки, рівень неуточнений 
Виключено: 

роздавлювання верхньої кінцівки БДВ (T04.2) 

перелом верхньої кінцівки, рівень неуточнений (T10) 

травми численних ділянок тіла (T00-T06) 

 

T11.0 Поверхнева травма верхньої кінцівки, рівень неуточнений 
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◙T11.00 Неуточнена поверхнева травма верхньої кінцівки, рівень неуточнений 

 

◙T11.01 Садно у ділянці верхньої кінцівки, рівень неуточнений 

 

◙T11.02 Водяний пухир у ділянці верхньої кінцівки, рівень неуточнений 

 

◙T11.03 Укус комахи у ділянці верхньої кінцівки, рівень неуточнений 

 

◙T11.04 Травма у ділянці верхньої кінцівки від поверхневого стороннього тіла (скабка), 

рівень неуточнений 

 

◙T11.05 Забій верхньої кінцівки, рівень неуточнений 

 

◙T11.08 Інша поверхнева травма верхньої кінцівки, рівень неуточнений 

 

T11.1 Відкрита рана верхньої кінцівки, рівень неуточнений 
Використовуйте додатковий код T89.0- для зазначення відкритої рани зі стороннім тілом, 

інфекцією та затримкою загоєння/лікування. 

 

T11.2 Вивих, розтягнення та перенапруження неуточнених суглоба та зв’язки верхньої 

кінцівки, рівень неуточнений 

 

T11.3 Травма неуточненого нерва верхньої кінцівки, рівень неуточнений 

 

T11.4 Травма неуточненої кровоносної судини верхньої кінцівки, рівень неуточнений 

 

T11.5 Травма неуточнених м’яза та сухожилка верхньої кінцівки, рівень неуточнений 
Розтягнення та перенапруження м’яза та сухожилка 

 

T11.6 Травматична ампутація верхньої кінцівки, рівень неуточнений 

 

T11.8 Інші уточнені травми верхньої кінцівки, рівень неуточнений 

 

T11.9 Неуточнена травма верхньої кінцівки, рівень неуточнений 

 

T12 Перелом нижньої кінцівки, рівень неуточнений 
Виключено: множинні переломи нижньої кінцівки, рівень неуточнений (T02.-) 

Наступні четверті знаки можуть використовуватися з рубрикою T12. Перелом, який не визначений 

як закритий або відкритий, повинен бути класифікований як закритий. 

 

.0 закритий 

 

.1 відкритий 

 

T13 Інші травми нижньої кінцівки, рівень неуточнений 
Виключено: 

роздавлювання нижньої кінцівки БДВ (T04.3) 

перелом нижньої кінцівки, рівень неуточнений (T12) 

травми численних ділянок тіла (T00-T06) 

 

T13.0 Поверхнева травма нижньої кінцівки, рівень неуточнений 

 

◙T13.00 Неуточнена поверхнева травма нижньої кінцівки, рівень неуточнений 
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◙T13.01 Садно у ділянці нижньої кінцівки, рівень неуточнений 

 

◙T13.02 Водяний пухир у ділянці нижньої кінцівки, рівень неуточнений 

 

◙T13.03 Укус комахи у ділянці нижньої кінцівки, рівень неуточнений 

 

◙T13.04 Травма у ділянці нижньої кінцівки від поверхневого стороннього тіла (скабка), 

рівень неуточнений 

 

◙T13.05 Забій нижньої кінцівки, рівень неуточнений 

 

◙T13.08 Інша поверхнева травма нижньої кінцівки, рівень неуточнений 

 

T13.1 Відкрита рана нижньої кінцівки, рівень неуточнений 
Використовуйте додатковий код T89.0- для зазначення відкритої рани зі стороннім тілом, 

інфекцією та затримкою загоєння/лікування. 

 

T13.2 Вивих, розтягнення та перенапруження неуточнених суглоба та зв’язки нижньої 

кінцівки, рівень неуточнений 
Виключено: розтягнення та перенапруження м’яза та сухожилка нижньої кінцівки (T13.5) 

 

T13.3 Травма неуточненого нерва нижньої кінцівки, рівень неуточнений 

 

T13.4 Травма неуточненої кровоносної судини нижньої кінцівки, рівень неуточнений 

 

T13.5 Травма неуточнених м’яза та сухожилка нижньої кінцівки, рівень неуточнений 
Розтягнення та перенапруження м’яза та сухожилка 

 

T13.6 Травматична ампутація нижньої кінцівки, рівень неуточнений 

 

T13.8 Інші уточнені травми нижньої кінцівки, рівень неуточнений 

 

T13.9 Неуточнена травма нижньої кінцівки, рівень неуточнений 

 

Т14 Травма неуточненої ділянки тіла 
Виключено: травми численних ділянок тіла (T00-T07) 

 

T14.0 Поверхнева травма неуточненої ділянки тіла 
Виключено: множинні поверхневі травми БДВ (T00.9) 

 

◙T14.00 Неуточнена поверхнева травма неуточненої ділянки тіла 

 

◙T14.01 Садно у неуточненій ділянці тіла 

 

◙T14.02 Водяний пухир у неуточненій ділянці тіла 

 

◙T14.03 Укус комахи у неуточненій ділянці тіла 

 

◙T14.04 Травма у неуточненій ділянці тіла від поверхневого стороннього тіла (скабка) 

 

◙T14.05 Забій неуточненої ділянки тіла 

 

◙T14.08 Інша поверхнева травма неуточненої ділянки тіла 
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T14.1 Відкрита рана неуточненої ділянки тіла 
Укус тварини 

Різана рана 

Розрив    БДВ 

Відкрита рана 

Колота рана з (проникним) 

стороннім тілом 

Використовуйте додатковий код T89.0- для зазначення відкритої рани зі стороннім тілом, 

інфекцією та затримкою загоєння/лікування. 

Виключено: 

множинні: 

 відкриті рани БДВ (T01.9) 

 травматичні ампутації БДВ (T05.9) 

травматична ампутація БДВ (T14.7) 

 

T14.2 Перелом у неуточненій ділянці тіла 
Перелом: 

 закритий БДВ 

 з вивихом БДВ 

 зі зміщенням БДВ 

 БДВ 

 відкритий БДВ 

Виключено: множинні переломи БДВ (T02.9) 

Наступні п’яті знаки можуть використовуватися з рубрикою T14.2. Перелом, який не визначений 

як закритий або відкритий, повинен бути класифікований як закритий. 

 

0 закритий 

 

1 відкритий 

 

T14.3 Вивих, розтягнення та перенапруження неуточненої ділянки тіла 
Відрив 

Розрив 

Розтягнення 

Перенапруження 

Травматичний:  (капсули) суглоба,   БДВ 

 гемартроз  зв’язки 

 розрив 

 підвивих 

 надрив 

Виключено: 

множинні вивихи, розтягнення та перенапруження БДВ (T03.9) 

розтягнення та перенапруження м’яза (м’язів) та сухожилка(ів) БДВ (T14.6) 

 

T14.4 Травма нерва (нервів) неуточненої ділянки тіла 
Травма нерва  

Травматичне(а)(ий):  

 розсічення нерва   БДВ 

 гематомієлія  

 параліч (транзиторний)  

Виключено: множинні травми нервів БДВ (T06.2) 

 

T14.5 Травма кровоносних(ої) судин(и) неуточненої ділянки тіла 
Відрив 

Розсічення 

Ушкодження 

Розрив      кровоносних судин БДВ 

Травматична(ий): 
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 аневризма або фістула (артеріовенозна) 

 артеріальна гематома 

 розрив 

Виключено: множинні травми кровоносних судин БДВ (T06.3) 

 

T14.6 Травма м’язів та сухожилків неуточненої ділянки тіла 
Відрив 

Розсічення 

Ушкодження   м’язів БДВ 

Розрив    та сухожилків БДВ 

Розтягнення та перенапруження 

Травматичний розрив 

Виключено: множинні травми сухожилків та м’язів БДВ (T06.4) 

 

T14.7 Роздавлювання та травматична ампутація неуточненої ділянки тіла 
Роздавлювання БДВ 

Травматична ампутація БДВ 

Виключено: 

множинні: 

 роздавлювання БДВ (T04.9) 

 травматичні ампутації БДВ (T05.9) 

якщо відомий тип травми (наприклад, забій, перелом, вивих, внутрішня травма), необхідно 

кодувати лише тип травми 

 

T14.8 Інші травми неуточненої ділянки тіла 

 

T14.9 Травма, неуточнена 
Виключено: множинні травми БДВ (T07) 

 

НАСЛІДКИ ПРОНИКНЕННЯ СТОРОННЬОГО ТІЛА ЧЕРЕЗ ПРИРОДНИЙ ОТВІР  

(T15-T19) 

 
Виключено: 

стороннє тіло: 

 випадково залишене в операційній рані (T81.5) 

 у колотій рані – див. відкрита рана за ділянками тіла 

 залишене в м’яких тканинах (M79.5) 

скабка, без великої відкритої рани – див. поверхневі травми за ділянками тіла 

 

T15 Стороннє тіло в зовнішній частині ока 
Виключено: 

стороннє тіло при проникному пораненні: 

 очної ямки та очного яблука: 

 БДВ (S05.4-S05.5) 

 невилучене (задавнене) (H05.5, H44.6-H44.7) 

невилучене стороннє тіло у повіці (H02.8) 

 

T15.0 Стороннє тіло у рогівці 

 

T15.1 Стороннє тіло у кон’юнктивальному мішку 

 

T15.8 Стороннє тіло в інших або декількох ділянках ока (зовнішньої частини) 
Стороннє тіло у сльозній точці 

 

T15.9 Стороннє тіло в неуточненій зовнішній частині ока 

 

T16 Стороннє тіло у вусі 
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Слуховому ході 

 

T17 Стороннє тіло в органах дихання 
Включено: 

асфіксія, зумовлена стороннім тілом: 

 їжею (при зригуванні) 

 мокротинням 

вдихання рідини чи блювотних мас БДВ 

 

T17.0 Стороннє тіло у придатковій пазусі носа 

 

T17.1 Стороннє тіло у носовому ході 
У носі БДВ 

 

T17.2 Стороннє тіло у глотці 
У носовій частині глотки 

У горлі БДВ 

 

T17.3 Стороннє тіло у гортані 

 

T17.4 Стороннє тіло у трахеї 

 

T17.5 Стороннє тіло у бронхах 

 

T17.8 Стороннє тіло у інших або декількох відділах дихальних шляхів 
У бронхіолах 

У легені 

 

T17.9 Стороннє тіло у неуточненій частині дихальних шляхів 

 

T18 Стороннє тіло у травному каналі 
Виключено: стороннє тіло в глотці (T17.2) 

 

T18.0 Стороннє тіло у ротовій порожнині  

 

T18.1 Стороннє тіло у стравоході 

 

T18.2 Стороннє тіло у шлунку 

 

T18.3 Стороннє тіло у тонкій кишці 

 

T18.4 Стороннє тіло в ободовій кишці 

 

T18.5 Стороннє тіло у анусі та прямій кишці 
У ректосигмоїдному з’єднанні 

 

T18.8 Стороннє тіло в іншому або декількох відділах травного каналу 

 

T18.9 Стороннє тіло у неуточненій частині травного каналу 
У системі травлення БДВ 

Проковтнуте стороннє тіло БДВ 

 

T19 Стороннє тіло в органах сечостатевої системи 
Включено: 

контрацептивний засіб (внутрішньоматковий) (вагінальний), який зумовив: 
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 механічне ускладнення (T83.3) 

 його наявність (Z97.5) 

 

T19.0 Стороннє тіло у сечівнику 

 

T19.1 Стороннє тіло у сечовому міхурі 

 

T19.2 Стороннє тіло у вульві та піхві 

 

T19.3 Стороннє тіло у матці [у будь-якій частині] 

 

T19.8 Стороннє тіло в іншому або декількох відділах сечостатевих шляхів 

 

T19.9 Стороннє тіло у неуточненій частині сечостатевих шляхів 

 

ОПІКИ (T20-T31) 

 
Включено: 

опіки (термічні), спричинені: 

 електронагрівальними приладами 

 електричним струмом 

 полум’ям 

 тертям 

 гарячим повітрям та гарячим газом 

 гарячими предметами 

 блискавкою 

хімічні опіки [корозії] (зовнішні) (внутрішні) 

радіаційні опіки 

опік гарячою рідиною  

Виключено: 

еритема (дерматит) теплова (L59.0)  

інші спричинені випромінюванням ураження шкіри та підшкірної клітковини (L56-L59) 

 

ОПІКИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОВЕРХНІ ТІЛА, З УТОЧНЕНОЮ ЛОКАЛІЗАЦІЄЮ  

(T20-T25) 
▼1911 

 

T20 Опік голови та шиї 
Включено: 

вуха [будь-якої частини] 

ока з іншими ділянками обличчя, голови та шиї 

губи 

носа (перегородки) 

волосистої частини голови [будь-якої частини] 

скроні (ділянки) 

Виключено: 

опік: 

 ока та його придатків (T26.-) 

 ротової порожнини та глотки (T28.-) 

 

T20.0 Опік голови та шиї неуточненого ступеня 

 

T20.1 Еритема голови та шиї 

 

T20.2 Опік голови та шиї часткової товщини [пухирі, втрата епідерміса] 

 

T20.3 Опік голови та шиї повної товщини 
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T21 Опік тулуба 
Включено: 

черевної стінки  

ануса 

спини [будь-якої частини] 

молочної залози 

тазової ділянки 

стінки грудної клітки 

бічної стінки живота 

пахової ділянки 

міжлопаткової ділянки 

статевих губ (великих) (малих) 

соска 

статевого члена 

промежини 

мошонки 

яєчок 

вульви  

Виключено: 

опік: 

 пахвової ямки (T22.-) 

 лопаткової ділянки (T22.-) 

 

Наступні п’яті знаки можуть використовуватися з підрубриками T21.0-T21.3: 

 

◙0 тулуба, неуточненої локалізації 

 

◙1 молочної залози 
Соска 

 

◙2 стінки грудної клітки 

 

◙3 черевної стінки  
Бічної стінки живота 

Пахової ділянки 

 

◙4 спини [будь-якої частини] 
Тазової ділянки 

Міжлопаткової ділянки 

 

◙5 статевих органів [зовнішніх] 
Статевих губ (великих) (малих) 

Статевого члена 

Промежини 

Мошонки 

Яєчок 

Вульви 

 

◙9 інших ділянок тулуба 
Ануса 

 

T21.0 Опік тулуба неуточненого ступеня 
Див. підрозділи вище  

 

T21.1 Еритема тулуба 
Див. підрозділи вище  
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T21.2 Опік тулуба часткової товщини [пухирі, втрата епідерміса] 
Див. підрозділи вище  

 

T21.3 Опік тулуба повної товщини 
Див. підрозділи вище  

 

T22 Опік ділянки плечового поясу та верхньої кінцівки, за винятком зап’ястка та 

кисті 
Включено: 

руки [будь-якої ділянки, за винятком зап’ястка та кисті] 

пахвової ямки 

лопаткової ділянки 

Виключено: 

опік: 

 міжлопаткової ділянки (T21.-) 

 лише зап’ястка та кисті (T23.-) 

 
Наступні п’яті знаки можуть використовуватися з підрубриками T22.0-T22.3: 

 

◙0 верхньої кінцівки, неуточненої локалізації 

 

◙1 передпліччя та ліктя 

 

◙2 руки (верхньої частини) та плечового поясу 
Пахвової ямки 

Лопаткової ділянки 

Плеча  

 

T22.0 Опік ділянки плечового поясу та верхньої кінцівки, за винятком зап’ястка та 

кисті, неуточненого ступеня 
Див. підрозділи вище  

 

T22.1 Еритема ділянки плечового поясу та верхньої кінцівки, за винятком 

зап’ястка та кисті 
Див. підрозділи вище  

 

T22.2 Опік ділянки плечового поясу та верхньої кінцівки, за винятком зап’ястка та 

кисті, часткової товщини [пухирі, втрата епідерміса] 
Див. підрозділи вище  

 

T22.3 Опік ділянки плечового поясу та верхньої кінцівки, за винятком зап’ястка та 

кисті, повної товщини 
Див. підрозділи вище  

 

T23 Опік зап’ястка та кисті 
Включено: 

пальця (нігтя) 

долоні 

великого пальця (нігтя) 

 

T23.0 Опік зап’ястка та кисті неуточненого ступеня 

 

T23.1 Еритема зап’ястка та кисті 

 

T23.2 Опік зап’ястка та кисті часткової товщини [пухирі, втрата епідерміса] 
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T23.3 Опік зап’ястка та кисті повної товщини 

 

T24 Опік ділянки кульшового суглоба та нижньої кінцівки, за винятком 

гомілковостопного суглоба та стопи 
Включено: 

ноги [будь-якої частини, за винятком ділянки гомілковостопного суглоба та стопи]  

Виключено: 

опік лише ділянки гомілковостопного суглоба та стопи (T25.-) 

 

T24.0 Опік ділянки кульшового суглоба та нижньої кінцівки, за винятком 

гомілковостопного суглоба та стопи, неуточненого ступеня 

 

T24.1 Еритема ділянки кульшового суглоба та нижньої кінцівки, за винятком 

гомілковостопного суглоба та стопи 

 

T24.2 Опік ділянки кульшового суглоба та нижньої кінцівки, за винятком 

гомілковостопного суглоба та стопи, часткової товщини [пухирі, втрата 

епідерміса] 

 

T24.3 Опік ділянки кульшового суглоба та нижньої кінцівки, за винятком 

гомілковостопного суглоба та стопи, повної товщини 

 

T25 Опік ділянки гомілковостопного суглоба та стопи 
Включено: пальця(ів) стопи 

 

T25.0 Опік ділянки гомілковостопного суглоба та стопи неуточненого ступеня 

 

T25.1 Еритема ділянки гомілковостопного суглоба та стопи 

 

T25.2 Опік ділянки гомілковостопного суглоба та стопи часткової товщини [пухирі, 

втрата епідерміса] 

 

T25.3 Опік ділянки гомілковостопного суглоба та стопи повної товщини 

 

ОПІКИ ОКА ТА ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ  

(T26-T28) 
▼1911 

 

T26 Опік ока та його придатків 

 

T26.0 Опік повіки та навколо очноямкової ділянки 

 

T26.1 Опік рогівки та кон’юнктивального мішка 

 

T26.2 Опік, що призводить до розриву та руйнування очного яблука 

 

T26.3 Опік інших частин ока та його придатків 

 

T26.4 Опік ока та його придатків неуточненої локалізації 

 

T27 Опік дихальних шляхів 

 

T27.0 Опік гортані та трахеї 
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T27.1 Опік з залученням гортані та трахеї разом з легенями 
Виключено: синдром вибухового пошкодження (T70.8) 

 

T27.2 Опік інших відділів дихальних шляхів 
Порожнини грудної клітки 

 

T27.3 Опік дихальних шляхів неуточненої локалізації 

 

T28 Опік інших внутрішніх органів 

 

T28.0 Опік ротової порожнини та глотки 

 

T28.1 Опік стравоходу 

 

T28.2 Опік інших частин травного каналу 

 

T28.3 Опік внутрішніх сечостатевих органів 

 

T28.4 Опік інших та неуточнених внутрішніх органів 

 

ОПІКИ ЧИСЛЕННИХ ТА НЕУТОЧНЕНИХ ДІЛЯНОК ТІЛА  

(T29-T31) 

 

T29 Опіки численних ділянок тіла 
Включено: опіки, які можна віднести до більше ніж однієї рубрики T20-T28 

 

T29.0 Опіки численних ділянок тіла неуточненого ступеня 
Численні опіки БДВ 

 

T29.1 Опіки численних ділянок тіла, не більше ніж еритема 

 

T29.2 Опіки численних ділянок тіла, не більше ніж опіки часткової товщини 

 

T29.3 Опіки численних ділянок тіла, принаймні один опік повної товщини 

 

T30 Опік неуточненої ділянки тіла 
Виключено: опік з зазначенням розміру ураженої поверхні тіла (T31) 

 

T30.0 Опік неуточненої ділянки тіла неуточненого ступеня 
Опік БДВ 

 

T30.1 Еритема неуточненої ділянки тіла 
Опік першого ступеня БДВ 

 

T30.2 Опік часткової товщини неуточненої ділянки тіла 
Опік другого ступеня 

 

T30.3 Опік повної товщини неуточненої ділянки тіла 
Опік третього ступеня 

 

T31 Опіки, класифіковані відповідно до площі ураженої поверхні тіла 
▼1911 Примітка: 

Ця рубрика повинна використовуватися як додатковий код з рубриками T20-T25, T29. 
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Наступні п’яті знаки використовуються з підрубриками T31.0-T31.9 для зазначення відсотку 

поверхні тіла з опіком повної товщини. Застосовні п’яті знаки наведені у [квадратних дужках] під 

кожним кодом: 

 

◙0 менше 10% або неуточнений 

 

◙1 10-19% 

 

◙2 20-29% 

 

◙3 30-39% 

 

◙4 40-49% 

 

◙5 50-59% 

 

◙6 60-69% 

 

◙7 70-79% 

 

◙8 80-89% 

 

◙9 90% або більше поверхні тіла 

 

T31.0 Опіки із залученням менше 10% поверхні тіла 
▼0050           

[0] Див. підрозділи вище  

 

T31.1 Опіки із залученням 10-19% поверхні тіла 
▼0050           

[0-1] Див. підрозділи вище  

 

T31.2 Опіки із залученням 20-29% поверхні тіла 
▼0050           

[0-2] Див. підрозділи вище  

 

T31.3 Опіки із залученням 30-39% поверхні тіла 
▼0050           

[0-3] Див. 

 

T31.4 Опіки із залученням 40-49% поверхні тіла 
▼0050           

[0-4] Див. 

 

T31.5 Опіки із залученням 50-59% поверхні тіла 
▼0050           

[0-5] Див. 

 

T31.6 Опіки із залученням 60-69% поверхні тіла 
▼0050           

[0-6] Див. 

 

T31.7 Опіки із залученням 70-79% поверхні тіла 
▼0050           

[0-7] Див. 



783 

 

T31.8 Опіки із залученням 80-89% поверхні тіла 
▼0050           

[0-8] Див. 

 

T31.9 Опіки із залученням 90% і більше поверхні тіла 
▼0050           

[0-9] Див. 

 

ОБМОРОЖЕННЯ  

(T33-T35) 

 
Виключено: гіпотермія та інші впливи низьких температур (T68-T69) 

 

T33 Поверхневе обмороження 
Включено: обмороження з частковою втратою шарів шкіри 

Виключено: поверхневе обмороження численних ділянок тіла (T35.0) 

 

T33.0 Поверхневе обмороження голови 

 

T33.1 Поверхневе обмороження шиї 

 

T33.2 Поверхневе обмороження грудної клітки 

 

T33.3 Поверхневе обмороження черевної стінки живота, нижньої частини спини та таза 

 

T33.4 Поверхневе обмороження верхньої кінцівки 
Виключено: поверхневе обмороження тільки зап'ястка та кисті (T33.5) 

 

T33.5 Поверхневе обмороження зап'ястка та кисті 

 

T33.6 Поверхневе обмороження кульшової ділянки та стегна 

 

T33.7 Поверхневе обмороження коліна та гомілки 
Виключено: поверхневе обмороження ділянки тільки гомілковостопного суглоба та стопи (T33.8) 

 

T33.8 Поверхневе обмороження ділянки гомілковостопного суглоба та стопи 

 

T33.9 Поверхневе обмороження інших та неуточнених ділянок тіла 
Поверхневе обмороження: 

 ноги БДВ 

 БДВ 

 тулуба БДВ 

 

T34 Обмороження з некрозом тканин 
Виключено: обмороження з некрозом тканин численних ділянок тіла (T35.1) 

 

T34.0 Обмороження з некрозом тканин у ділянці голови 

 

T34.1 Обмороження з некрозом тканин у ділянці шиї 

 

T34.2 Обмороження з некрозом тканин у ділянці грудної клітки 
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T34.3 Обмороження з некрозом тканин у ділянці черевної стінки живота, нижньої 

частини спини та таза 

 

T34.4 Обмороження з некрозом тканин у ділянці верхньої кінцівки 
Виключено: обмороження з некрозом тканин тільки у ділянці зап'ястка та кисті (T34.5) 

 

T34.5 Обмороження з некрозом тканин у ділянці зап'ястка та кисті 

 

T34.6 Обмороження з некрозом тканин кульшової ділянки та стегна 

 

T34.7 Обмороження з некрозом тканин у ділянці коліна та гомілки 
Виключено: обмороження з некрозом тканин тільки у ділянці гомілковостопного суглоба та стопи 

(T34.8) 

 

T34.8 Обмороження з некрозом тканин у ділянці гомілковостопного суглоба та стопи 

 

T34.9 Обмороження з некрозом тканин інших та неуточнених ділянок тіла 
Обмороження з некрозом тканин (у ділянці): 

 ноги БДВ 

 БДВ 

 тулуба БДВ 

 

T35 Обмороження численних ділянок тіла та неуточнене обмороження 

 

T35.0 Поверхневе обмороження декількох ділянок тіла 
Множинні поверхневі обмороження БДВ 

 

T35.1 Обмороження з некрозом тканин декількох ділянок тіла 
Множинні обмороження з некрозом тканин БДВ 

 

T35.2 Неуточнене обмороження голови та шиї 

 

T35.3 Неуточнене обмороження грудної клітки, живота, нижньої частини спини та таза 
Обмороження тулуба 

 

T35.4 Неуточнене обмороження верхньої кінцівки 

 

T35.5 Неуточнене обмороження нижньої кінцівки 

 

T35.6 Неуточнене обмороження декількох ділянок тіла 
Множинні обмороження 

 

T35.7 Неуточнене обмороження неуточнених ділянок тіла 
Обмороження БДВ 

 

ОТРУЄННЯ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ, МЕДИКАМЕНТАМИ ТА 

БІОЛОГІЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ  

(T36-T50) 
▼1901,1903 

 
Включено: 

випадки передозування цих речовин 

помилкова видача або помилкове вживання цих речовин 

Виключено: 
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побічні дії («підвищена чутливість», «реакції», тощо) на правильно введену відповідно до призначення 

речовину; ці випадки класифікуються згідно з характером побічної дії такої як: 

 гастрит, зумовлений прийманням аспірину (див. Алфавітний покажчик: Гастрит) 

 хвороби крові (D50-D76) 

 дерматит: 

 контактний (L23-L25) 

 зумовлений речовинами, прийнятими всередину (L27.-) 

 нефропатія (N14.0-N14.2) 

 неуточнена патологічна реакція на лікарський засіб (T88.7) 

реакція на лікарський засіб та отруєння, які впливають на плід та новонародженого (P00-P96) 

отруєння у значенні сп’яніння (F10-F19) 

зловживання речовинами, які не спричиняють залежність (F55) 

патологічна інтоксикація, зумовлена вживанням ліків (F10-F19) 

 

T36 Отруєння антибіотиками системного призначення 
Виключено: 

отруєння антибіотиками: 

 протипухлинними (T45.1) 

 місцевого застосування НКІР (T49.0) 

 які застосовують для лікування: 

 вуха, горла, носа (T49.6) 

 очей (T49.5) 

 

T36.0 Пеніцилінами 

 

T36.1 Цефалоспоринами та іншими бета-лактатними антибіотиками 

 

T36.2 Групи хлорамфеніколу 

 

T36.3 Макролідами 

 

T36.4 Тетрациклінами 

 

T36.5 Аміноглікозидами 
Стрептоміцином 

 

T36.6 Рифампіцинами 

 

T36.7 Протигрибковими антибіотиками системного призначення 

 

T36.8 Іншими антибіотиками системного призначення 

 

T36.9 Антибіотиками системного призначення, неуточненими 

 

T37 Отруєння іншими протимікробними та протипаразитарними засобами 

системного призначення 

 
Виключено: 

протиінфекційними засобами: 

 місцевого застосування НКІР (T49.0) 

 для лікування хвороб: 

 вуха, горла, носа (T49.6) 

 очей (T49.5) 

 

T37.0 Сульфаніламідами 
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T37.1 Антимікобактеріальними препаратами 
Виключено: 

рифампіцинами (T36.6) 

стрептоміцином (T36.5) 

 

T37.2 Протималярійними препаратами та засобами, які діють на інших найпростіших, 

що паразитують у крові 
Виключено: похідні гідроксихіноліну (T37.8) 

 

T37.3 Іншими антипротозойними препаратами 

 

T37.4 Антигельмінтними засобами 

 

T37.5 Противірусними препаратами 
Виключено: 

амантадином (T42.8) 

цитарабіном (T45.1) 

 

T37.8 Іншими уточненими протимікробними та протипаразитарними засобами 

системного призначення 
Похідними гідроксихіноліну 

Виключено: протималярійними препаратами (T37.2) 

 

T37.9 Протимікробними та протипаразитарними засобами системного призначення, 

неуточненими 

 

T38 Отруєння гормонами та їх синтетичними замінниками та антагоністами, не 

класифіковане в інших рубриках 
Виключено: 

мінералокортикоїдами та їх антагоністами (T50.0) 

гормонами окситоцинової дії (T48.0) 

гормонами паращитоподібної залози та їх похідними (T50.9) 

 

T38.0 Глюкокортикоїдами та їх синтетичними аналогами 
Виключено: глюкокортикоїдами місцевого застосування (T49.-) 

 

T38.1 Гормонами щитоподібної залози та їх замінниками 

 

T38.2 Антитиреоїдними препаратами 

 

T38.3 Інсуліном та пероральними гіпоглікемічними [протидіабетичними] препаратами 

 

T38.4 Оральними контрацептивами 
Полі- та однокомпонентними препаратами 

 

T38.5 Іншими естрогенами та прогестинами 
Сумішами та замінниками 

 

T38.6 Антигонадотропінами, антиестрогенами, антиандрогенами, не класифікованими в 

інших рубриках 
Тамоксифеном 

 

T38.7 Андрогенами та їх анаболічними аналогами 

 

T38.8 Іншими та неуточненими гормонами та їх синтетичними замінниками 
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Гормонами передньої частки гіпофіза [аденогіпофізарними] 

 

T38.9 Іншими та неуточненими антагоністами гормонів 

 

T39 Отруєння неопіоїдними анальгезивними, жарознижувальними та 

протиревматичними засобами 

 

T39.0 Саліцилатами 

 

T39.1 Похідними 4-амінофенолу 

 

T39.2 Похідними піразолону 

 

T39.3 Іншими нестероїдними протизапальними препаратами [НСПЗП] 

 

T39.4 Протиревматичними засобами, не класифікованими в інших рубриках 
Виключено: 

глюкокортикоїдами (T38.0) 

саліцилатами (T39.0) 

 

T39.8 Іншими неопіоїдними анальгезивними та жарознижувальними засобами, не 

класифікованими в інших рубриках 

 

T39.9 Неопіоїдними анальгезивними, жарознижувальними та протиревматичними 

засобами, неуточненими 

 

T40 Отруєння наркотичними та психодислептичними [галюциногенними] 

речовинами 
Виключено: отруєння у значенні сп’яніння (F10-F19) 

 

T40.0 Опієм 

 

T40.1 Героїном 

 

T40.2 Іншими опіоїдами 
Кодеїном 

Морфіном 

 

T40.3 Метадоном 

 

T40.4 Іншими синтетичними наркотиками 
Петидином 

 

T40.5 Кокаїном 

 

T40.6 Іншими та неуточненими наркотиками 

 

T40.7 Канабісом (похідними) 

 

T40.8 Лізергідом [ЛСД] 

 

T40.9 Іншими та неуточненими психодислептиками [галюциногенами] 
Мескаліном 

Псилоцином 
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Псилоцибіном 

 

T41 Отруєння анестезуючими засобами та терапевтичними газами 
Виключено: 

бензодіазепіном (T42.4) 

кокаїном (T40.5) 

опіоїдами (T40.0-T40.2) 

 

T41.0 Засобами для інгаляційного наркозу 
Виключено: киснем (T41.5) 

 

T41.1 Засобами для внутрішньовенного наркозу 
Тіобарбітуратами 

 

T41.2 Іншими та неуточненими засобами для загального наркозу 

 

◙T41.20 Неуточненими анестезуючими засобами загальної дії 
Анестезуючими засобами загальної дії БДВ 

 

◙T41.21 Гаммагідроксибутиратом 
ГГБ 

 

◙T41.22 Кетаміном 

 

◙T41.29 Іншими уточненими анестезуючими засобами загальної дії 

 

T41.3 Анестезуючими засобами місцевої дії 

 

T41.4 Анестезуючими засобами, неуточненими 

 

T41.5 Терапевтичними газами 
Вуглекислим газом 

Киснем 

 

T42 Отруєння протиепілептичними, седативно-снодійними та 

протипаркінсонічними засобами 
Виключено: отруєння у значенні сп’яніння (F10-F19) 

 

T42.0 Похідними гідантоїну 

 

T42.1 Іміностилбенами 
Карбамазепіном 

 

T42.2 Сукцинімідами та оксазолідиндіонами 

 

T42.3 Барбітуратами 
Виключено: тіобарбітуратами (T41.1) 

 

T42.4 Бензодіазепінами 

 

T42.5 Протиепілептичними сумішами, не класифікованими в інших рубриках 

 

T42.6 Іншими протиепілептичними та седативно-снодійними препаратами 
Метаквалоном 

Вальпроєвою кислотою 
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Виключено: карбамазепіном (T42.1) 

 

T42.7 Протиепілептичними та седативно-снодійними препаратами, неуточненими 
Снодійними: 

 рідинами  

 препаратами  БДВ 

 таблетками  

 

T42.8 Протипаркінсонічними препаратами та м’язовими депресантами центральної дії 
Амантадином 

 

T43 Отруєння психотропними препаратами, не класифіковані в інших рубриках 
Виключено: 

препаратами, які пригнічують апетит (T50.5) 

барбітуратами (T42.3) 

бензодіазепінами (T42.4) 

отруєння у значенні сп’яніння (F10-F19) 

метаквалоном (T42.6) 

психодислептиками [галюциногенами] (T40.7-T40.9) 

 

T43.0 Трициклічними та тетрациклічними антидепресантами 

 

T43.1 Антидепресантами-інгібіторами моноаміноксидази 

 

T43.2 Іншими та неуточненими антидепресантами 

 

T43.3 Фенотіазиновими антипсихотичними та нейролептичними препаратами 

 

T43.4 Нейролептиками бутерофеноновими та тіоксантеновими 

 

T43.5 Іншими та неуточненими антипсихотичними та нейролептичними засобами 
Виключено: раувольфія (T46.5) 

 

 

 

T43.6 Психостимулюючими препаратами, які характеризуються можливістю 

зловживання ними 
Виключено: кокаїном (T40.5) 

 

◙T43.60 Неуточненими психостимулюючими препаратами, які характеризуються 

можливістю зловживання ними 

 

◙T43.61 Метиламфетаміном 
Метамфетаміном 

Метиламфетаміном 

 

◙T43.62 Метилендіоксиметамфетаміном 
Екстазі 

МДМА 

 

◙T43.69 Іншими психостимулюючими препаратами, які характеризуються можливістю 

зловживання ними 
Амфетаміном 

Кофеїном 

 

T43.8 Іншими психотропними препаратами, не класифікованими в інших рубриках 
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T43.9 Психотропними препаратами, неуточненими 

 

T44 Отруєння препаратами, які діють переважно на вегетативну нервову систему 

 

T44.0 Антихолінестеразними препаратами 

 

T44.1 Іншими парасимпатоміметичними [холінергічними] препаратами 

 

T44.2 Гангліоблокуючими препаратами, не класифікованими в інших рубриках 

 

T44.3 Іншими парасимпатолітичними [антихолінергічними та антимускаріновими] та 

спазмолітичними препаратами, не класифікованими в інших рубриках 
Папаверіном 

 

T44.4 Агоністами переважно α-адренорецепторів, не класифікованими в інших 

рубриках 
Метарамінолом 

 

T44.5 Агоністами переважно β-адренорецепторів, не класифікованими в інших 

рубриках 
Виключено: агоністами β-адренорецепторів, які використовуються для лікування астми (T48.6) 

 

T44.6 Антагоністами α-адренорецепторів, не класифікованими в інших рубриках 
Виключено: ергоалкалоїдами (T48.0) 

 

T44.7 Антагоністами β-адренорецепторів, не класифікованими в інших рубриках 

 

T44.8 Центральнодіючими та адренонейронблокуючими речовинами, не 

класифікованими в інших рубриках 
Виключено: 

клонідином (T46.5) 

гуанетидином (T46.5) 

 

T44.9 Іншими та неуточненими препаратами, які діють переважно на вегетативну 

нервову систему 
Препаратами, які стимулюють α- та β-адренорецептори 

 

T45 Отруєння переважно системними та гематологічними препаратами, не 

класифіковані в інших рубриках 

 

Т45.0 Антиалергічними та протиблювотними препаратами 
Виключено: нейролептики фенотіазинового ряду (T43.3) 

 

T45.1 Протипухлинними та імунодепресивними препаратами 
Протипухлинними антибіотиками 

Цитарабіном 

Виключено: тамоксифеном (T38.6) 

 

T45.2 Вітамінами, не класифікованими в інших рубриках 
Виключено: 

нікотиновою кислотою (її похідними) (T46.7) 

вітаміном K (T45.7) 

 

T45.3 Ферментами, не класифікованими в інших рубриках 
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T45.4 Залізом та його сполуками 

 

T45.5 Антикоагулянтами 

 

T45.6 Препаратами, які впливають на фібриноліз 

 

T45.7 Антагоністами антикоагулянтів, вітаміном K та іншими коагулянтами 

 

T45.8 Іншими препаратами переважно системної дії та гематологічними препаратами 
Препаратами печінки та іншими протианемічними препаратами 

Нативною кров’ю та продуктами крові 

Замінниками плазми 

Виключено: 

імуноглобуліном (T50.9) 

залізом (T45.4) 

 

T45.9 Препаратами переважно системної дії та гематологічними препаратами, 

неуточненими 

 

T46 Отруєння засобами, які діють переважно на серцево-судинну систему 
Виключено: метарамінолом (T44.4) 

 

T46.0 Кардіостимулюючими глікозидами та препаратами подібної дії 

 

T46.1 Блокаторами кальцієвих каналів 

 

T46.2 Іншими протиаритмічними препаратами, не класифікованими в інших рубриках 
Виключено: антагоністами β -адренорецепторів (T44.7) 

 

T46.3 Коронаророзширювальними препаратами, не класифікованими в інших рубриках 
Дипіридамолом 

Виключено: 

антагоністами β-адренорецепторів (T44.7) 

блокаторами кальцієвих каналів (T46.1) 

 

T46.4 Блокаторами ангіотензинконвертуючого ферменту 

 

T46.5 Іншими гіпотензивними препаратами, не класифікованими в інших рубриках 
Клонідином 

Гуанетидином 

Раувольфією 

Виключено: 

антагоністами β-адренорецепторів (T44.7) 

блокаторами кальцієвих каналів (T46.1) 

діуретиками (T50.0-T50.2) 

 

T46.6 Антигіперліпідемічними та антиатеросклеротичними препаратами  

 

T46.7 Периферичними вазодилататорами 
Нікотиновою кислотою (її похідними) 

Виключено: папаверином (T44.3) 

 

T46.8 Антиварикозними препаратами, включаючи склерозивні агенти 
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T46.9 Іншими та неуточненими речовинами, які діють переважно на серцево-судинну 

систему 

 

T47 Отруєння засобами, які діють переважно на шлунково-кишковий тракт 

 

T47.0 Антагоністами гістамінових Н2-рецепторів 

 

T47.1 Іншими антацидними препаратами та засобами, які пригнічують шлункову 

секрецію  

 

T47.2 Стимулюючими проносними препаратами 

 

T47.3 Сольовими та осмотичними проносними препаратами 

 

T47.4 Іншими проносними препаратами 
Препаратами, що стимулюють перистальтику кишок 

 

T47.5 Засобами, які сприяють травленню 

 

T47.6 Протидіарейними препаратами 
Виключено: антибіотиками системного призначення та іншими протимікробними препаратами 

(T36-T37) 

 

T47.7 Блювотними препаратами 

 

T47.8 Іншими засобами, які діють переважно на шлунково-кишкову систему 

 

T47.9 Засобами, які діють переважно на шлунково-кишкову систему, неуточненими 

 

T48 Отруєння засобами, що діють переважно на гладкі та скелетні м’язи та 

органи дихання 

 

T48.0 Препаратами групи окситоцину 
Виключено: естрогенами, прогестинами та їх антагоністами (T38.4-T38.6) 

 

T48.1 Релаксантами скелетної мускулатури [нервово-м’язовими блокаторами] 

 

T48.2 Іншими та неуточненими засобами, що діють переважно на м’язи  

 

T48.3 Протикашльовими  

 

T48.4 Відхаркувальними  

 

T48.5 Препаратами від нежитю 

 

T48.6 Антиастматичними, не класифікованими в інших рубриках 
Агоністами β-адренорецепторів, які використовуються для лікування астми 

Сальбутамолом 

Виключено: 

гормонами передньої частки гіпофіза [аденогіпофізарними] (T38.8) 

агоністами β-адренорецепторів, які не використовуються для лікування астми (T44.5) 

 

T48.7 Іншими та неуточненими засобами, що діють переважно на органи дихання 
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T49 Отруєння засобами, що діють переважно на шкіру та слизові оболонки, а 

також препаратами, які використовуються в офтальмологічній, 

оториноларингологічній та стоматологічній практиці 
Включено: глюкокортикоїдами у разі їх місцевого застосування 

 

T49.0 Протигрибковими, протиінфекційними та протизапальними препаратами місцевої 

дії, не класифікованими в інших рубриках 

 

T49.1 Протисвербіжними  

 

T49.2 В'яжучими засобами та детергентами місцевої дії 

 

T49.3 Засобами, що мають пом'якшувальні та захисні властивості, зменшують 

подразнення 

 

T49.4 Кератолітичними, кератопластичними та іншими лікарськими препаратами та 

засобами для лікування волосся 

 

T49.5 Засобами та препаратами, які застосовуються в офтальмологічній практиці 
Протиінфекційними препаратами для очей 

 

T49.6 Засобами та препаратами, які застосовуються в оториноларингологічній практиці 
Протиінфекційними оториноларингологічними препаратами  

 

T49.7 Стоматологічними препаратами місцевої дії 

 

T49.8 Іншими засобами місцевої дії 
Сперміцидами 

 

T49.9 Засобами місцевої дії, неуточненими 

 

T50 Отруєння діуретиками, іншими та неуточненими лікарськими препаратами, 

медикаментами та біологічними речовинами 

 

T50.0 Мінералокортикоїдами та їх антагоністами 

 

T50.1 Петльовими діуретиками 

 

T50.2 Інгібіторами карбоангідрази, похідними бензотіадіазину та іншими діуретичними 

засобами 
Ацетазоламідом 

 

T50.3 Препаратами, які впливають на енергетичний та водно-електролітний баланс 
Пероральними регідратаційними солями 

 

T50.4 Засобами, які впливають на обмін сечової кислоти 

 

T50.5 Засобами, які пригнічують апетит 

 

T50.6 Протиотрутами та комплексонами, не класифікованими в інших рубриках 
Засобами для лікування алкоголізму, які полегшують відвикання від алкоголю 

 

T50.7 Аналептичними засобами та антагоністами опіатних рецепторів 
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T50.8 Діагностичними засобами 

 

T50.9 Іншими та неуточненими лікарськими засобами, медикаментами та біологічними 

речовинами 
Засобами, що підвищують кислотність 

Засобами, що підвищують лужність 

Імуноглобуліном 

Імунологічними препаратами 

Ліпотропними препаратами 

Гормонами паращитоподібної залози та їх похідними 

 

ТОКСИЧНА ДІЯ РЕЧОВИН, ПЕРЕВАЖНО НЕМЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  

(T51-T65) 

 
Виключено: 

корозії (T20-T31) 

місцеві токсичні прояви, класифіковані в інших рубриках (A00-R99) 

респіраторні стани внаслідок дії зовнішніх агентів (J60-J70) 

 

T51 Токсична дія алкоголю 

 

T51.0 Етанолу 
Етилового спирту 

Метилового спирту 

 

Виключено: 

гостра алкогольна інтоксикація або стан абстиненції (F10.0) 

сп’яніння (F10.0) 

патологічна алкогольна інтоксикація (F10.0) 

 

T51.1 Метанолу 
Метилового спирту 

 

T51.2 2-пропанолу 
Ізопропилового спирту 

 

T51.3 Сивушних масел 
Спирту: 

 амілового 

 бутилового [1-бутанолу] 

 пропілового [1-пропанолу] 

 

T51.8 Інших спиртів 

 

T51.9 Спирту, неуточненого 

 

T52 Токсична дія органічних розчинників 
Виключено: галогенопохідні летких та ароматичних вуглеводнів (T53.-) 

 

T52.0 Нафтопродуктів 
Бензину [пального] 

Гасу [парафінової олії] 

Парафінового воску 

Петролейного(ї): 

 ефіру 

 нафти 
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 спирту 

 

T52.1 Бензолу 
Виключено: 

гомологів бензолу (T52.2) 

нітро- та амінопохідних бензолу та їх гомологів (T65.3) 

 

T52.2 Гомологів бензолу 
Толуолу [метилбензолу] 

Ксилену [діметилбензолу] 

 

T52.3 Гліколів 

 

T52.4 Кетонів 

 

T52.8 Інших органічних розчинників 

 

T52.9 Органічних розчинників, неуточнених 

 

T53 Токсична дія галогенопохідних летких та ароматичних вуглеводнів 

 

T53.0 Чотирихлористого вуглецю 
Тетрахлорметану 

 

T53.1 Хлороформу 
Трихлорметану 

 

T53.2 Трихлоретилену 
Трихлоретану 

 

T53.3 Тетрахлоретилену 
Перхлоретилену 

Тетрахлоретану 

 

T53.4 Дихлорметану 
Метиленхлориду 

 

T53.5 Хлорфторвуглецю 

 

T53.6 Інших галогенопохідних летких вуглеводнів 

 

T53.7 Інших галогенопохідних ароматичних вуглеводнів 

 

T53.9 Галогенопохідних летких та ароматичних вуглеводнів, неуточнених 

 

T54 Токсична дія роз'їдаючих речовин 

 

T54.0 Фенолу та його гомологів 

 

T54.1 Інших роз'їдаючих органічних сполук 

 

T54.2 Їдких кислот та кислотоподібних речовин 
Кислоти:  

 соляної  

 сірчаної  
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T54.3 Їдких лугів та лугоподібних речовин 
Гідроксиду калію 

Гідроксиду натрію 

 

T54.9 Роз'їдаючої речовини, неуточненої 

 

T55 Токсична дія мила та детергентів 

 

T56 Токсична дія металів 
Включено:  

випарів та димів металів 

металів із різних джерел, крім медичних препаратів 

Виключено: 

арсену та його сполук (T57.0) 

марганцю та його сполук (T57.2) 

 

T56.0 Свинцю та його сполук 

 

T56.1 Ртуті та її сполук 

 

T56.2 Хрому та його сполук 

 

T56.3 Кадмію та його сполук 

 

T56.4 Міді та її сполук 

 

T56.5 Цинку та його сполук 

 

T56.6 Олова та його сполук 

 

T56.7 Берилію та його сполук 

 

T56.8 Інших металів 
Талію 

 

T56.9 Металу, неуточненого 

 

T57 Токсична дія інших неорганічних речовин 

 

T57.0 Арсену та його сполук 

 

T57.1 Фосфору та його сполук 
Виключено: фосфорорганічних інсектицидів (T60.0) 

 

T57.2 Марганцю та його сполук 

 

T57.3 Ціанистого водню 

 

T57.8 Інших уточнених неорганічних речовин 

 

T57.9 Неорганічної речовини, неуточненої 

 

T58 Токсична дія оксиду вуглецю 
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З різних джерел 

 

T59 Токсична дія інших газів, димів та випарів 
Включено: аерозольних пропелентів 

Виключено: хлорфторвуглецю (T53.5) 

 

T59.0 Оксидів азоту 

 

T59.1 Діоксиду сірки 

 

T59.2 Формальдегіду 

 

T59.3 Сльозоточивого газу 
Сльозного газу 

 

T59.4 Газоподібного хлору 

 

T59.5 Газоподібного фтору та фтористого водню 

 

T59.6 Сірководню 

 

T59.7 Діоксиду вуглецю 

 

T59.8 Інших уточнених газів, димів та випарів 

 

T59.9 Газів, димів та випарів, неуточнених 

 

T60 Токсична дія пестицидів 
Включено: засоби, які застосовуються в лісовому господарстві 

 

T60.0 Фосфорорганічних та карбаматних інсектицидів 

 

T60.1 Галогенованих інсектицидів 
Виключено: хлорованих вуглеводнів (T53.-) 

 

T60.2 Інших інсектицидів 

 

T60.3 Гербіцидів та фунгіцидів 

 

T60.4 Родентицидів 
Талію 

Виключено: стрихніну та його солей (T65.1) 

 

T60.8 Інших пестицидів 

 

T60.9 Пестицидів, неуточнених 

 

T61 Токсична дія отруйних речовин, вжитих разом з морепродуктами 
Виключено: 

алергічні реакції на їжу, такі як: 

 анафілактичний шок, зумовлений патологічною реакцією на їжу (T78.0) 

 дерматити (L23.6, L25.4, L27.2) 

 гастроентерити (неінфекційні) (K52.-) 

бактеріальні харчові отруєння (A05.-) 

токсична дія харчових забруднювачів у їжі, таких як: 
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 афлатоксин та інші мікотоксини (T64) 

 ціаніди (T65.0) 

 ціанід водню (T57.3) 

 ртуть (T56.1) 

 

T61.0 Отруєння рибою родини сигових 

 

T61.1 Отруєння рибою родини скумбрієвих 
Гістаміноподібний синдром 

 

T61.2 Отруєння іншою рибою та молюсками 
Отруєння: 

 тетрадоном 

 тетрадотоксином 

 тетродотоксином 

 

T61.8 Токсична дія інших морських продуктів 

 

T61.9 Токсична дія неуточнених морських продуктів 

 

T62 Токсична дія інших отруйних речовин, що містяться в спожитих продуктах 

харчування 
Виключено: 

алергічні реакції на їжу, такі як: 

 анафілактичний шок, зумовлений патологічною реакцією на їжу (T78.0) 

 дерматити (L23.6, L25.4, L27.2) 

 гастроентерити (неінфекційні) (K52.-) 

бактеріальні харчові отруєння (A05.-) 

токсична дія харчових забруднювачів у їжі, таких як: 

 афлатоксин та інші мікотоксини (T64) 

 ціаніди (T65.0) 

 ціанід водню (T57.3) 

 ртуть (T56.1) 

 

T62.0 У спожитих грибах 

 

T62.1 У спожитих ягодах 

 

T62.2 У іншій(их) спожитій(их) рослині(ах) 

 

T62.8 Інших уточнених отруйних речовин, що містяться у спожитих продуктах 

харчування 

 

T62.9 Отруйної речовини, що міститься у спожитих продуктах харчування, неуточненої 

 

T63 Токсична дія, спричинена контактом з отруйними тваринами 
▼1923 

Використовуйте додатковий код для зазначення наступної реакції: 

 алергічна реакція БДВ (T78.4) 

 анафілаксія (T78.2) 

 кропивниця (L50.0, T78.3) 

 

T63.0 Зміїної отрути 
Отрути морської змії 

 

T63.1 Отрути інших плазунів 
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Отрути ящірки 

 

T63.2 Отрути скорпіона 

 

T63.3 Отрути павука 

 

T63.4 Отрути інших членистоногих 
Укусу або ужалення отруйної комахи 

 

T63.5 Токсичний ефект, спричинений контактом з рибою 
Виключено: отруєння спожитою рибою (T61.0-T61.2) 

 

T63.6 Токсичний ефект, спричинений контактом з іншими морськими тваринами 
Медузою 

Морським анемоном 

Ракоподібними 

Морською зіркою 

Виключено: 

отруєння спожитими ракоподібними (T61.2) 

дія отрути морської змії (T63.0) 

 

T63.8 Токсичний ефект, спричинений контактом з іншими отруйними тваринами 
Дією отрути амфібій 

 

T63.9 Токсичний ефект, спричинений контактом з неуточненою отруйною твариною 

 

T64 Токсична дія афлатоксину та інших мікотоксинів, що забруднюють продукти 

харчування 

 

T65 Токсична дія інших та неуточнених речовин 

 

T65.0 Ціанідів 
Виключено: ціанистого водню (T57.3) 

 

T65.1 Стрихніну та його солей 

 

T65.2 Тютюну та нікотину 

 

T65.3 Нітро- та амінопохідних бензолу та його гомологів 
Аніліну [амінобензолу] 

Нітробензолу 

Тринітротолуолу 

 

T65.4 Дисульфіду вуглецю 

 

T65.5 Нітрогліцерину та інших азотних кислот та складних ефірів 
Тринітрату 1,2,3-пропантріолу 

 

T65.6 Фарб та барвників, не класифікованих в інших рубриках 

 

T65.8 Токсична дія інших уточнених речовин 

 

T65.9 Токсична дія неуточненої речовини 
Отруєння БДВ 
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ІНШІ ТА НЕУТОЧНЕНІ НАСЛІДКИ ДІЇ ЗОВНІШНІХ ПРИЧИН  

(T66-T78) 

 

T66 Неуточнена дія радіації 
▼1902 Променева хвороба 

Виключено: 

уточнені несприятливі впливи випромінювання, такі як: 

 опіки (T20-T31) 

 лейкоз (C91-C95) 

 радіаційні: 

 коліти (K52.0) 

 дерматити (L58.9) 

 гастроентерити (K52.0) 

 кіфози (M96.2) 

 пневмоніти (J70.0) 

 проктити (K62.7) 

 захворювання шкіри та підшкірної клітковини (L55-L59) 

 сколіози (M96.5) 

 сонячні опіки (викликані ультрафіолетовою радіацією) (L55.-) 

 

T67 Впливи високих температур та світла 
Виключено: 

опіки (T20-T31) 

еритема [дерматит] опікова (L59.0) 

злоякісна гіпертермія, пов’язана з анестезією (T88.3) 

ураження шкіри та підшкірної клітковини, пов'язані з дією випромінювання (L55-L59) 

сонячний опік (L55.-) 

порушення потовиділення внаслідок дії високих температур (L74-L75) 

 

T67.0 Тепловий та сонячний удар 
Теплова: 

 апоплексія 

 гіпертермія 

Сиріаз 

Термоплегія 

 

T67.1 Теплова непритомність 
Тепловий колапс 

 

T67.2 Теплові судоми 

 

T67.3 Теплове виснаження, зневоднення 
Теплова прострація внаслідок зневоднення організму 

Виключено: теплове виснаження внаслідок зменшення вмісту солей в організмі (T67.4) 

 

T67.4 Теплове виснаження внаслідок зменшення вмісту солей в організмі 
Теплова прострація внаслідок виснаження запасів солей (та води) в організмі 

 

T67.5 Теплове виснаження, неуточнене 
Теплова прострація БДВ 

 

T67.6 Теплове стомлення, минуще 

 

T67.7 Тепловий набряк 

 

T67.8 Інші наслідки дії високої температури та світла 
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T67.9 Наслідок дії високої температури та світла, неуточнений 

 

T68 Гіпотермія 
Випадкова гіпотермія 

Виключено: 

обмороження (T33-T35)  

гіпотермія: 

 пов’язана з анестезією (T88.5-) 

 у новонароджених (P80.-) 

 не пов'язана з низькою температурою навколишнього середовища (R68.0) 

 

T69 Інші впливи низької температури 
Виключено: обмороження (T33-T35) 

 

T69.0 Обмороження руки та ноги  
Траншейна стопа 

 

T69.1 Обмороження 

 

T69.8 Інші уточнені наслідки дії низької температури 

 

T69.9 Наслідок дії низької температури, неуточнений 

 

T70 Впливи атмосферного тиску та тиску води 

 

T70.0 Баротравма вуха 
Вплив на вуха зміни атмосферного тиску або тиску води 

Аероотит середній 

Баротравма вуха: 

 зумовлена: 

 подіями у аерокосмічному просторі 

 зануренням у воду (під час підйому або заглиблення) 

 великою висотою 

 лікуванням киснем під підвищеним тиском 

 зовнішня 

 внутрішня 

 

T70.1 Баротравма приносової пазухи 
Вплив на приносові пазухи зміни атмосферного тиску 

Аеросинусит 

Баротравма приносової пазухи, зумовлена: 

 подіями у аерокосмічному просторі 

 зануренням у воду під час заглиблення 

 великою висотою 

 лікуванням киснем під підвищеним тиском 

 

T70.2 Інші та неуточнені впливи великої висоти 
Інші та неуточнені впливи низького або підвищеного атмосферного тиску на великій висоті 

Альпійська хвороба 

Аноксія   зумовлена  

Баротравма   великою висотою 

Гіпобаропатія БДВ 

Гірська хвороба 

Виключено: поліцитемія, яка зумовлена висотою (D75.1) 

 

T70.3 Інші впливи декомпресії та баротравми 
Декомпресійна хвороба 



802 

Декомпресія (та баротравма): 

 зумовлена: 

  підйомом або заглибленням під воду під час вільного занурення або зануренні зі 

спорядженням 

 лікуванням киснем під підвищеним тиском 

 захворювання 

 травма 

 хвороба [кесонна хвороба] 

Дисбарична повітряна емболія [артеріальна газова емболія] 

Азотний наркоз [декомпресійна хвороба] 

 

T70.4 Наслідки дії рідини, що перебуває під великим тиском 
Травматична дія струменя рідини (промислова) 

 

T70.8 Інші наслідки дії атмосферного тиску та тиску води  
Синдром вибухового пошкодження 

 

T70.9 Наслідки дії атмосферного тиску та тиску води, неуточнені 
Баротравма БДВ 

 

T71 Асфіксія 
Задушення (шляхом компресії) 

Системна нестача кисню через: 

 низький вміст кисню у атмосферному повітрі 

 механічну перешкоду диханню 

Виключено: 

аноксія, зумовлена великою висотою (T70.2) 

асфіксія, спричинена: 

 чадним газом (оксидом вуглецю) (T58) 

 потраплянням їжі або стороннього тіла в дихальні шляхи (T17.-) 

 іншими газами, димами, випарами (T59.-) 

респіраторний дистрес (синдром) у: 

 дорослих (J80) 

 новонароджених (P22.-) 

 

T73 Впливи інших форм несприятливого впливу 

 

T73.0 Вплив голоду 
Позбавлення їжі 

Голодування 

 

T73.1 Вплив спраги 
Позбавлення води 

 

T73.2 Виснаження внаслідок тривалого перебування у несприятливих умовах 

 

T73.3 Виснаження внаслідок надмірного напруження сил 
Перенапруження 

 

T73.8 Інші прояви депривації 

 

T73.9 Вплив депривації, неуточнений 

 

T74 Синдром жорстокого поводження 
▼1909 

Спочатку необхідно кодувати поточну травму, якщо є. 
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T74.0 Залишення без уваги або занедбаність 

 

T74.1 Фізична жорстокість 
▼0526    Синдром знущання:  

 над немовлям або дитиною БДВ 

 у подружжя БДВ 

 

T74.2 Сексуальне насильство 

 

T74.3 Психологічна жорстокість 

 

T74.8 Інші синдроми жорстокого поводження 
Змішані форми 

 

T74.9 Синдром жорстокого поводження, неуточнений 
Прояви жорстокого поводження:  

 з дорослою людиною БДВ 

 з дитиною БДВ 

 

T75 Впливи інших зовнішніх причин 
Виключено: 

побічні реакції НКІР (T78.-) 

опіки (електричні) (T20-T31) 

 

T75.0 Ураження блискавкою 
Шок від ураження блискавкою 

Ураження блискавкою БДВ 

 

T75.1 Потоплення та несмертельне занурення у воду 
Занурення у воду 

Судоми плавця 

 

T75.2 Впливи вібрації 
Синдром пневматичного молотка 

Травматичний вазоспастичний синдром 

Запаморочення від низькочастотних звуків 

 

T75.3 Захитування під час руху 
Повітряна хвороба 

Морська хвороба 

Захитування 

 

T75.4 Вплив електричного струму 
Летальне ураження електричним струмом 

Шок, спричинений електричним током 

 

T75.8 Інші уточнені впливи зовнішніх причин 
Вплив:  

 аномальних гравітаційних сил 

 стану невагомості 

 

T78 Шкідливі впливи, не класифіковані в інших рубриках 
Виключено: ускладнення, спричинені хірургічним чи терапевтичним втручанням НКІР (T80-T88) 

 

T78.0 Анафілактичний шок, спричинений патологічною реакцією на їжу 
▼2115 
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T78.1 Інші прояви патологічної реакції на їжу, не класифіковані в інших рубриках 
▼2115    Виключено: 

бактеріальне харчове отруєння (A05.-) 

дерматити: 

 при контакті їжі зі шкірою (L23.6, L24.6, L25.4) 

 БДВ (L27.2) 

 

T78.2 Анафілактичний шок, неуточнений 
Алергічний шок  

Анафілактична реакція  БДВ 

Анафілаксія  

Виключено: 

анафілактичний шок внаслідок: 

 несприятливої реакції на правильно введену та належним чином призначену медичну речовину 

(T88.6) 

 патологічної реакції на їжу (T78.0) 

 введення сироватки (T80.5) 

 

T78.3 Ангіоневротичний набряк 
Гігантська кропив’янка 

Набряк Квінке 

Виключено: 

кропив’янка: 

 БДВ (T50.9) 

 зумовлена сироваткою (T80.6) 

 

T78.4 Алергія, неуточнена 
▼2004 Алергічна реакція БДВ 

Підвищена чутливість БДВ 

Ідіосинкразія БДВ 

Виключено: 

алергічна реакція БДВ на правильно введену та належним чином призначену медичну речовину 

(T88.7) 

уточнені типи алергічної реакції, такі як: 

 алергічні гастроентерити та коліти (K52.2) 

 дерматити (L23-L25, L27.-) 

 сінна лихоманка (J30.1) 

 

T78.8 Інші шкідливі впливи, не класифіковані в інших рубриках 

 

T78.9 Шкідливий вплив, неуточнений 
Виключено: побічна реакція, спричинена хірургічним та терапевтичним втручанням БДВ (T88.9) 

 

ДЕЯКІ РАННІ УСКЛАДНЕННЯ ТРАВМИ  

(T79) 

 

T79 Деякі ранні ускладнення травми, не класифіковані в інших рубриках 
Виключено: 

ускладнення внаслідок хірургічних операцій та медичних процедур НКІР (T80-T88) 

респіраторний дистрес: 

 у новонародженого (P22.-) 

 синдром у дорослого (J80) 

ускладнення, що виникли під час чи після медичної процедури (T80-T88) 

 

T79.0 Повітряна емболія (травматична) 
Виключено: 

повітряна емболія: 

 що ускладнює аборт, позаматкову чи молярну вагітність (O00-O07, O08.2) 
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 під час вагітності, пологів та післяпологового періоду НКІР (O88.0) 

артеріальна газова емболія внаслідок декомпресії (T70.3) 

 

T79.1 Жирова емболія (травматична) 
Виключено: 

жирова емболія: 

 що ускладнює аборт, позаматкову чи молярну вагітність (O00-O07, O08.2) 

 під час вагітності, пологів та післяпологового періоду НКІР (O88.0) 

 

T79.2 Травматична вторинна та рецидивна кровотеча 

 

T79.3 Посттравматична ранова інфекція, не класифікована в інших рубриках 
▼0050,1911, 1916 

Опік     інфікований(а) 

Поверхнева травма 

Спочатку необхідно кодувати місце пошкодження. 

За необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-B97). 

Виключено: відкрита рана з інфекцією (T89.01, T89.02) 

 

T79.4 Травматичний шок 
Шок (ранній) (пізній), що супроводжує травму 

Виключено: 

шок: 

 від анестезії (T88.2) 

 анафілактичний: 

 внаслідок: 

 патологічної реакції на їжу (T78.0) 

 несприятливої реакції на правильно введену та належним чином призначену медичну 

речовину (T88.6) 

 реакції на сироватку (T80.5) 

 БДВ (T78.2) 

 як ускладнення аборту, позаматкової чи молярної вагітності (O00-O07, O08.3) 

 від електричного струму (T75.4) 

 від блискавки (T75.0) 

 нетравматичний НКІР (R57.-) 

 акушерський (O75.1) 

 післяопераційний (T81.1) 

 

T79.5 Травматична анурія 
Синдром роздавлювання 

Ниркова недостатність внаслідок роздавлювання 

 

T79.6 Травматична ішемія м'яза 
Футлярний синдром 

Ішемічна контрактура Фолькманна 

Виключено: 

синдром черевної порожнини (R19.81) 

передній великогомілковий синдром (M76.8) 

синдром тривалої компресії, нетравматичний (M62.2-) 

 

T79.7 Травматична підшкірна емфізема 
Виключено: післяпроцедурна емфізема (підшкірна) (T81.84) 

 

T79.8 Інші ранні ускладнення травми 

 

T79.9 Неуточнені ранні ускладнення травми 
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УСКЛАДНЕННЯ ВНАСЛІДОК ХІРУРГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА МЕДИЧНИХ 

ПРОЦЕДУР, НЕ КЛАСИФІКОВАНІ В ІНШИХ РУБРИКАХ  

(T80-T88) 
▼1904 

За необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-B97). 

Якщо необхідно ідентифікувати використаний пристрій та деталі обставин,використовують додатковий 

код зовнішньої причини (Клас 20). 

Виключено: 

побічні реакції на лікарські засоби та медикаменти (A00-R99, T78.-) 

будь-які звернення по медичну допомогу з приводу неускладнених післяопераційних станів, таких як: 

 стан, пов'язаний з наявністю штучного отвору (Z93.-) 

 закриття зовнішньої стоми (Z43.-) 

 підбір та приладнання (зовнішнього) протезного пристрою (Z44.-) 

опіки, зумовлені місцевими аплікаціями та опромінюваннями (Т20-Т31) 

отруєння та токсичні впливи лікарських засобів та хімічних речовин (T36-T65) 

 

T80 Ускладнення внаслідок інфузії, трансфузії та терапевтичної ін’єкції 
Включено: перфузія 

Виключено: відторгнення трансплантата кісткового мозку (T86.0) 

 

T80.0 Повітряна емболія внаслідок інфузії, трансфузії та терапевтичної ін'єкції 

 

T80.1 Судинні ускладнення внаслідок інфузії, трансфузії та терапевтичної ін'єкції 
Флебіт  внаслідок інфузії, 

Тромбоемболія трансфузії та 

Тромбофлебіт  терапевтичної ін’єкції 

Виключено: 
названі стани, якщо вони: 

 зумовлені або пов’язаніз протезами, імплантатами чи трансплантатами (T82.82, T83.82, T84.82, 

T85.84) 

 після процедури (T81.7) 

 

T80.2 Інфекції, викликані інфузією, трансфузією та терапевтичною ін'єкцією 
▼1904  

Використовуйте додатковий код (Клас 1, P36.-, P37.52) для зазначення сепсису (при наявності), 

—  див. Алфавітний покажчик / Сепсис 

Виключено: гепатит, пост-трансфузія (B16-B19) 

названі стани, якщо вони: 

 зумовлені або пов’язаніз протезами, імплантатами чи трансплантатами (T82.6-T82.7-, T83.5-

T83.6, T84.5-T84.7, T85.7-) 

 після процедури (T81.4) 

 

T80.3 Реакція АВО-несумісності 
Трансфузія несумісної крові 

Реакція на інфузію чи трансфузію крові, несумісної за групою 

 

T80.4 Реакція Rh-несумісності 
Реакція на інфузію чи трансфузію крові, несумісної за резус-фактором 

 

T80.5 Анафілактичний шок, спричинений введенням сироватки 
Виключено: 
шок: 

 алергічний БДВ (T78.2) 

 анафілактичний: 

 внаслідок несприятливої реакції на правильно введену та належним чином призначену 

медичну речовину (T88.6) 

 БДВ (T78.2) 
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T80.6 Інші реакції на сироватку 
Інтоксикація, пов’язана з введенням сироватки 

Протеїнова хвороба 

Сироваткова: 

 алергічний сип  

 хвороба 

 кропив’янка 

Виключено: сироватковий гепатит (B16- B19) 

 

T80.8 Інші ускладнення внаслідок інфузії, трансфузії та терапевтичної ін'єкції 

 

T80.9 Неуточнене ускладнення внаслідок інфузії, трансфузії та терапевтичної ін'єкції 
Реакція на трансфузію БДВ 

 

T81 Ускладнення, викликані процедурами, не класифіковані в інших рубриках 
Виключено: 
побічна дія лікарського засобу БДВ (T88.7) 

ускладнення, пов’язані з: 

 імунізацією (T88.0-T88.1) 

 інфузією, трансфузією та терапевтичною ін’єкцією (T80.-) 

уточнені ускладнення, класифіковані в інших рубриках, такі як: 

 дерматит, зумовлений лікарськими засобами та медикаментами (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-

L27.1) 

 відмирання та відторгнення трансплантованих органів та тканин (T86.-) 

 отруєння та токсична дія лікарських засобів та хімічних речовин (T36-T65) 

 

T81.0 Кровотеча та гематома як ускладнення процедури, не класифіковані в інших 

рубриках 
Кровотеча та гематома у будь-якій локалізації в результаті процедури 

Виключено: 
кровотеча та гематома: 

 спричинені або пов'язані з протезними пристроями, імплантатами і трансплантатами (T82.81, 

T83.81, T84.81, T85.83) 

 у зв'язку з: 

 стомою травної системи (K91.41) 

 хірургічний анастомоз: 

 травного тракту (K91.81) 

 урогенітального тракту (N99.81) 

 трахеостомія (J95.01) 

 стома сечовивідних шляхів (N99.51) 

 акушерська рана (O90.2) 

що при випадковому проколі і розрізі: 

 БДВ (T81.2) 

 уточненого органу або структури: 

 системи кровообігу (I97.3-) 

 системи травлення (K91.6-) 

 вуха та соскоподібного відростка (H95.2) 

 ендокринної системи (E89.7-) 

 ока та придатків (H59.1-) 

 урогенітальної системи (N99.6-) 

 опорно-рухової системи (М96.7-) 

 нервової системи (G97.3-) 

 системи дихання (J95.6-) 

 

T81.1 Шок під час або після процедури, не класифікований в інших рубриках 
Колапс БДВ під час або після процедури  

Післяопераційний шок БДВ 

Шок (ендотоксичний) (гіповолемічний) під час або після медичної процедури 
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Виключено: 
шок: 

 від анестезії (T88.2) 

 анафілактичний: 

 внаслідок: 

 несприятливої реакції на правильно введену та належним чином призначену медичну 

речовину (T88.6) 

 реакції на сироватку (T80.5) 

 БДВ (T78.2) 

 від електричного струму (T75.4) 

 як ускладнення аборту, позаматкової чи молярної вагітності (O00-O07, O08.3) 

 акушерський (O75.1) 

 травматичний (T79.4) 

 
Використовуйте додатковий код (R57.2) для зазначення септичного шоку (при наявності) 

 

T81.2 Випадковий прокол чи розрив під час процедури, не класифікований в інших 

рубриках 
Виключено: 
пошкодження інструментом під час розродження (O70-O71) 

перфорація, прокол або розрив, спричинені пристроєм або імплантатом, навмисно залишеним в 

операційній рані (T82-T85) 

уточнені ускладнення, класифіковані в інших рубриках, такі як синдром розриву широкої зв’язки 

[Аллена-Мастерса] (N83.8) 

уточненого органу або структури: 

 системи кровообігу (I97.3-) 

 системи травлення (K91.6-) 

 вуха та соскоподібного відростка (H95.2) 

 ендокринної системи (E89.7-) 

 ока та придатків (H59.1-) 

 урогенітальної системи (N99.6-) 

 опорно-рухової системи (М96.7-) 

 нервової системи (G97.3-) 

 системи дихання (J95.6-) 

 

T81.3 Розходження країв операційної рани, не класифіковане в інших рубриках 
Розходження швів  рани після  

Розрив швів   операції  

Включено: що пов'язано з протезними пристроями, імплантатами і трансплантатами 

Виключено: 
розходження швів: 

 рани після Кесарева розтину (O90.0) 

 рани промежини у післяпологовому періоді (O90.1) 

 

T81.4 Інфекція рани, пов'язана з процедурою, не класифікована в інших рубриках 
▼1904   Абсцес: 

 інтраабдомінальний  

 після швів    післяпроцедурний 

 піддіафрагмальний   

 рани  

Післяпроцедурне інфікування, БДВ 

Раневий сепсис 

 

Виключено:  
інфекція, спричинена:  

 інфузією, трансфузією та терапевтичною ін'єкцією (Т80.2)  

 протезами, імплантатами та трансплантатами (T82.6–T82.7, T83.5–T83.6, T84.5–T84.7, T85.7-)  

акушерська, хірургічна ранева інфекція (O86.0).  
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Використовуйте додатковий код (Клас 1, P36.-, P37.52) для зазначення сепсису (при наявності), 

—  див.  Алфавітний покажчик / Сепсис 
 

T81.5 Стороннє тіло, випадково залишене в порожнині тіла чи операційній рані під час 

проведення процедури 
Спайки   викликані стороннім тілом, 

Обструкція   випадково залишеним в операційній рані 

Перфорація   чи в порожнині тіла 

 

Включено: що пов'язано з протезними пристроями, імплантатами і трансплантатами  

Виключено: обструкція або перфорація, зумовлені або пов’язані з  протезами та імплантатами, 

навмисно залишеними в тілі (T82.0-T82.5-, T83.0-T83.4, T84.0-T84.4, T85.0-T85.6-) 

 

T81.6 Гостра реакція на сторонню речовину, випадково залишену під час проведення 

процедури 
Перитоніт: 

 асептичний 

 хімічний 

 Включено: що пов'язано з протезними пристроями, імплантатами і трансплантатами 

 

T81.7 Судинні ускладнення після процедури, не класифіковані в інших рубриках 
Повітряна емболія після процедури НКІР 

Виключено:  

тромбоз глибоких вен (I80.-) 

емболія: 

 що ускладнює аборт або позаматкову або молярну (перероджена) вагітність (O00–O07, O08.2) 

 зумовлена або пов’язана з протезом, імплантатом та трансплантатом (T82.82, T83.82, T84.82, 

T85.84) 

 після інфузії, трансфузії та терапевтичної ін’єкції (T80.0) 

 при вагітності, пологах і в післяпологовому періоді, не класифікована в інших рубриках(O88.-) 

  тромбоемболія легеневої артерії (I26.-) 

 травматична (T79.0) 

 

Т81.8 Інші ускладнення, викликані медичними процедурами, не 

класифіковані в інших рубриках 

Виключено: ускладнення після анестезії (Т88.5-) 

Злоякісна гіпертермія, пов'язана з анестезією (Т88.3) 

 

✪T81.81 Ускладнення інгаляційної терапії 

✪T81.82 Стійкий післяопераційний свищ, не класифікований в інших рубриках 

✪T81.83 Біль після медичної процедури, не класифікований в інших рубриках 

✪T81.84 Післяпроцедуральна емфізема 

Емфізема (підшкірна) після медичної процедури 

 

✪T81.89 Інші ускладнення після медичної процедури, не класифіковані в інших рубриках 

 

T81.9 Неуточнене ускладнення процедури 

 

T82 Ускладнення, пов’язані з серцевими та судинними протезними пристроями,  

імплантатами та трансплантатами 
Виключено:  
уточнені ускладнення, класифіковані в інших рубриках, такі як: 
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 реакція на сторонню субстанцію, що була випадково залишена під час проведення медичної 

процедури (T81.6) 

 розходження країв рани, не класифіковані в інших рубриках (T81.3) 

 невдала трансплантація та відторгнення трансплантату органів і тканин (T86.-) 

 стороннє тіло, випадково залишене в операційній рані або порожнині тіла (T81.5) 

 інфікування післяопераційної рани (поверхневе), не класифіковане в інших рубриках (T81.4) 

 

T82.0 Ускладнення механічного походження, пов'язане з протезом серцевого клапана 
Поломка (механічна) 

Зміщення 

Підтікання 

Неправильне положення  спричинені протезом серцевого клапана 

Обструкція механічна 

Перфорація 

Протрузія 

 

T82.1 Ускладнення механічного походження, пов'язане з серцевим електронним водієм 

ритму серця 
Стани, перераховані у рубриці T82.0, пов’язані з: 

 електродами 

 генератором пульсу (батарейним) 

 

T82.2 Ускладнення механічного походження, пов'язане з шунтом коронарної артерії та 

трансплантатом серцевого клапана 
Стани, перераховані у рубриці T82.0, пов’язані з шунтом коронарної артерії та трансплантатом 

серцевого клапана 
 

T82.3 Ускладнення механічного походження, пов'язане з іншими судинними 

трансплантатами 
Стани, перераховані у рубриці T82.0, пов’язані з: 

 трансплантатом аорти (біфуркація) (заміщення) 

 трансплантатом артерії (сонної) (стегнової) (шунтування) 

 

T82.4 Ускладнення механічного походження, пов'язане з судинним катетером для 

діалізу 
Стани, перераховані у рубриці T82.0, пов’язані з судинним катетером для діалізу 
Виключено: ускладнення механічного походження, пов'язане з катетером для 

інтраперитонеального діалізу (T85.6) 

 

T82.5 Ускладнення механічного походження, пов'язані з іншим серцевими та 

судинними пристроями та імплантатами 

 Виключено: ускладнення механічного походження, пов'язані з епідуральним або субдуральним 

інфузійним катетером (T85.64) 

✪T82.51 Ускладнення механічного походження, пов'язані з центральним судинним 

катетером 
Ускладнення механічного походження, пов'язані з: 

 центральним венозним катетером (інфузійною порт-системою) (підключичним катетером) 

 периферійно веденим центральним венозним катетером (ЦВК) 

 

✪T82.52 Ускладнення механічного походження, пов'язані з периферійно веденим 

венозним катетером 

 

✪T82.53 Ускладнення механічного походження, пов'язані з хірургічно спричиненим 

артеріовенозним свищем і шунтуванням 
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✪T82.54 Ускладнення механічного походження, пов'язані з судинним балонним 

катетером [балонний контрпульсатор] 

 

✪T82.55 Ускладнення механічного походження, пов'язані з штучним серцем 

 

✪T82.56 Ускладнення механічного походження, пов'язані з пристроем нижньої 

порожнистої вени 

 

✪T82.59 Ускладнення механічного походження, пов'язані з іншими уточненими 

серцевими і судинними пристроями і імплантатами 

 

T82.6 Інфекція та запальна реакція, зумовлені протезом серцевого клапана 
 Використовуйте додатковий код (Клас 1, P36.-, P37.52) для зазначення сепсису (при наявності), 

—  див. Алфавітний покажчик / Сепсис 

 

T82.7 Інфекція та запальна реакція, викликані серцевими та судинними 

пристроями, імплантатами і трансплантатами, не класифіковані в 

інших рубриках 

 
 Використовуйте додатковий код для специфічного патологічного стану, якщо відомо (наприклад, 

флегмона, сепсис) 

✪T82.71 Інфекція та запальна реакція, викликані електронним серцевим пристроєм 

Інфекція та запальна реакція, викликані серцевими: 

 електродами 

 електрокардіостимулятором (батарейним) 

 

✪T82.72 Інфекція та запальна реакція, викликані аортокоронарним шунтуванням і 

встановленням клапанних трансплантатів 

 

✪T82.73 Інфекція та запальна реакція, викликані іншими судинними трансплантатами 

 

✪T82.74 Інфекція та запальна реакція, викликані центральним венозним катетером 

Інфекція та запальна реакція, пов'язана з: 

 центральним венозним катетером (інфузійною порт-системою) (підключичним катетером) 

 периферично веденим центральним венозним катетером (ЦВК) 

 

✪T82.75 Інфекція та запальна реакція, викликані катетером периферійних судин 

Інфікування периферичного внутрішньовенного катетера 

 

✪T82.76 Інфекція та запальна реакція, викликані хірургічно спричиненим 

артеріовенозним свищем і шунтом 

 

✪T82.77 Інфекція та запальна реакція, викликані з судинним катетером для діалізу 

 

✪T82.79 Інфекція та запальна реакція, викликані іншими серцевими та судинними 

пристроями, імплантатами та трансплантатами, не класифіковані в інших 

рубриках 
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T82.8 Інші уточнені ускладнення, пов'язані з серцевими і судинними 

пристроями, імплантатами і трансплантатами 

 

✪T82.81 Кровотеча і гематома після встановлення серцевих та судинних протезних 

 пристроїв, імплантатів і трансплантатів 

 

✪T82.82 Емболія і тромбоз після встановлення серцевих та судинних протезних 

 пристроїв, імплантатів і трансплантатів 
Емболія і тромбоз, пов'язані з шунтуванням коронарних артерій та інших судин 

Виключено: післяпроцедурний: 

 тромбоз глибоких вен (I80.-) 

 тромбоемболія легеневої артерії (I26.-) 

 

✪T82.83 Біль після встановлення серцевих та судинних протезних пристроїв, імплантатів 

і трансплантатів 

 

✪T82.84 Стеноз після встановлення серцевих та судинних протезних пристроїв, 

імплантатів і трансплантатів 

 

✪T82.85 Судинне розшарування після встановлення серцевих та судинних протезних 

пристроїв, імплантатів і трансплантатів 
Судинне розшарування під час встановлення серцевих та судинних протезних пристроїв, 

імплантатів і трансплантатів 

 

✪T82.86 Аневризма після встановлення серцевих та судинних протезних пристроїв, 

імплантатів і трансплантатів 

 

✪T82.89 Інші уточнені ускладнення, пов'язані з встановленням серцевих і судинних 

протезних пристроїв, імплантатів і трансплантатів 
Фіброз, спричинений серцевими і судинними протезними пристроями, імплантатами і 

трансплантатами 

 

T82.9 Неуточнене ускладнення, пов'язане з серцевими та судинними пристроями, 

імплантатами та трансплантатами 

 

T83 Ускладнення, пов’язані з сечостатевими протезними пристроями, 

імплантатами та трансплантатами 
Виключено: уточнені ускладнення, класифіковані в інших рубриках, такі як: 

 реакція на сторонню субстанцію, що була випадково залишена під час проведення медичної 

процедури (T81.6) 

 розходження швів операційної рани, не класифіковані в інших рубриках (T81.3) 

 невдала трансплантація та відторгнення трансплантату органів і тканин (T86.-) 

 стороннє тіло, випадково залишене в операційній рані або порожнині тіла (T81.5) 

 інфікування  післяопераційної рани (поверхневе), не класифіковане в інших рубриках (T81.4) 

 

T83.0 Ускладнення механічного походження, пов'язане з сечовим (постійним) катетером 
Стани, перераховані у рубриці T82.0, пов’язані з уретральним балонним катетером 

Виключено: ускладнення цистостомії (від 99.5-) 

 

T83.1 Ускладнення механічного походження, пов'язане з іншими сечовими пристроями 

та імплантатами 
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Стани, перераховані у рубриці T82.0, пов’язані з: 

 сечовим: 

 електронним стимулятором 

 імплантатом сфінктера 

 стентом 

 

T83.2 Ускладнення механічного походження, пов'язане з трансплантатом сечового 

органа 
Стани, перераховані у рубриці T82.0, пов’язані з трансплантатом сечового органа 

 

T83.3 Ускладнення механічного походження, пов'язане з внутрішньоматковим 

пристроєм 
Стани, перераховані у рубриці T82.0, пов’язані з внутрішньоматковим (контрацептивним) 

пристроєм 

 

T83.4 Ускладнення механічного походження, пов'язане з іншими протезними 

пристроями, імплантатами та трансплантатами статевої системи 
Стани, перераховані у рубриці T82.0, пов’язані з (імплантованим) протезом чоловічого статевого 

члена 

 

T83.5 Інфекція та запальна реакція, зумовлені протезним пристроєм, імплантатом та 

трансплантатом у сечовій системі 
 Використовуйте додатковий код (Клас 1, P36.-, P37.52) для зазначення сепсису (при наявності), 

—  див. Алфавітний покажчик / Сепсис 

 

T83.6 Інфекція та запальна реакція, зумовлені протезним пристроєм, імплантатом та 

трансплантатом у статевому тракті 
Використовуйте додатковий код (Клас 1, P36.-, P37.52) для зазначення сепсису (при наявності), 

—  див. Алфавітний покажчик / Сепсис 

T83.8 Інші ускладнення, пов'язані з сечостатевими протезними пристроями 

імплантатами та трансплантатами 

 

✪T83.81 Кровотеча і гематома після встановлення сечостатевих протезних пристроїв, 

 імплантатів і трансплантатів 

 

✪T83.82 Емболія і тромбоз після встановлення сечостатевих протезних пристроїв, 

 імплантатів і трансплантатів 
Виключено: післяпроцедурний: 

 тромбоз глибоких вен (I80.-) 

 тромбоемболія легеневої артерії (I26.-) 

 

✪T83.83 Біль після встановлення сечостатевих протезних пристроїв, імплантатів і 

трансплантатів 

 

✪T83.84 Стеноз після встановлення сечостатевих протезних пристроїв, імплантатів та 

трансплантатів 

 

✪T83.85 Узурація сечостатевої сітки та інших протезних матеріалів 
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Узурація імплантованої сечостатевої сітки та інших протезних матеріалів 

 

✪T83.89 Інші уточнені ускладнення, пов'язані з сечостатевих протезними пристроями, 

імплантатами і трансплантатами 
Фіброз, спричинений серцевими і судинними протезними пристроями, імплантатами і 

трансплантатами 

 

T83.9 Неуточнене ускладнення, пов'язане з сечостатевими протезними пристроями, 

імплантатами та трансплантатами 

 

T84 Ускладнення, пов’язані з внутрішніми ортопедичними протезними 

пристроями, імплантатами та трансплантатами 
▼1309 Виключено: 

уточнені ускладнення, класифіковані в інших рубриках, такі як: 

 реакція на сторонню субстанцію, що була випадково залишена під час проведення медичної 

процедури (T81.6) 

 розходження швів операційної рани (розходження країв рани), не класифіковані в інших 

рубриках (T81.3) 

 невдала трансплантація та відторгнення трансплантату органів і тканин (T86.-) 

 стороннє тіло, випадково залишене в операційній рані або порожнині тіла (T81.5) 

 перелом кістки після встановлення ортопедичного імплантату, протеза суглоба або кісткової 

пластини (M96.6) 

 інфікування післяопераційної рани (поверхневе), не класифіковане в інших рубриках (T81.4) 

 

T84.0 Ускладнення механічного походження, пов'язане з внутрішнім протезом суглоба 
Стани, перераховані у рубриці T82.0, пов’язані з протезом суглоба 

 

T84.1 Ускладнення механічного походження, пов'язане з внутрішнім пристроєм для 

фіксації кісток кінцівки 
Стани, перераховані у рубриці T82.0, пов’язані з внутрішнім пристроєм для фіксації кісток 

кінцівки 

 

T84.2 Ускладнення механічного походження, пов'язане з внутрішнім пристроєм для 

фіксації інших кісток 
Стани, перераховані у рубриці T82.0, пов’язані з внутрішнім пристроєм для фіксації інших кісток 

 

T84.3 Ускладнення механічного походження, пов'язане з іншими кістковими 

пристроями, імплантатами та трансплантатами 
Стани, перераховані у рубриці T82.0, пов’язані з: 

 кістковим трансплантатом 

 електронним стимулятором кістки 

 

T84.4 Ускладнення механічного походження, пов'язане з іншими внутрішніми 

ортопедичними пристроями, імплантатами та трансплантатами 
Стани, перераховані у рубриці T82.0, пов’язані з трансплантатом м’яза та сухожилка 

 

T84.5 Інфекція та запальна реакція, пов'язані з ендопротезуванням 
 Використовуйте додатковий код (Клас 1, P36.-, P37.52) для зазначення сепсису (при наявності), 

—  див. Алфавітний покажчик / Сепсис 

 

T84.6 Інфекція та запальна реакція, пов'язані з внутрішнім фіксуючим приладом [будь-

якої локалізації] 
 Використовуйте додатковий код (Клас 1, P36.-, P37.52) для зазначення сепсису (при наявності), 

—  див. Алфавітний покажчик / Сепсис 
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T84.7 Інфекція та запальна реакція, пов'язані з іншими внутрішніми ортопедичними 

протезними пристроями, імплантатами та трансплантатами 
 Використовуйте додатковий код (Клас 1, P36.-, P37.52) для зазначення сепсису (при наявності), 

—  див. Алфавітний покажчик / Сепсис 

 

T84.8 Інші ускладнення, пов'язані з встановленням внутрішніх 

ортопедичних протезних пристроїв, імплантатів і трансплантатів 

 

✪T84.81 Кровотеча і гематома після встановлення ортопедичних протезних 

 пристроїв, імплантатів і трансплантатів 

 

✪T84.82 Емболія і тромбоз після встановлення внутрішніх ортопедичних протезних 

 пристроїв, імплантатів і трансплантатів 
Виключено: післяпроцедурний: 

 тромбоз глибоких вен (I80.-) 

 тромбоемболія легеневої артерії (I26.-) 

 

✪T84.83 Біль після встановлення внутрішніх ортопедичних протезних пристроїв, 

 імплантатів і трансплантатів 

 

✪T84.84 Стеноз після встановлення ортопедичних протезів, імплантатів і трансплантатів 

 

✪T84.85 Металоз після встановлення внутрішніх ортопедичних протезних пристроїв, 

 імплантатів і трансплантатів 

 

✪T84.89 Інші уточнені ускладнення після встановлення внутрішніх ортопедичних 

 протезних пристроїв, імплантатів і трансплантатів 
Фіброз, спричинений внутрішніми ортопедичними протезними пристроями, імплантатами і 

трансплантатами 

 

T84.9 Неуточнене ускладнення, пов'язане з внутрішнім ортопедичним протезним 

пристроєм, імплантатом та трансплантатом 

 

T85 Ускладнення, пов’язані з іншими внутрішніми протезними пристроями, 

імплантатами та трансплантатами 
Виключено: 

уточнені ускладнення, класифіковані в інших рубриках, такі як: 

 реакція на сторонню субстанцію, що була випадково залишена під час проведення медичної 

процедури (T81.6) 

 розходження швів операційної рани, не класифіковані в інших рубриках (T81.3) 

 невдала трансплантація та відторгнення трансплантату органів і тканин (T86.-) 

 стороннє тіло, випадково залишене в операційній рані або порожнині тіла (T81.5) 

 інфікування післяопераційної рани (поверхневе), не класифіковане в інших рубриках (T81.4) 

 

T85.0 Ускладнення механічного походження, пов'язане з внутрішньочерепним 

шлуночковим (з'єднувальним) шунтом 
Стани, перераховані у рубриці T82.0, пов’язані з внутрішньочерепним шлуночковим 

(з'єднувальним) шунтом 
 

T85.1 Ускладнення механічного походження, пов'язане з імплантованим електронним 

стимулятором нервової системи 
Стани, перераховані у рубриці T82.0, пов’язані з електронним нейростимулятором (електродом): 
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 головного мозку 

 периферичного нерва 

 спинного мозку 

 

T85.2 Ускладнення механічного походження, пов'язане зі штучним кришталиком ока 
Стани, перераховані у рубриці T82.0, пов’язані зі штучним кришталиком ока 

 

T85.3 Ускладнення механічного походження, пов'язане з іншими очними протезними 

пристроями, імплантатами та трансплантатами 
 Стани, перераховані у рубриці T82.0, пов’язані з: 

 трансплантатом рогівки 

 протезом очної ямки 

 

T85.4 Ускладнення механічного походження, пов'язане з протезами та імплантатами 

молочної залози 
Стани, перераховані у рубриці T82.0, пов’язані з протезами та імплантатами молочної залози 

 

T85.5 Ускладнення механічного походження, пов'язане зі шлунково-кишковим 

протезним пристроєм, імплантатом та трансплантатом 
Стани, перераховані у рубриці T82.0, пов’язані з: 

 протезом жовчної протоки 

 шлунковим бандажем 

 шлунково-стравохідним антирефлюкс-пристроєм 

 

T85.6 Ускладнення механічного походження, пов'язані з внутрішніми 

ортопедичними протезними пристроями, імплантатами і 

трансплантатами, не класифіковані в інших рубриках 

 

✪T85.61 Ускладнення механічного походження, пов'язані з дихальними протезними 

 пристроями, імплантатами і трансплантатами 
Патологічні стани, перераховані в T82.0, пов'язані з респіраторними протезними пристроями, 

імплантати та трансплантати 

 

✪T85.62 Ускладнення механічного походження, пов'язані з слуховими протезними 

 пристроями, імплантатами і трансплантатами 
Патологічні стани, перераховані в T82.0, пов'язані з слуховими протезними пристроями, 

імплантати та трансплантати 

 

✪T85.63 Ускладнення механічного походження, пов'язані з внутрішньочеревним 

 катетером для діалізу 
Патологічні стани, перераховані в T82.0, пов'язані з внутрішньочеревним катетером для діалізу 

 

✪T85.64 Ускладнення механічного походження, пов'язані з епідуральним і субдуральним 

 інфузійним катетером 
Патологічні стани, перераховані в T82.0, пов'язані з епідуральним і субдуральним інфузійним 

катетером 

 

✪T85.65 Ускладнення механічного походження, пов'язані з операційним і шовним 

 матеріалами 
Патологічні стани, перераховані в T82.0, пов'язані з операційним і шовним матеріалами 

 

✪T85.69 Ускладнення механічного походження, пов'язані з внутрішніми протезними 

 пристроями, імплантатами і трансплантатами, не класифіковані в інших рубриках 
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Патологічні стани, перераховані в T82.0, пов'язані з внутрішніми протезними пристроями, 

імплантати та трансплантати, не класифіковані в інших рубриках 

 

T85.7 Інфекція та запальна реакція, пов'язані з іншими внутрішніми протезними 

пристроями, імплантатами та трансплантатами 
 Використовуйте додатковий код (Клас 1, P36.-, P37.52) для зазначення сепсису (при наявності), 

—  див. Алфавітний покажчик / Сепсис 

 

◙T85.71 Інфекція та запальна реакція, пов'язані з катетером для перитонеального діалізу 

 

◙T85.72 Інфекція та запальна реакція, пов'язані з протезними пристроями, імплантатами 

та трансплантатами 

✪T85.73 Інфекція та запальні реакції, викликані шлунково-кишечними протезними 

пристроями, імплантатами та трансплантатами 

 

✪T85.74 Інфекція та запальні реакції, викликані дихальними протезними пристроями, 

імплантатами і трансплантатів 

 

✪T85.75 Інфекція та запальна реакція, викликані протезами та імплантатами молочної 

залози 

 

✪T85.76 Інфекція та запальна реакція, викликані очними протезними пристроями, 

імплантатами і трансплантатів 

 

✪T85.77 Інфекція та запальна реакція, викликані внутрішніми слуховими протезними 

пристроями, імплантатами і трансплантатів 
Інфекція та запальна реакція, пов'язана з: 

 слуховим стовбурово-мозковим імплантатом 

 кохлеарним імплантатом 

 імплантом середнього вуха 

 

◙T85.78 Інфекція та запальна реакція, пов'язані з іншими внутрішніми протезними 

пристроями, імплантатами та трансплантатами 

 

T85.8 Інші ускладнення, пов'язані з внутрішніми протезними пристроями, 

імплантатами та трансплантатами, не класифіковані в інших рубриках 

 

✪T85.81 Інші ускладнення після встановлення протезних пристроїв нервової системи, 

 імплантатів і трансплантатів 

 

✪T85.82 Інші ускладнення після встановлення шлунково-кишечних протезних пристроїв, 

імплантатів і трансплантатів 
Узурація шлунково-кишкової сітки та інших хірургічних протезних матеріалів 

Табличні процедурні ускладнення 

 

✪T85.83 Кровотеча і гематома після встановлення інших протезних пристроїв, 

імплантатів і трансплантатів 

 

✪T85.84 Емболія і тромбоз після встановлення інших протезних пристроїв, імплантатів і 

 трансплантатів 
Виключено: післяпроцедурний: 
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 тромбоз глибоких вен (I80.-) 

 тромбоемболія легеневої артерії (I26.-) 

 

✪T85.85 Біль після встановлення інших протезних пристроїв, імплантатів і 

трансплантатів 

 

✪T85.86 Стеноз після встановлення інших протезних пристроїв, імплантатів і 

трансплантатів 

 

◙T85.88 Інші ускладнення, пов’язані з внутрішнім протезним пристроєм, імплантатом 

та трансплантатом, не класифіковані в інших рубриках 
 Капсулярна контрактура грудного імплантату 

 

 

T85.9 Неуточнене ускладнення, пов'язане з внутрішнім протезним пристроєм, 

імплантатом та трансплантатом 
Ускладнення, пов’язане з внутрішнім протезним пристроєм, імплантатом та трансплантатом, БДВ 

 

T86 Відмирання та відторгнення та інші ускладнення трансплантованих органів 

та тканин 

 

T86.0 Відторгнення трансплантата кісткового мозку 
Хвороба трансплантат проти «хазяїна» 

 Включено: стовбурові клітини з кісткового мозку 

 

T86.1 Невдала трансплантація та відторгнення трансплантата нирки 
▼1438 

 

T86.2 Невдала трансплантація та відторгнення трансплантата серця 
Виключено: 

ускладнення, пов'язані з: 

 штучним серцевим пристроєм (T82.5) 

 серцево-легеневим трансплантатом (T86.3) 

 

T86.3 Невдала трансплантація та відторгнення серцево-легеневого трансплантата 

 

T86.4 Невдала трансплантація та відторгнення трансплантата печінки 

 

✪T86.5 Невдала трансплантація та відторгнення стовбурових клітин 

Невдала трансплантація та відторгнення стовбурових клітин з: 

 периферичної крові 

 пуповини 

Виключено: невдала трансплантація та відторгнення стовбурових клітин кісткового мозку (Т86.0) 

 

T86.8 Невдала трансплантація та відторгнення та інші ускладнення 

трансплантованих органів та тканин, не класифіковані в інших рубриках 

 

◙T86.81 Невдала трансплантація та відторгнення трансплантата легені 

 

◙T86.82 Невдала трансплантація та відторгнення трансплантата підшлункової залози 

або клітин Лангерганса 

 

✪T86.83 Невдала трансплантація та відторгнення кишкового трансплантата 
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✪T86.84 Невдала трансплантація та відторгнення кісткового трансплантата 

 

✪T86.85 Невдала трансплантація та відторгнення трансплантата рогівки ока 

Також кодування будь-якого патологічного стану, пов'язаного з невдалою трансплантацією 

та відторгненням трансплантата рогівки ока, наприклад: 

• інші набряки рогівки (H18.2) 

• наявність штучного кришталика (Z96.1) 

 

✪T86.86 Невдала трансплантація та відторгнення трансплантованої шкіри 

Невдала трансплантація та відторгнення трансплантованрї шкіри (алотрансплантата) 

(аутотрансплантата) 

 

◙T86.88 Невдала трансплантація та відторгнення трансплантованих органів та тканин, 

не класифіковані в інших рубриках 

 

✪T86.89 Інші ускладнення, трансплантованих органів та тканин, не класифіковані в    

      інших рубриках 

 

T87 Ускладнення, характерні для реплантації та ампутації 

 

T87.0 Ускладнення, пов'язані з реплантацією (частини) верхньої кінцівки 

 

T87.1 Ускладнення, пов'язані з реплантацією (частини) нижньої кінцівки 

 

T87.2 Ускладнення, пов'язані з реплантацією іншої частини тіла 

 

T87.3 Неврома ампутаційної культі 

 

T87.4 Інфекція ампутаційної культі 

 

T87.5 Некроз ампутаційної культі 

 

T87.6 Інші та неуточнені ускладнення ампутаційної культі 
Ампутаційної культі: 

 контрактура (згинальна) (найближчого проксимального суглоба) 

 гематома 

 набряк 

Виключено: фантомний синдром (G54.6-G54.7) 

 

T88 Інші ускладнення після хірургічного та терапевтичного втручання, не 

класифіковані в інших рубриках 
Виключено: 

випадковий прокол або розрив під час процедури див. Алфавітний покажчик: 

Ускладнення/випадковий прокол або розріз під час медичної процедури 

ускладнення внаслідок: 

 інфузії, трансфузії та терапевтичної ін'єкції (T80.-) 

 процедури НКІР (T81.-) 

уточнені ускладнення, класифіковані в інших рубриках, такі як: 

 ускладнення: протезні пристрої, імплантати та трансплантати (T82 – T85) 

 дерматити, спричинені ліками та медикаментами (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1) 

 отруєння та токсичні реакції на лікарські засоби та хімічні препарати (T36-T65) 
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T88.0 Інфекція, пов'язана з імунізацією 
 Використовуйте додатковий код (Клас 1, P36.-, P37.52) для зазначення сепсису (при наявності), 

—  див. Алфавітний покажчик / Сепсис 

 

T88.1 Інші ускладнення, пов'язані з імунізацією, не класифіковані в інших рубриках 
Сип, пов'язаний з імунізацією 

Виключено: 

анафілактичний шок, зумовлений введенням сироватки (T80.5) 

інші реакції на введення сироватки (T80.6) 

післявакцинальні: 

 артропатія (M02.2-) 

 енцефаліт (G04.0) 

 

T88.2 Шок, спричинений анестезією 
Шок, спричинений анестезією, при якій необхідний препарат був введений правильно 

Виключено: 

ускладнення анестезії при передозуванні або помилковому введенні препарату (T36-T50) 

післяопераційний шок БДВ (T81.1) 

 

T88.3 Злоякісна гіпертермія, пов'язана з анестезією 

 

T88.4 Невдала чи складна інтубація 

 

✪T88.41 Безуспішна інтубація 
Безуспішна ендотрахеальна інтубація, що вимагає екстрених процедур відновлення прохідності 

дихальних шляхів 

(крикотироідотомія / конікотомія) (трахеостомія) 

 

✪T88.42 Складна інтубація 
▼1924   Порушення прохідності дихальних шляхів    
 

T88.5 Ускладнення анестезії, не класифіковані в інших рубриках 

  

✪T88.51 Переохолодження після анестезії 

 

✪T88.52 Головний біль, пов'язаний з анастезією 

Головний біль, пов'язаний з спинномозковою анестезією 

Виключено: головний біль після спинномозкової і поперекової пункції (G97.11) 

 

✪T88.53 Невдало проведена анестезія 
Присутність свідомості під час анестезії 

 

✪T88.59 Ускладнення анестезії, не класифіковані в інших рубриках 

 

T88.6 Анафілактичний шок внаслідок патологічної реакції на правильно введений та 

▼2115    належним чином призначений лікарський засіб 
Виключено: анафілактичний шок внаслідок введення сироватки (T80.5) 

 

T88.7 Неуточнена патологічна реакція на лікарські засоби чи медикаменти 
Несприятлива реакція  на правильно введений 

Алергічна реакція  та належним чином 

Підвищена чутливість  призначений 

Ідіосинкразія   лікарський засіб 

На лікарський препарат:  
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 підвищена чутливість БДВ 

 реакція БДВ 

Виключено: уточнені патологічні реакції на лікарські засоби та медикаменти (A00-R99, T80-T88.6, 

T88.8) 

 

T88.8 Інші уточнені ускладнення після хірургічних та терапевтичних втручань, не 

класифіковані в інших рубриках 

 

T88.9 Ускладнення після хірургічних та терапевтичних втручань, неуточнене 
Виключено: патологічна реакція БДВ (T78.9) 

 

ІНШІ УСКЛАДНЕННЯ ПІСЛЯ ТРАВМ, НЕ КЛАСИФІКОВАНІ В ІНШИХ 

РУБРИКАХ  

(T89-T89) 

 

◙T89 Інші уточнені ускладнення після травм 
▼1917 

 

◙T89.0 Ускладнення відкритої рани 
Спочатку необхідно кодувати локалізацію рани. 

За необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-B97). 

 

◙T89.00 Ускладнення відкритої рани, неуточнене 
▼0050 

 

◙T89.01 Відкрита рана зі стороннім тілом (з інфекцією або без неї) 

 

◙T89.02 Відкрита рана з інфекцією 
Виключено: 

інфікований(а): 

 опік (T79.3) 

 поверхнева травма або пошкодження (T79.3) 

 

◙T89.03 Інші ускладнення відкритої рани  
Тривале загоєння 

Затримка лікування 

 

НАСЛІДКИ ТРАВМ, ОТРУЄННЯ ТА ДІЇ ІНШИХ ЗОВНІШНІХ ПРИЧИН  

(T90-T98) 
▼1912 

Примітка: 

Рубрики T90-T98 слід використовувати для визначення наслідків тих станів, що вказані в рубриках S00-S99 

та T00-T88 та що є причиною цих наслідків, але самі класифіковані в інших рубриках. Поняття «наслідки» 

охоплює стани, визначені як такі чи як залишкові явища чи стани, що зберігаються протягом року чи більше 

з моменту виникнення гострої травми. 

 

T90 Наслідки травми голови 
▼0050 

 

T90.0 Наслідки поверхневої травми голови 
Наслідки травми, класифікованої в рубриці S00.- 

 

T90.1 Наслідки відкритої рани голови 
Наслідки травми, класифікованої в рубриці S01.- 

 

T90.2 Наслідки перелому черепа та кісток обличчя 
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Наслідки травми, класифікованої в рубриці S02.- 

 

T90.3 Наслідки травми черепних нервів 
Наслідки травми, класифікованої в рубриці S04.- 

 

T90.4 Наслідки травми ока та очної ямки 
Наслідки травми, класифікованої в рубриці S05.- 

 

T90.5 Наслідки внутрішньочерепної травми 
▼1915 Наслідки травми, класифікованої в рубриці S06.- 

 

T90.8 Наслідки інших уточнених травм голови 
Наслідки травми, класифікованої в рубриках S03.-, S07-S08 та S09.0-S09.8 

 

T90.9 Наслідки неуточненої травми голови 
Наслідки травми, класифікованої в рубриці S09.9 

 

T91 Наслідки травми шиї та тулуба 
▼0050 

T91.0 Наслідки поверхневої травми та відкритої рани шиї та тулуба 
Наслідки травми, класифікованої в рубриках S10-S11, S20-S21, S30-S31, T09.0- та T09.1 

 

T91.1 Наслідки перелому хребта 
Наслідки травми, класифікованої в рубриках S12.-, S22.0-, S22.1, S32.0-, S32.7 та T08 

 

T91.2 Наслідки іншого перелому кісток грудної клітки та таза 
Наслідки травми, класифікованої в рубриках S22.2-S22.9, S32.1-S32.5 та S32.8- 

 

T91.3 Наслідки травми спинного мозку 
▼1915 Наслідки травми, класифікованої в рубриках S14.0-S14.1-, S24.0-S24.1-, S34.0-S34.1 та T09.3 

 

T91.4 Наслідки травми внутрішньогрудних органів 
Наслідки травми, класифікованої в рубриках S26-S27 

 

T91.5 Наслідки травми внутрішньочеревних та тазових органів 
Наслідки травми, класифікованої в рубриках S36-S37 

 

T91.8 Наслідки інших уточнених травм шиї та тулуба 
Наслідки травми, класифікованої в рубриках 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 та T09.4-T09.8 

 

T91.9 Наслідки неуточненої травми шиї та тулуба 
Наслідки травми, класифікованої в рубриках S19.9, S29.9, S39.9 та T09.9 

 

T92 Наслідки травми верхньої кінцівки 
▼0050 

 

T92.0 Наслідки відкритої рани верхньої кінцівки 
Наслідки травми, класифікованої в рубриках S41.-, S51.-, S61.- та T11.1 

 

T92.1 Наслідки перелому верхньої кінцівки, за винятком зап’ястка та кисті 
Наслідки травми, класифікованої в рубриках S42.-, S52.- та T10 

 

T92.2 Наслідки перелому на рівні зап'ястка та кисті 
Наслідки травми, класифікованої в рубриці S62.- 
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T92.3 Наслідки вивиху, розтягнення та перенапруження верхньої кінцівки 
Наслідки травми, класифікованої в рубриках S43.-, S53.-, S63.- та T11.2 

 

T92.4 Наслідки травми нерва верхньої кінцівки 
Наслідки травми, класифікованої в рубриках S44.-, S54.-, S64.- та T11.3 

 

T92.5 Наслідки травми м'яза та сухожилка верхньої кінцівки 
Наслідки травми, класифікованої в рубриках S46.-, S56.-, S66.- та T11.5 

 

T92.6 Наслідки роздавлювання та травматичної ампутації верхньої кінцівки 
Наслідки травми, класифікованої в рубриках S47-S48, S57-S58, S67-S68 та T11.6 

 

T92.8 Наслідки іншої уточненої травми верхньої кінцівки 
Наслідки травми, класифікованої в рубриках S40.-, S45.-, S49.7-S49.8, S50.-, S55.-, S59.7-S59.8, 

S60.-, S65.-, S69.7-S69.8, T11.0-, T11.4 та T11.8 

 

T92.9 Наслідки неуточненої травми верхньої кінцівки 
Наслідки травми, класифікованої в рубриках S49.9, S59.9, S69.9 та T11.9 

 

T93 Наслідки травми нижньої кінцівки 
▼0050 

T93.0 Наслідки відкритої рани нижньої кінцівки 
Наслідки травми, класифікованої в рубриках S71.-, S81.-, S91.- та T13.1 

 

T93.1 Наслідки перелому стегнової кістки 
Наслідки травми, класифікованої в рубриках S72.- 

 

T93.2 Наслідки інших переломів нижньої кінцівки 
Наслідки травми, класифікованої в рубриках S82.-, S92.- та T12 

 

T93.3 Наслідки вивиху, розтягнення та перенапруження нижньої кінцівки 
Наслідки травми, класифікованої в рубриках S73.-, S83.-, S93.- та T13.2 

 

T93.4 Наслідки травми нерва нижньої кінцівки 
Наслідки травми, класифікованої в рубриках S74.-, S84.-, S94.- та T13.3 

 

T93.5 Наслідки травми м'яза та сухожилка нижньої кінцівки 
Наслідки травми, класифікованої в рубриках S76.-, S86.-, S96.- та T13.5 

 

T93.6 Наслідки роздавлювання та травматичної ампутації нижньої кінцівки 
Наслідки травми, класифікованої в рубриках S77-S78, S87-S88, S97-S98 та T13.6 

 

T93.8 Наслідки інших уточнених травм нижньої кінцівки 
Наслідки травми, класифікованої в рубриках S70.-, S75.-, S79.7-S79.8, S80.-, S85.-, S89.7-S89.8, 

S90.-, S95.-, S99.7-S99.8, T13.0-, T13.4 та T13.8 

 

T93.9 Наслідки неуточненої травми нижньої кінцівки 
Наслідки травми, класифікованої в рубриках S79.9, S89.9, S99.9 та T13.9 

 

T94 Наслідки травм багатьох та неуточнених ділянок тіла 
▼0050 

T94.0 Наслідки травм декількох ділянок тіла 
Наслідки травми, класифікованої в рубриках T00-T07 

 

T94.1 Наслідки травм неуточненої локалізації 
Наслідки травми, класифікованої в рубриці T14.- 
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T95 Наслідки опіків та обморожень 
▼0050 

 

T95.0 Наслідки опіку та обмороження голови та шиї 
Наслідки травми, класифікованої в рубриках T20.-, T33.0-T33.1, T34.0-T34.1 та T35.2 

 

T95.1 Наслідки опіку та обмороження тулуба 
Наслідки травми, класифікованої в рубриках T21.-, T33.2-T33.3, T34.2-T34.3 та T35.3 

 

T95.2 Наслідки опіку та обмороження верхньої кінцівки 
Наслідки травми, класифікованої в рубриках T22-T23, T33.4-T33.5, T34.4-T34.5 та T35.4 

 

T95.3 Наслідки опіку та обмороження нижньої кінцівки 
Наслідки травми, класифікованої в рубриках T24-T25, T33.6-T33.8, T34.6-T34.8 та T35.5 

 

T95.4 Наслідки опіку, класифіковані в залежності від площі ураженої поверхні тіла 
Наслідки травми, класифікованої в рубриці T31 

 

T95.8 Наслідки інших уточнених опіків та обмороження 
Наслідки травми, класифікованої в рубриках T26-T29, T35.0-T35.1 та T35.6 

 

T95.9 Наслідки неуточненого опіку та обмороження 
Наслідки травми, класифікованої в рубриках T30.-, T33.9, T34.9 та T35.7 

 

 

T96 Наслідки отруєння лікарськими засобами, медикаментами та біологічними 

речовинами 
▼0050 Наслідки отруєння, класифікованого в рубриках T36-T50 

 

T97 Наслідки токсичного впливу речовин, переважно немедичного призначення 
▼0050 Наслідки токсичного впливу, класифікованого в рубриках T51-T65 

 

T98 Наслідки впливу інших та неуточнених зовнішніх причин 
▼0050 

T98.0 Наслідки впливу стороннього тіла, що потрапило через природний отвір тіла 
Наслідки впливу, класифікованого в рубриках T15-T19 

 

T98.1 Наслідки впливу інших та неуточнених зовнішніх причин 
Наслідки впливу, класифікованого в рубриках T66-T78 

 

T98.2 Наслідки деяких ранніх ускладнень травми 
Наслідки ускладнень, класифікованих в рубриці T79.- 

 

T98.3 Наслідки ускладнень після хірургічних та терапевтичних втручань, не 

класифіковані в інших рубриках 
▼1904 
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КЛАС 20 ЗОВНІШНІ ПРИЧИНИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ 

ТА СМЕРТНОСТІ (U50 –U73, U90, V00-Y98) 

▼0050, 2001 

 

Даний клас містить наступні блоки: 

U50-U73 Фізична активність  

U50-U72 Під час заняття спортом та відпочинку  

U73 Під час інших фізичних занять  

U90 Внутрішньолікарняні інфекції  

V00-X59 Нещасні випадки  

V00-V99 Транспортні нещасні випадки  

V00-V09 Пішохід травмований внаслідок транспортного нещасного 

випадку 

V10-V19 Велосипедист травмований внаслідок транспортного нещасного 

випадку 

V20-V29 Мотоцикліст травмований внаслідок транспортного нещасного 

випадку 

V30-V39 Особа, що знаходилася в триколісному моторному 

транспортному засобі, травмована внаслідок транспортного 

нещасного випадку  

V40-V49 Особа, що знаходилася в легковому автомобілі, травмована 

внаслідок транспортного нещасного випадку 

V50-V59 Особа, що знаходилася у вантажному автомобілі типу «пікап» чи 

фургоні, травмована внаслідок транспортного нещасного випадку 

V60-V69 Особа, що знаходилася у важкому вантажному транспортному 

засобі, травмована внаслідок транспортного нещасного випадку 

V70-V79 Особа, що знаходилася в автобусі, травмована внаслідок 

транспортного нещасного випадку  

V80-V89 Нещасні випадки за участю іншого наземного транспорту  

V90-V94 Нещасні випадки за участю водного транспорту  

V95-V97 Нещасні випадки за участю повітряного та космічного 

транспорту  

V98-V99 Інші та неуточнені транспортні нещасні випадки  

W00-X59 Інші зовнішні причини випадкового травмування  

W00-W19 Падіння  

W20-W49 Потрапляння під дію неживої механічної сили  

W50-W64 Потрапляння під дію живої механічної сили  

W65-W74 Випадкове утоплення та занурення у воду  
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W75-W84 Інші нещасні випадки з загрозою диханню  

W85-W99 Нещасні випадки, спричинені дією електричного струму, 

радіації та надмірної температури оточуючого середовища або 

атмосферного тиску  

X00-X09 Нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум’я  

X10-X19 Контакт з жаром та гарячими речовинами 

X20-X29 Контакт з отруйними тваринами та рослинами  

X30-X39 Нещасні випадки, пов’язані з дією природних факторів  

X40-X49 Випадкове отруєння та дія отруйних речовин  

X50-X57 Перенапруження, подорожування та бідність  

X58-X59 Нещасні випадки внаслідок дії інших та неуточнених факторів  

X60-X84 Навмисне завдання собі шкоди  

X85-Y09 Умисне нанесення ушкодження  

Y10-Y34 Випадки ушкодження з невизначеним наміром  

Y35-Y36 Ушкодження внаслідок дій, передбачених законом, та військових операцій  

Y40-Y84 Ускладнення внаслідок терапевтичних та хірургічних втручань  

Y40-Y59 Побічні дії лікарських засобів, медикаментів та біологічних препаратів 

під час їх терапевтичного застосування 

Y60-Y69 Випадкові ситуації заподіяння шкоди під час надання хірургічної та 

терапевтичної допомоги  

Y70-Y82 Медичні прилади та пов’язані з ними випадкові ситуації під час їх 

використання для діагностики та лікування  

Y83-Y84 Хірургічні та інші медичні процедури, як причина аномальної реакції або 

пізнього ускладнення без згадки про випадкові ситуації хворому під час 

процедури  

Y85-Y89 Наслідки зовнішніх причин захворюваності та смертності 

Y90-Y98 Додаткові фактори, пов’язані з причинами захворюваності та смертності, 

класифікованими в інших рубриках  

 
Примітка: 

Код U90.0 використовується як додатковий код для позначення бактеріємії Staphylococcus aureus, пов’язаної 

з закладом охорони здоров’я. 

Для кодів V00-Y34 необхідно також зазначати місце події (Y92.-) та вид діяльності (U50.- U73.-). 

Для кодів Y35-Y89 необхідно також зазначати місце події (Y92.-). 

Цей клас, що у попередніх виданнях МКХ був додатковим, дозволяє класифікувати навколишні події та 

обставини як причину травми, отруєння та інших негативних впливів. У випадках, коли використовується 

код даного класу, розуміється, що він буде використаний додатково до коду з іншого класу класифікації, 

який вказує на сутність стану. Найчастіше сутність стану буде класифікуватись кодом із класу 19, Травми, 

отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин (S00-T98). Інші стани, які можуть бути зазначені як 

такі, що були спричинені зовнішніми причинами, класифіковані у Класах 1-18. 

Рубрики з наслідками зовнішніх причин захворюваності та смертності включені до кодів Y85-Y89. 

Діапазон кодів U78 – U88 міститься в класі 22: Коди для спеціальних цілей.
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ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ  

(U50-U73) 

 
Примітка: 

Коди у цьому блоці використовуються з рубриками V00-Y34 для зазначення фізичної активності 

травмованої особи у той час, коли стався відповідний випадок.  

Ці рубрики не слід плутати з або використовувати замість рубрики Y92 Місце події, яка має на меті 

ідентифікувати місце, де трапилася подія у той час, коли особа зазнала травми. 

Якщо підходять декілька кодів, використовуйте код, який розташований найвище у переліку кодів. 

Наприклад, випадки, коли особа займалася спортом під час занять у школі або в рамках своє професійної 

діяльності, мають класифікуватися кодом діяльності, що відповідає виду спорту (U50-U71). 

Для кодів V00-V99 Транспортні нещасні випадки, якщо вид діяльності під час нещасного випадку не 

зазначений як спорт, відпочинок або оплачувана робота, використовуйте код U73.9 Неуточнений вид 

діяльності.  

 

Заняття спортом та відпочинок (U50-U72) 
Коди, перераховані у рубриках U50-U71, які описують спортивну діяльність, були взяті з Міжнародної 

класифікації зовнішніх причин травм (ICECI) Версія 1.0. Вони дозволяють краще визначити обставини 

спортивної травми та таким чином допомагають розробити стратегії профілактики травм. 

«Спорт» тісно переплітається з «відпочинком» та немає достатньо чіткого та загально прийнятого 

визначення цих видів діяльності, яке б могло використовуватися для клінічних кодувань. Більшість видів 

діяльності, які зазначені під кодами U50-U71, зазвичай вважаються спортом, хоча вони також можуть бути 

частиною відпочинку. Також було створено додаткові рубрики для тих видів спорту, які не можуть бути 

віднесені до жодної з більш специфічних рубрик. Рубрика U72 Види дозвілля, не класифіковані в інших 

рубриках наведена для можливості кодування інших видів відпочинку, які не є заняттям спортом. 

Якщо мають застосовуватися одночасно коди занять спортом (U50-U71) та відпочинку (U72), 

використовуйте код заняття спортом. 

Сукупність даних про заняття спортом може бути адаптована відповідно до потреб користувачів даних 

шляхом обрання лише тих видів занять спортом, які їх цікавлять. Наприклад, якщо шкільні спортивно-

оздоровчі заходи не вважаються «заняттям спортом» для будь-яких цілей, коди з рубрики U69 Інші шкільні 

спортивно-оздоровчі заходи можуть не включатися до набору даних, що подаються. 

 

Інші фізичні заняття (U73) 
Ця рубрика включає коди роботи, що виконується за відповідну плату, згідно з типом промисловості, які є 

особливо важливі для охорони праці та техніки безпеки. Ці коди в рамках рубрики U73.0 Під час роботи, 

що виконується за відповідну плату взяті зі Стандартної промислової класифікації Австралії та Нової 

Зеландії (ANZSIC).  

Інша фізична активність, класифікована в рамках цієї рубрики, включає інші типи роботи (U73.1) та 

життєдіяльність, таку як лежання, спання або вживання їжі (U73.2). 

 

ПІД ЧАС ЗАНЯТТЯ СПОРТОМ ТА ВІДПОЧИНКУ  

(U50-U72) 

 

◙U50 Командна спортивна гра з м’ячем 

 

◙U50.0 Футбол 

 

◙U50.00 Австралійські правила 

 

◙U50.01 Союз регбі 

 

◙U50.02 Ліга регбі 

 

◙U50.03 Регбі, неуточнене 

 

◙U50.04 Футбол 
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◙U50.05 Тач-футбол 
Американський тачбол 

Тач-регбі 

 

◙U50.08 Інші уточнені види футболу 
Американський  

Гельський  

Gridiron 

 

◙U50.09 Футбол, неуточнений 

 

◙U50.1 Баскетбол 

 

◙U50.2 Гандбол, командний 

 

◙U50.3 Нетбол 

 

◙U50.30 У залі 
Нетбол – 6 гравців 

Виключено: традиційний нетбол, в який грають у залі (U50.39) 

 

◙U50.39 Нетбол, інший та неуточнений 
Нетбол БДВ 

 

◙U50.4 Корфбол 

 

◙U50.5 Волейбол 
Волейбол (2, 4 або 6 гравців) 

 пляжний 

 у залі 

 на вулиці 

 

◙U50.8 Інша уточнена командна спортивна гра з м’ячем 

 

◙U50.9 Неуточнена командна спортивна гра з м’ячем 

 

◙U51 Командна спортивна гра з битою або ключкою 

 

◙U51.0 Бейсбол 

 

◙U51.1 Крикет 

 

◙U51.2 Хокей 

 

◙U51.20 Лід 
Хокей на льоду: 

 у приміщенні 

 на вулиці 

 

◙U51.21 Вуличний м’яч 
Хокей, в який грають на вулиці на однорядних або інших роликових ковзанах 

 

◙U51.22 Майданчик 
Хокей, в який грають на вулиці на землі або траві 
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◙U51.23 Помост  
Хокей в залі, в який грають на твердому покритті на роликових ковзанах чи без них 

 

◙U51.28 Інший уточнений вид хокею 
Підводний хокей 

 

◙U51.29 Хокей, неуточнений 

 

◙U51.3 Софтбол 

 

◙U51.4 Бейсбол для маленьких дітей 

 

◙U51.8 Інша уточнена командна спортивна гра з битою або ключкою 
Лакрос 

 

◙U51.9 Неуточнена командна спортивна гра з битою або ключкою 

 

◙U52 Командні водні види спорту 
Виключено:  

змагальні види плавання та оздоровче плавання (U54.5-) 

індивідуальні водні види спорту (U54.-) 

 

◙U52.0 Синхронне плавання 

 

◙U52.1 Водне поло 

 

◙U52.8 Інший уточнений командний водний вид спорту 

 

◙U52.9 Неуточнений командний водний вид спорту 

 

◙U53 Човновий спорт 

 

◙U53.0 Гребля на каное 

 

◙U53.1 Катання на водних мотоциклах 

 

◙U53.2 Каякінг 

 

◙U53.3 Гонки на моторних човнах 
Гонки на водних мотоциклах 

 

◙U53.4 Академічне веслування та веслування 

 

◙U53.5 Серфінг на човні 

 

◙U53.6 Яхтинг та вітрильний спорт 
Виключено: 

буєрний спорт (U55.8) 

катання на колісних човнах з вітрилами по твердій поверхні (U66.5) 

 

◙U53.7 Катання на водних лижах по хвилях 

 

◙U53.8 Інший уточнений човновий спорт 
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Виключено: 

буєрний спорт (U55.8) 

катання на колісних човнах з вітрилами по твердій поверхні (U66.5) 

 

◙U53.9 Неуточнений човновий спорт 
Оздоровчий човновий спорт БДВ 

 

◙U54 Індивідуальні водні види спорту 

 

◙U54.0 Пірнання 
Виключено: підводне плавання з аквалангом (U54.2) 

 

◙U54.00 Зі скелі 

 

◙U54.01 З трампліну 

 

◙U54.02 З вежі 

 

◙U54.08 Інше уточнене пірнання 

 

◙U54.09 Пірнання, неуточнене 

 

◙U54.1 Риболовля 

 

◙U54.10 Риболовля зі скелі 

 

◙U54.18 Інша уточнена риболовля 
Риболовля на льоду 

Підводна риболовля 

 

◙U54.19 Риболовля, неуточнена 

 

◙U54.2 Підводне плавання з аквалангом 

 

◙U54.3 Сноркелінг 

 

◙U54.4 Серфінг та лежачий серфінг 
Виключено: 

кайт серфінг (U54.7) 

вінд 

 

◙U54.5 Плавання 

 

◙U54.50 Спортивне плавання 

 

◙U54.51 Оздоровче плавання 

 

◙U54.59 Плавання, неуточнене 

 

◙U54.6 Водні лижі 

 

◙U54.60 Стрибки на водних лижах 

 

◙U54.61 Вейкбордінг 
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Кнібордінг 

 

◙U54.68 Інші уточнені водні лижі 
Барефутінг на водних лижах 

 

◙U54.69 Водні лижі, неуточнені 

 

◙U54.7 Віндсерфінг 
Кайтсерфінг 

Виключено: серфінг та лежачий серфінг (U54.4) 

 

◙U54.8 Інші уточнені індивідуальні водні види спорту 
Катання:  

 ковзання 

 на пневматичних камерах 

 

◙U54.9 Неуточнений індивідуальний водний вид спорту 

 

◙U55 Види спорту на льоду та на снігу 

 

◙U55.0 Бобслей 
Санний спорт 

 

◙U55.1 Ковзанярський спорт та спортивні танці на льоду 
Фігурне катання 

Виключено: 

хокей на льоду (U51.20) 

швидкісний біг на ковзанах (U55.5) 

 

◙U55.2 Лижний спорт 

 

◙U55.20 Гірськолижний спорт та швидкісний спуск 

 

◙U55.21 Північні лижні перегони без дороги 

 

◙U55.22 Фристайл 

 

◙U55.23 Стрибки на лижах 
Лижна акробатика 

 

◙U55.28 Інші уточнені види лижного спорту 

 

◙U55.29 Лижний спорт, неуточнений 

 

◙U55.3 Їзда на снігоходах 

 

◙U55.4 Сноубордінг 

 

◙U55.5 Швидкісний біг на ковзанах 
Виключено: 

хокей на льоду (U51.20) 

ковзанярський спорт та спортивні танці на льоду (U55.1) 

 

◙U55.6 Тобоган 
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◙U55.7 Керлінг 

 

◙U55.8 Інші уточнені види спорту на льоду та на снігу 
Буєрний спорт 

 

◙U55.9 Неуточнений вид спорту на льоду та на снігу 

 

◙U56 Індивідуальні атлетичні заняття 

 

◙U56.0 Аеробіка та ритмічна гімнастика 

 

◙U56.00 Аеробіка 
Аквааеробіка 

Боксерсайз 

Інтенсивна зі стрибками   

Без стрибків 

Памп     аеробіка 

Скульптура тіла 

Степ 

Тайбо 

 

◙U56.01 Ритмічна гімнастика 

 

◙U56.1 Біг підтюпцем та біг 
Виключено: 

біг:  

 марафонський (U56.5) 

 легкоатлетичні змагання (U56.3-) 

 

◙U56.2 Ходьба 
Ходьба (спортивна), не змагальна 

Виключено: легкоатлетичні змагання зі спортивної ходьби (U56.4) 

 

◙U56. 3 Змагання з легкої атлетики 
Виключено: легкоатлетичні багатоборства (U67.-)  

 

◙U56.30 Біг з подоланням перешкод 
Біг на 100, 110 та 400 метрів з подоланням перешкод 

Скачки з перешкодами 

 

◙U56.31 Біг на короткі та середні дистанції  
Біг на 100, 200, 400, 800 та 1500 метрів 

Виключено: біг з подоланням перешкод (U56.30) 

 

◙U56.32 Біг на довгі дистанції 
Біг на 5000 та 10000 метрів 

Біг по пересіченій місцевості (крос) 

Виключено: марафонський біг (U56.5) 

 

◙U56.33 Стрибки у висоту 

 

◙U56.34 Стрибки у довжину 

 

◙U56.35 Стрибки з жердиною 

 

◙U56.36 Потрійний стрибок з розбігу 
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◙U56.37 Змагання з метання 
Диска 

Молота  метання 

Списа 

Штовхання ядра 

 

◙U56.38 Інші уточнені змагання з легкої атлетики 

 

◙U56.39 Змагання з легкої атлетики, неуточнене 

 

◙U56.4 Ходьба, змагальна 
Легкоатлетичні змагання зі спортивної ходьби 

 

◙U56.5 Марафонський біг 
Біг на надмарафонські дистанції 

 

◙U56.8 Інші уточнені індивідуальні атлетичні заняття 
Тайцзи 

Йога 

 

◙U56.9 Неуточнене індивідуальне атлетичне заняття 

 

◙U57 Акробатика 

 

◙U57.0 Гімнастика 

 

◙U57.00 На гімнастичній колоді 

 

◙U57.01 Вільні вправи 
Вільні вправи з обертаннями 

Ритмічна гімнастика (з реквізитом) 

 

◙U57.02 На високому турніку 
Вправи на брусах різної висоти 

 

◙U57.03 На паралельних брусах 

 

◙U57.04 На кільцях 

 

◙U57.05 На гімнастичному коні 

 

◙U57.06 На батуті та міні-батуті 

 

◙U57.07 Опорний стрибок 

 

◙U57.08 Інші уточнені гімнастичні вправи 

 

◙U57.09 Гімнастичні вправи, неуточнені 

 

◙U57.8 Інші уточнені види акробатичного спорту 

 

◙U57.9 Неуточнений вид акробатичного спорту 
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◙U58 Спортивно-художні заняття 

 

◙U58.0 Танці 

 

◙U58.8 Інші уточнені спортивно-художні заняття 
Марширування 

 

◙U58.9 Неуточнене спортивно-художнє заняття 

 

◙U59 Ракеткові види спорту 

 

◙U59.0 Бадмінтон 

 

◙U59.1 Ракетбол 

 

◙U59.2 Сквош 

 

◙U59.3 Настільний теніс та пінг-понг 

 

◙U59.4 Теніс 
На ґрунтовому корті 

На трав’яному корті    теніс 

На корті з твердим покриттям 

 

◙U59.8 Інші уточнені ракеткові види спорту 

 

◙U59.9 Неуточнений ракетковий вид спорту 

 

◙U60 Стрілецький спорт та спортивне змагання, яке передбачає влучення у ціль 

 

◙U60.0 Стрільба з лука 

 

◙U60.1 Більярд, пул та снукер 

 

◙U60.2 Боулінг 

 

◙U60.20 Боулінг на траві 

 

◙U60.21 Боулінг з кегельбаном-автоматом 

 

◙U60.22 Боулінг у приміщенні 
Виключено: боулінг з кегельбаном-автоматом (U60.21) 

 

◙U60.29 Боулінг, інший та неуточнений 

 

◙U60.3 Крокет 

 

◙U60.4 Дартс 

 

◙U60.5 Гольф 

 

◙U60.6 Стрільба з вогнепальної зброї 
По тарілках 
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Польова  

По мішеням, що летять у повітрі  стрільба 

Мисливська  

На круглому стенді 

 

◙U60.8 Інший стрілецький спорт та змагання, яке передбачає влучення у ціль 
Бочче 

Боулз 

Петанк 

 

◙U60.9 Неуточнений стрілецький спорт та змагання, яке передбачає влучення у ціль 

 

◙U61 Контактні види спорту 

 

◙U61.0 Айкідо 

 

◙U61.1 Бокс 

 

◙U61.2 Фехтування 
Виключено: у сучасному п’ятиборстві (U67.3) 

 

◙U61.3 Бойові мистецтва 

 

◙U61.30 Дзюдо 

 

◙U61.31 Джиу-джитсу 

 

◙U61.32 Карате 

 

◙U61.33 Кендо 

 

◙U61.34 Кікбоксінг 

 

◙U61.35 Кунг-фу 

 

◙U61.36 Тхеквондо 

 

◙U61.38 Інші уточнені бойові мистецтва 

 

◙U61.39 Бойові мистецтва, неуточнені 

 

◙U61.4 Спортивна боротьба 

 

◙U61.40 Вільна боротьба 

 

◙U61.41 Греко-римська боротьба 

 

◙U61.42 Професійний реслінг 

 

◙U61.48 Інші уточнені види боротьби 

 

◙U61.49 Боротьба, неуточнена 

 

◙U61.5 Навчання з самооборони 
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◙U61.8 Інші уточнені контактні види спорту 

 

◙U61.9 Неуточнений контактний вид спорту 

 

◙U62 Силові види спорту 

 

◙U62.0 Пауерліфтинг 
Жим лежачи 

Станова тяга 

Підйом ваги з вихідного положення навприсядки 

 

◙U62.1 Важка атлетика 
Змагальний чи не змагальний: 

 поштовх 

 ривок  

 

◙U62.3 Силова підготовка та бодібілдинг 

 

◙U62.4 Рубання дерев 

 

◙U62.5 Спилювання дерев 

 

◙U62.8 Інші уточнені силові види спорту 

 

◙U62.9 Неуточнений силовий вид спорту 

 

◙U63 Кінний спорт 
Виключено: у сучасному п’ятиборстві (U67.3) 

 

◙U63.0 Змагання з верхової їзди 

 

◙U63.01 Виїздка 

 

◙U63.02 Конкур 

 

◙U63.03 Стипль-чез та кінне триборство 
Змагання з верхової їзди на відкритому просторі на відстані 4-5 км 

Кінне триборство 

Виключено: 

крос по пересіченій місцевості (U63.1) 

кінні перегони (U63.31) 

кінні перегони з перешкодами (U63.32) 

 

◙U63.08 Інші уточнені змагання з верхової їзди 
Кінний спорт: 

 верхова їзда 

 рейнінг 

 дресирування коней 

 вольтижування 

Перегони:  

 на колісницях 

 на каретах 

 на візках 

Змагання виставкових коней 

Верхова їзда у стилі вестерн 
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◙U63.09 Змагання з верхової їзди, неуточнене 

 

◙U63.1 Кінні пробіги 
Дистанційні кінні пробіги - це змагання, яке передбачає пробіг на великі відстані, що триває 

годинами 

Крос по пересіченій місцевості 

 

◙U63.2 Поло та полокрос 

 

◙U63.3 Змагання з кінних перегонів 

 

◙U63.31 Кінні перегони 
Виключено: біг риссю та скачки на конях, запряжених у легкі колісниці (U63.6) 

 

◙U63.32 Кінні перегони з перешкодами 
Кінні перегони, під час яких необхідно долати штучно створені перепони, у вигляді перешкод, 

огорожі, тощо 

Виключено: стипль-чез та кінне триборство (U63.03) 

 

◙U63.4 Родео 

 

◙U63.5 Їзда верхи певним маршрутом 

 

◙U63.6 Біг риссю та скачки в упряжках 

 

◙U63.8 Інші уточнені види кінного спорту 
Скачки навколо бочок 

Кемпдрафтінг 

Тент-пеггінг 

 

◙U63.9 Неуточнений вид кінного спорту 

 

◙U64 Екстремальні види спорту 

 

◙U64.0 Дюльфер та спуск по мотузці 

 

◙U64.1 Піший похід 
Піший туризм 

Тривалий похід 

 

◙U64.2 Альпінізм 

 

◙U64.3 Спортивне орієнтування на місцевості та рогейн 

 

◙U64.4  Рафтинг 

 

◙U64.5 Сплав гірською річкою 

 

◙U64.6 Скелелазіння 

 

◙U64.7 Банджі-джампінг 

 

◙U64.8 Інші уточнені екстремальні види спорту 
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◙U64.9 Неуточнений екстремальний вид спорту 

 

◙U65 Моторні види спорту 

 

◙U65.0 Їзда на всюдиходах (ВДХ) 
Їзда на трьох та чотирьохколісних всюдиходах (ВДХ) 

 

◙U65.1 Їзда на мотоциклах 
Їзда та стрибки на кросових мотоциклах 

Мотокрос 

 

◙U65.2 Перегони на легкових автомобілях 
Авторалі 

Перегони на треку 

 

◙U65.3 Картинг 
Картинг 

 

◙U65.8 Інші уточнені моторні види спорту 

 

◙U65.9 Неуточнений моторний вид спорту 

 

◙U66 Немоторні види спорту 

 

◙U66.0 Велоспорт 
Виключено: в тріатлоні (U67.4-) 

 

◙U66.00 ВМХ 
Стрибки на BMX велосипедах 

Їзда на велосипедах для виконання трюків 

 

◙U66.01 Гірський 

 

◙U66.02 Шосейні велоперегони 

 

◙U66.03 Велотрекові перегони 

 

◙U66.08 Інші уточнені види велоспорту 

 

◙U66.09 Велоспорт, неуточнений 
Оздоровчий велоспорт БДВ 

 

◙U66.1 Однорядні роликові ковзани  

 

◙U66.2 Роликові ковзани 

 

◙U66.3 Скейтбординг 

 

◙U66.4 Їзда на самокаті 

 

◙U66.40 Їзда на складаному безмоторному самокаті 

 

◙U66.49 Їзда на іншому та неуточненому безмоторному самокаті 
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Їзда на самокаті БДВ 

 

◙U66.5 Катання на колісних човнах з вітрилами по твердій поверхні 
Виключено: буєрний спорт (U55.8) 

 

◙U66.8 Інші уточнені немоторні види спорту 
Їзда на санях по вулиці 

 

◙U66.9 Неуточнений немоторний вид спорту 

 

◙U67 Багатоборство 

 

◙U67.0 Біатлон, зима 
Лижні   змагання 

Зі стрільби   

Виключено: літній біатлон (U67.8) 

 

◙U67.1 Десятиборство 
Біг на 100, 400 та 1500 метрів 

Біг на 110 метрів з перешкодами 

Метання диска 

Стрибки у висоту   змагання 

Метання списа 

Стрибки у довжину 

Стрибки з жердиною 

Штовхання ядра 

 

◙U67.2 Семиборство 
Біг на 110 метрів з перешкодами 

Біг на 200 та 800 метрів 

Стрибки у висоту 

Метання списа   змагання 

Стрибки у довжину 

Стрибки з жердиною 

Штовхання ядра 

 

◙U67.3 Сучасне п’ятиборство 
Кінний спорт 

Фехтування 

Біг  змагання 

Стрільба 

Плавання 

 

◙U67.4 Тріатлон 

 

◙U67.40 Змагання з їзди на велосипеді 

 

◙U67.41 Змагання з бігу 

 

◙U67.42 Змагання з плавання 

 

◙U67.49 Неуточнений вид змагання 

 

◙U67.8 Інше уточнене багатоборство 
Літній біатлон 

 

◙U67.9 Неуточнене багатоборство 
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◙U68 Повітряні види спорту 

 

◙U68.1 Фігурні польоти 

 

◙U68.2 Планерний спорт 

 

◙U68.3 Дельтапланеризм 

 

◙U68.4 Парашутний спорт та затяжні стрибки з парашутом 
Бейсджампінг  

Скайсерфінг 

 

◙U68.5 Парапланеризм та парасейлінг 
Парапонтинг 

 

◙U68.6 Польоти на повітряній кулі 

 

◙U68.8 Інші уточнені повітряні види спорту 

 

◙U68.9 Неуточнений повітряний вид спорту 

 

◙U69 Інші шкільні спортивно-оздоровчі заходи 
Виключено: вільна гра у школі (U72) 

 

◙U69.0 Уроки фізичної культури у школі 

 

◙U69.8 Інші уточнені шкільні спортивно-оздоровчі заходи 

 

◙U69.9 Неуточнені шкільні спортивно-оздоровчі заходи 

 

◙U70 Інші уточнені види спорту та виконання вправ 

 

◙U70.0 Спортивні заняття з використанням спортивного обладнання, не класифіковані в 

інших рубриках 
Спортивні заняття з використанням: 

 гантель 

 тренажера-драбини 

 велотренажера 

 бігової доріжки 

Виключено: силова підготовка та бодібілдинг (U62.3) 

 

◙U70.8 Інші уточнені спортивні заняття з використанням спортивного обладнання 

 

◙U71 Неуточнені види спорту та виконання вправ 

 

◙U72 Види дозвілля, не класифіковані в інших рубриках 
Хобі 

Участь у заходах та діяльності добровільних організацій 

Включено: 

звичайна гра (хованки, вільна гра у школі) 

проведення дозвілля з елементами розважальних заходів, як похід у кіно, на танці або на вечірку 

лікувально-оздоровчі заходи (наприклад, лежання на пляжі) 

Примітка: 
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Заходи дозвілля стосуються хобі та інших активних дій, які здійснюються переважно для 

задоволення та з метою відпочинку. Вони можуть бути пасивними (перегляд телевізійних передач) 

та активними (відвідування вечірки), можуть здійснюватися на самоті (читання) або разом з 

іншими людьми (гра дітей у хованки), комерційними (відвідування парку розваг) або ні (сімейний 

пікнік у громадському парку), а також офіційно організованими (одноденна поїздка) або ні 

(звичайна гра дітей). 

Виключено: заняття спортом (U50-U71) 

 

ПІД ЧАС ІНШИХ ФІЗИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

(U73) 

 

◙U73 Інша фізична активність 
Примітка: 

Якщо можуть застосовуватися декілька кодів, зазначайте той, що стоїть найвище у переліку. 

 

◙U73.0 Під час виконання роботи за гроші 
Оплачувана праця (фізична) (професійна) 

Проїзд (час) до та з місця роботи 

Праця за зарплатню, бонуси або інші види прибутку 

 

◙U73.00 Сільське, лісне та рибне господарство 
Сільське господарство та тваринництво 

Розведення тварин 

Виловлювання риби та пов’язана з цим діяльність 

Вирощування зернових 

Вирощування зернових у поєднанні з фермерським господарством (змішане фермерське 

господарство) 

Садівництво 

Мисливство, звіроловство та розведення дичини й пов’язана з цим діяльність 

Вирубування лісу та пов’язана з цим діяльність 

Товарне садівництво та городництво 

Ведення нерестового господарства та розведення риби 

 

◙U73.01 Гірничодобувна промисловість 
Видобування сирої нафти та природного газу 

Видобування торфу 

Видобування вугілля та лігнітів 

Видобування металевих руд 

Видобування урану та торієвої руди 

Кар’єрне видобування каміння, піску та глини 

Надання послуг, пов’язаних з видобутком нафти та газу 

 

◙U73.02 Промислове виробництво 
Промислове виробництво: 

 продуктів харчування, напоїв та тютюнових виробів 

 машин та обладнання 

 металевої продукції 

 продукції з нерудних матеріалів 

 нафтопродуктів, вугілля, хімічної та супутньої продукції 

 друкованих, опублікованих та записаних носіїв інформації 

 тканин, одягу, взуття та шкіри 

 деревини та паперу 

 

◙U73.03 Будівництво 
Будівництво цілих конструкцій або їх частин 

Послуги, пов’язані з будівельними конструкціями 

Послуги з монтажу 

Послуги з підготовки площадки 
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◙U73.04 Оптова та роздрібна торгівля 
Ремонт особистих речей та господарських товарів 

Роздрібна торгівля: 

 автомобільним пальним 

 продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 

 обладнанням, фарбою та виробами зі скла 

 побутовими приладами, речами та обладнанням 

 фармацевтичними та медичними товарами, косметикою та предметами туалету 

 бувшими у вжитку товарами 

 тканинами, одягом, взуттям та шкіряними товарами 

 через: 

 магазин «товари поштою» 

 магазини та базари 

Продаж: 

 моторних транспортних засобів, запчастин та супутніх товарів 

 мотоциклів, запчастин та супутніх товарів 

Оптова торгівля: 

 сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, продуктами харчування, напоями 

та тютюновими виробами 

 господарчими товарами 

 машинами, обладнанням та приладами 

 

◙U73.05 Транспортні послуги та зберігання 
Повітряний транспорт 

Наземний транспорт 

Поштовий зв'язок та телекомунікації 

Служба забезпечення та підтримки транспортних послуг 

Транспортування через трубопроводи 

Послуги туристичних агенцій 

Водний транспорт 

 

◙U73.06 Державне управління та захист 
Управління державою 

Заходи, пов’язані з захистом 

Економічна та соціальна політика спільноти 

Закордонні справи 

Громадський порядок та заходи з забезпечення безпеки 

 

◙U73.07 Послуги з охорони здоров’я 
Послуги з охорони громадського здоров’я 

Стоматологічні послуги 

Терапевтичні медичні послуги 

Лікарні та лікувально-реабілітаційні центри 

Спеціалізовані медичні послуги 

Ветеринарні послуги 

 

◙U73.08 Інші уточнені види оплачуваної роботи 
Готелі, кафе та ресторани 

Діяльність релігійних та політичних організацій 

Служби для догляду за дітьми 

Комунікаційні послуги 

Культурно-розважальні та спортивно-оздоровчі заходи 

Освіта 

Постачання електроенергії, газу та води 

Фінансові та страхові послуги 

Особисті послуги 

Нерухомість та бізнес-послуги 

Громадський порядок та безпека 

 

◙U73.09 Види оплачуваної роботи, неуточнені 
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◙U73.1 Під час виконання інших видів робіт 
Домашніх справ, таких як: 

 догляд за дітьми та родичами 

 прибирання 

 приготування їжі 

 садівництво 

 ведення домашнього господарства 

Обов’язки, які зазвичай не передбачають отримання прибутку 

Навчання, наприклад, відвідування занять у школі 

Отримання освіти 

 

◙U73.2 Під час відпочинку, сну, прийому їжі або виконання інших життєвих завдань 
Заходів особистої гігієни 

 

◙U73.8 Під час іншої уточненої фізичної активності 

 

◙U73.9 Під час неуточненої фізичної активності 

 

ВНУТРІШНЬОЛІКАРНЯНІ ІНФЕКЦІЇ  

(U90) 

 

◙U90 Внутрішньолікарняні інфекції 
▼0111 

 

◙U90.0 Внутрішньолікарняна бактеріємія Staphylococcus aureus 
Примітка: 

Використовуйте U90.0 як додатковий код для позначення внутрішньолікарняної бактеріємії 

Staphylococcus aureus 

 

НЕЩАСНІ ВИПАДКИ  

(V00-X59) 
 

ТРАНСПОРТНІ НЕЩАСНІ ВИПАДКИ  

(V00-V99) 

 
Примітка: 

Цей підрозділ складається з 12 груп. Ті, що стосуються нещасних випадків на наземному транспорті (V00-

V89), вказують на вид транспорту, від якого потерпіла особа; крім того, вони мають підрозділи з метою 

ідентифікації «другої сторони» потерпілої особи чи типу нещасного випадку. Транспортний засіб, в якому 

знаходиться потерпіла особа, вказаний першими двома знаками, тому що він розглядається як найбільш 

важливий фактор для визначення попереджувальних заходів. 

Виключено: 

Нещасні випадки за участю транспортного засобу, але не пов’язані з ризиками, які несе в собі транспортний 

засіб [наприклад, травми, отримані під час бійки на борту корабля; транспортний засіб в умовах катастрофи; 

роздавлювання пальця під час закриття дверей автомобіля] (W00-X59) 

Нещасні випадки, пов’язані з особою, яка здійснює технічне обслуговування або ремонт транспортного 

обладнання або засобу (не під час руху), крім випадків, коли така особа була травмована іншим 

транспортним засобом, що рухався (W00-X59) 

Напад шляхом наїзду механічним транспортним засобом (Y03.-) 

Випадок з невизначеним наміром (Y31-Y33) 

Навмисне завдання собі шкоди (Х81-Х83) 

 

ВИЗНАЧЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ТРАНСПОРТНИМИ НЕЩАСНИМИ ВИПАДКАМИ 
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(a) Транспортний нещасний випадок (V00-V99) – будь-який нещасний випадок, пов’язаний з пристроєм, 

який перш за все призначений або у даний час використовується для перевезення пасажирів або 

вантажів з одного місця до іншого. 

(b) Громадська автомагістраль [шосе] або вулиця – уся ширина смуги землі між межами володінь (або 

іншими обмежуючими лініями) будь-якого проїжджого шляху або місця, будь-яка частина якого 

відкрита для загальної громадськості за звичаєм або на підставі закону та використовується для 

переміщення людей та майна з одного місця до іншого. 

(c) Дорожній транспортний нещасний випадок – будь-який нещасний випадок, пов'язаний з моторним 

транспортним засобом, який відбувся на громадській автомагістралі [тобто, почався на, закінчився на 

або пов’язаний з перебуванням транспортного засобу частково на автомагістралі]. Вважається, що 

дорожній нещасний випадок відбувся на громадській автомагістралі, якщо не зазначене інше місце, 

крім випадків, пов’язаних лише з позашляховими моторними транспортними засобами, які 

вважаються не дорожніми нещасними випадками, якщо не буде зазначено інше. 

(d) Не дорожній транспортний нещасний випадок – будь-який нещасний випадок з моторним 

транспортним засобом, який стався у будь-якому місці, крім громадської автомагістралі. 

(e) Пішохід – будь-яка особа, яка має відношення до нещасного випадку, але яка в момент нещасного 

випадку не знаходилася на, в моторному транспортному засобі, поїзді, трамваї, гужовому 

транспортному засобі або іншому транспортному засобі, чи не їхала на велосипеді або верхи на 

тварині. 

Включено: 

Особа, яка: 

 здійснює заміну колеса у транспортному засобі 

 здійснює налагодження мотору транспортного засобу 

 пересувається пішки 

Особа, яка користується пішохідним засобом пересування, таким як: 

 дитяча коляска 

 ковзани 

 візок 

 ручний візок 

 дитяча складана коляска 

 роликові ковзани 

 самокат 

 роликова дошка 

 лижі 

 сани 

 інвалідний візок (з мотором) 

 

(f) Водій – особа, яка знаходиться у транспортному засобі та керує ним або збирається ним керувати. 

(g) Пасажир – будь-яка особа, яка знаходиться у транспортному засобі, але не є водієм. 

Виключено: особа, яка пересувається на транспортному засобі, але знаходиться ззовні – див. 

визначення (h) 

(h) Особа, яка знаходиться ззовні транспортного засобу і пересувається на ньому  – особа, яка 

пересувається на транспортному засобі, але не займає місце, зазвичай передбачене для водія або 

пасажирів, чи місце для перевезення вантажів. 

Включено: 

Особа, яка пересувається (на): 

 корпусі 

 бампері [решітці] 

 ухопившись за зовнішню частину 

 на даху (рамі) 

 бічній частині 

 підніжці 

 

(i) Велосипед – будь-який наземний транспортний засіб, що приводиться до руху лише педалями. 

Включено: 

Двохколісний велосипед 
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Трьохколісний велосипед 

Виключено: велосипед з мотором – див. визначення (k) 

 

(j) Велосипедист – будь-яка особа, яка пересувається на велосипеді, в колясці або у причепі, 

прикріпленому до такого транспортного засобу. 

(k) Мотоцикл – двохколісний моторний транспортний засіб з одним або двома сидіннями, який іноді має 

третє колесо для підтримки коляски. Коляска вважається частиною мотоцикла. 

Включено: 

Мопед 

Моторолер 

Мотоцикл: 

 БДВ 

 комбінований 

 з коляскою 

Велосипед з мотором 

Моторний педальний транспортний засіб з обмеженою швидкістю пересування 

Виключено: моторизований трьохколісний велосипед – див. визначення (m) 

 

(l) Мотоцикліст – будь-яка особа, яка пересувається на мотоциклі або у прикріпленій до нього колясці 

або причепі. 

(m) Триколісний моторний транспортний засіб – моторизований триколісний велосипед, що 

використовується в першу чергу на дорогах. 

Включено: 

Моторизований велосипед 

Моторизований рикша 

Триколісний моторний автомобіль 

Виключено: 

Мотоцикл з коляскою – див. визначення (k) 

Спеціальний всюдихід – див. визначення (x) 

 

(n) Легковий автомобіль [легковик] – чотириколісний моторний транспортний засіб, передбачений 

переважно для перевезення не більше 10 осіб, та без необхідності мати особливу категорію 

водійський прав. Трейлер або дім-фургон, який тягне за собою автомобіль, вважається частиною 

автомобіля. 

Включено: мікроавтобус 

(o) Моторний транспортний засіб або транспортний засіб може означати будь-який транспортний 

засіб. Необхідно визначити місцеве застосування цих термінів для використання відповідного коду. 

Якщо ці терміни вживаються невизначено, використовуйте код «неуточнений». Трейлер або дім-

фургон, який тягне за собою автомобіль, вважається частиною автомобіля. 

(p) Вантажний автомобіль типу «пікап» або фургон – чотирьох- або шестиколісний моторний 

транспортний засіб, передбачений для перевезення вантажів, маса якого менша, ніж територіально 

встановлена максимальна допустима вага до класифікації вантажного автомобіля, та без вимоги 

наявності спеціального дозволу на керування таким транспортним засобом. 

(q) Важкий вантажний транспортний засіб – моторний транспортний засіб, передбачений переважно 

для перевезення вантажів, що відповідає територіально встановленим критеріям для класифікації 

вантажного автомобіля з вантажопідйомністю (зазвичай понад 3500 кг) та що потребує наявності 

спеціального дозволу на його керування. 

(r) Автобус – моторний транспортний засіб, розроблений або пристосований для перевезення більше 10 

осіб, та потребує наявності спеціального дозволу на його керування. 

Включено: міжміський автобус 

(s) Поїзд або інший залізничний транспортний засіб – будь-який засіб з прикріпленими вагонами чи без 

них, що передбачений для пересування рейками. 

Включено: 

Приміський електропоїзд  (рухається переважно по власним лініям, 

Приміський трамвай  закритим для інших видів транспорту) 

Рейковий транспорт будь-якого енергетичного типу [дизельний] [електричний] [паровий]: 
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 фунікулер 

 однорейковий або дворейковий  

 підземний або наземний  [підвісний]  

Інший транспорт, розроблений для пересування рейками 

 

Виключено: 

Приміські електропоїзди [трамваї], що рухаються по власним коліям, які є частиною вулиці або 

дороги – див. визначення (t) 

 

(t) Міський трамвай – транспортний засіб, що передбачений та використовується переважно для 

перевезення пасажирів у межах міста, який рухається рейками відповідно до загальноприйнятих 

правил дорожнього руху та власним шляхом, що є частиною вулиці або магістралі. Причеп, який 

тягне за собою трамвай, вважається частиною трамвая. 

Включено: 

Приміські електропоїзди або трамваї, якщо їх лінії проходять міськими вулицями або магістралями 

Трамвай 

Тролейбус  

 

(u) Спеціальний транспортний засіб, що використовується переважно на промислових підприємствах – 

моторний транспортний засіб, розроблений переважно для використання всередині будівель та на 

територіях промислових або комерційних підприємств. 

Включено: 

Акумуляторний транспортний засіб: 

 для перевезення пасажирів у аеропорту 

 у вигляді візка (для багажу) (для пошти) 

Вагонетка у шахті 

Вилкуватий навантажувач 

Трелювальний трактор 

Самохідна вагонетка, промислова 

Вантажний візок на станції (оснащений двигуном) 

Візок, вагонетка або підвісна вагонетка (оснащені двигуном) у шахті або кар’єрі  

 

(v) Спеціальний транспортний засіб, що використовується переважно у сільському господарстві - 

моторний транспортний засіб, розроблений переважно для використання у фермерстві та 

землеробстві (садівництві), наприклад, для обробки землі, догляду за зерновими та збору врожаю, а 

також для перевезення матеріалів на фермі. 

Включено: 

Комбайн для збору врожаю 

Самохідна сільськогосподарська техніка 

Трактор (та причепи) 

 

(w) Спеціальний будівельний транспортний засіб – моторний транспортний засіб, розроблений 

спеціально для використання у будівництві (або демонтажі) доріг, будівель або інших конструкцій. 

Включено: 

Бульдозер 

Екскаватор 

Самоскид 

Грейдер 

Одноковшевий екскаватор 

Дорожній каток 

 

(x) Спеціальний всюдихідний транспортний засіб – моторний транспортний засіб спеціальної 

конструкції, який здатний рухатися каменистими, заболоченими або засніженими ділянками дороги. 

Прикладами такої конструкції можуть бути високо піднятий кузов, спеціальні колеса або шини, 

гусеничний хід або повітряна подушка. 

Включено: 

Транспортний засіб на повітряній подушці для пересування по землі або болоту 

Снігохід 

Виключено: транспортний засіб на повітряній подушці для пересування по воді – див. визначення (y) 
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(y) Водний транспортний засіб – будь-який транспортний засіб для перевезення пасажирів або вантажів 

водними шляхами. 

Включено: транспортний засіб на повітряній подушці для пересування по воді БДВ 

(z) Повітряний транспортний засіб – будь-який засіб для перевезення пасажирів та вантажів повітрям. 

 

ІНСТРУКЦІЇ З КОДУВАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ 

НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ 

 
1. Якщо немає уточнення щодо характеру транспортного нещасного випадку (дорожнього чи не 

дорожнього), він вважається як: 

 

(а) дорожній нещасний випадок, коли його можна класифікувати в рубриках V10-V82 та V87. 

(b) не дорожній нещасний випадок, коли його можна класифікувати в рубриках V83-V86. Відповідно до 

цих рубрик потерпілими є пішоходи або пасажири, що знаходились у позашляхових моторних 

транспортних засобах. 

 
2. Якщо нещасні випадки пов'язані більше, ніж з одним видом транспортних засобів пересування, 

необхідно дотримуватись такого порядку пріоритетності рубрик: 

 

Повітряні та космічні транспортні засоби (V95-V97) 

Водні транспортні засоби (V90-V94) 

Інші види транспорту (V00-V89, V98-V99) 

 

3. Якщо в описах транспортних нещасних випадків не уточнюється, що потерпілий є пасажиром 

транспортного засобу, але визначається, що мало місце: 

 

осідлану тварину 

гужовий транспортний засіб 

велосипед 

бульдозер 

Роздавлювання       автобус 

Волочіння       автомобіль 

Удар        мотоцикл 

Ушкодження   будь-яким транспортним  моторизований триколісний велосипед 

Загибель   засобом пересування, включаючи вантажний автомобіль типу «пікап» 

Збивання        транспортний засіб для відпочинку 

Переїзд        міський трамвай 

        трактор 

        поїзд 

        трамвай 

        вагонетку 

        автофургон 

такі потерпілі класифікуються як пішоходи (рубрики V00-V09) 

 

4. Якщо в описах не уточнюється роль потерпілого в транспортних нещасних випадках, перелічених 

нижче: 

 

Літака 

Велосипеда 

Човна 

Бульдозера 

Автобуса 

Легкового автомобіля 

Мотоцикла 

Моторизованого триколісного велосипеда нещасний випадок, 

Вантажного автомобіля типу «пікап»  зіткнення,   БДВ 

Транспортного засобу для відпочинку  аварія, катастрофа 

Космічного корабля 

Міського трамваю 

Трактора 
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Поїзда 

Трамваю 

Вагонетки 

Автофургона 

Водного транспортного засобу 

то потерпілий вважається пасажиром або водієм відповідного транспортного засобу. 

 

Якщо в описах згадуються декілька транспортних засобів пересування, не слід робити жодних припущень 

щодо того, в якому засобі знаходився потерпілий, за винятком випадків, коли йдеться про однакові 

транспортні засоби пересування. У таких випадках вживаються коди рубрик V87-V88, V90-V94, V95-V97, 

приймаючи до уваги порядок пріоритетності, наведений вище в положенні 2 (Інструкції). 

 

5. Якщо нещасний випадок на транспорті зумовлений тим, що:  

 

Транспортний засіб пересування (моторний, немоторний): 

 не зміг здійснити поворот (занесення) 

 втратив управління внаслідок: 

 проколу шини [розриву] 

 засинання водія 

 неуважності водія 

 перевищення швидкості 

 поломки частин механізму, 

і в зв'язку з чим відбулося зіткнення, слід класифікувати нещасний випадок як зіткнення. Якщо нещасний 

випадок стався без зіткнення, його слід розглядати як нещасний випадок без зіткнення згідно з типом 

транспортного засобу пересування, що призвів до цього. 

 

6. Якщо транспортний нещасний випадок, пов'язаний з транспортним засобом, що рухається, і відбувся 

з таких причин як: 

 

отруєння вихлопними газами  

поломка будь-якої частини  

вибух будь-якої частини  

падіння, вистрибування  

або випадкове зіштовхування  

пожежа всередині     (з) (в) (на) транспортного(ий) засобу(засіб), що рухається, 

удар предметом, який кинуто  

наштовхування на будь-яку частину  

або предмет всередині  

ушкодження, спричинене предметом,  

падаючим всередину або  

з подальшим зіткненням, тоді слід класифікувати нещасний випадок як зіткнення. Якщо нещасний випадок 

мав інші наслідки, його слід класифікувати як нещасний випадок без зіткнення і кодувати згідно з типом 

транспортного засобу пересування, що причетний до цього. 

 

7. Нещасні випадки, пов'язані з наземними транспортними засобами, що описані як: зіткнення (через 

втрату управління) (на дорозі) моторного транспортного засобу з: 

 

огорожею опори (моста) (естакади) 

каменем, що впав       включені до рубрик: 

огорожею залізничного полотна      V17.-, 

зсувною породою (нерухомою)      V27.-, 

предметом, кинутим перед моторним транспортним засобом   V37.-, 

острівцем безпеки       V47.-, 

деревом         V57.-, 

дорожнім знаком або сигнальним знаком (тимчасовим)   V67.-, 

стовпом електромережі       та 

ґрунтом, що вийнятий під час ремонту дороги    V77.- 

іншим об'єктом нерухомим, рухомим чи в стані руху  

 

Перекидання (без зіткнення), включені до рубрик V18.-, V28.-, V38.-, V48.-, V58.-, V68.- та V78.- 
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Зіткнення з твариною (у стаді) (яка знаходиться без догляду) включені до рубрик V10.-, V20.-, V30.-, V40.-, 

V50.-, V60.-, та V70.- 

 

Зіткнення з гужовим транспортним засобом або з осідланою твариною, включені до рубрик V16.-, V26.-, 

V36.-, V46.-. V56.-,V66.-. та V76.-. 

 
Зазначайте також місце події (Y92.-) та діяльність (U50.- -U73.-) 

 

ПІШОХІД, ТРАВМОВАНИЙ ВНАСЛІДОК ТРАНСПОРТНОГО НЕЩАСНОГО 

ВИПАДКУ 

(V00-V09) 
▼2009 

Включено: падіння через зіткнення пішохода під час транспортного нещасного випадку 

Виключено: 

Зіткнення одного пішохода, що йде пішки, з іншим пішоходом, що йде пішки (W51) 

 з наступним падінням (W03) 

Падіння: 

 не через зіткнення з пішоходом або засобом пересування пішоходів (W02) 

 на або з: 

 ескалатора (W10.0) 

 травелатора (W10.1) 

 

Такі чотиризначні підрубрики призначені для використання з рубриками V00-V06: 

 

.0 Не дорожні нещасні випадки 

 

.1 Дорожні нещасні випадки 

 

.9 Нещасний випадок, неуточнений як дорожній або не дорожній 

 

◙V00 Пішохід, травмований при зіткненні з засобом пересування пішоходів 

 
Наступні п’яті знаки використовуються з підрубриками V00.0-V00.9 для зазначення виду засобу 

пересування пішоходів, який використовував інший пішохід на момент нещасного випадку: 

 

◙0 неуточнений засіб пересування пішоходів 

 

◙1 на ногах 

 

◙2 роликова дошка 

 

◙3 роликові ковзани 
Ролики 

 

◙4 самокат, моторизований  
Гофер 

 

 

◙5 самокат, немоторизований 

 

◙6 інвалідний візок, моторизований 
Електричний інвалідний візок 

 

◙7 інвалідний візок, немоторизований 
Інвалідний візок БДВ 
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◙8 дитяча коляска 
Універсальна коляска 

Прогулянкова коляска 

Складана коляска 

 

◙9 інший уточнений засіб пересування пішоходів 

 

◙V00.0 Пішохід, травмований при зіткненні з засобом пересування пішоходів, не 

дорожній нещасний випадок 

 

◙V00.1 Пішохід, травмований при зіткненні з засобом пересування пішоходів, 

дорожній нещасний випадок 

 

◙V00.9 Пішохід, травмований при зіткненні з засобом пересування пішоходів, 

неуточнений дорожній чи не дорожній нещасний випадок 

 

V01 Пішохід, травмований при зіткненні з велосипедом 

 

V02 Пішохід, травмований при зіткненні з дво- або триколісним моторним  

транспортним засобом 

 

V03 Пішохід травмований при зіткненні з легковим автомобілем, вантажним 

автомобілем типу «пікап» або фургоном 

 

V04 Пішохід, травмований при зіткненні з важким вантажним транспортним 

засобом чи автобусом 

 

V05 Пішохід, травмований при зіткненні з поїздом чи іншим залізничним 

транспортним засобом 

 

V06 Пішохід, травмований при зіткненні з іншим немоторним транспортним 

засобом 
Включено: зіткнення з гужовим транспортним засобом, осідланою твариною, трамваєм 

 

V09 Пішохід, травмований при інших та неуточнених транспортних нещасних 

випадках 
Включено: пасажир травмований спеціальним транспортним засобом 

 

V09.0 Пішохід, травмований внаслідок не дорожнього нещасного випадку, пов'язаного з 

іншими та неуточненими моторними транспортними засобами  

 

V09.1 Пішохід, травмований внаслідок неуточненого не дорожнього нещасного випадку 

 

V09.2 Пішохід, травмований внаслідок дорожнього нещасного випадку, пов'язаного з 

іншими та неуточненими моторними транспортними засобами  

 

V09.3 Пішохід, травмований внаслідок неуточненого дорожнього нещасного випадку 

 

V09.9 Пішохід, травмований внаслідок неуточненого транспортного нещасного випадку 

 

ВЕЛОСИПЕДИСТ ТРАВМОВАНИЙ ВНАСЛІДОК ТРАНСПОРТНОГО 

НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ 

(V10-V19) 
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Такі чотиризначні підрубрики призначені для використання з рубриками V10-V18: 

 

.0 Велосипедист-водій, травмований внаслідок не дорожнього нещасного випадку 

 

.1 Велосипедист-пасажир, травмований внаслідок не дорожнього нещасного випадку 

 

.2  Велосипедист без додаткового уточнення, травмований внаслідок не дорожнього 

нещасного випадку 

 

.3 Особа, травмована під час посадки чи висадки 

 

.4  Велосипедист-водій, травмований внаслідок дорожнього нещасного випадку 

 

.5  Велосипедист-пасажир, травмований внаслідок дорожнього нещасного випадку 

 

.9 Велосипедист без додаткового уточнення, травмований внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

 

V10 Велосипедист, травмований при зіткненні з пішоходом або твариною 
Виключено: зіткнення з гужовим транспортним засобом або з осідланою твариною (V16.-) 

 

V11 Велосипедист, травмований при зіткненні з іншим велосипедом 

 

V12 Велосипедист, травмований при зіткненні з дво- або триколісним моторним 

транспортним засобом 

 

V13 Велосипедист, травмований при зіткненні з легковим автомобілем, 

вантажним автомобілем типу «пікап» або фургоном 

 

V14 Велосипедист, травмований при зіткненні з важким вантажним 

транспортним засобом чи автобусом 

 

V15 Велосипедист, травмований при зіткненні з поїздом чи іншим залізничним 

транспортним засобом 

 

V16 Велосипедист, травмований при зіткненні з іншим немоторним 

транспортним засобом 
Включено: зіткнення з гужовим транспортним засобом, осідланою твариною, трамваєм 

 

V17 Велосипедист, травмований при зіткненні з нерухомим або стаціонарним 

об’єктом  

 

V18 Велосипедист, травмований внаслідок транспортного нещасного випадку без 

зіткнення 
Включено: 

Падіння або скидання з велосипеду (без попереднього зіткнення) 

Перевертання: 

 БДВ 

 без зіткнення 

 

V19 Велосипедист, травмований при інших та неуточнених транспортних 

нещасних випадках 
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V19.0 Велосипедист-водій, травмований при зіткненні з іншими та неуточненими 

моторними транспортними засобами внаслідок не дорожнього нещасного випадку 

 

V19.1 Велосипедист-пасажир, травмований при зіткненні з іншими та неуточненими 

моторними транспортними засобами внаслідок не дорожнього нещасного випадку 

 

V19.2 Велосипедист без додаткового уточнення, травмований при зіткненні з іншими та 

неуточненими моторними транспортними засобами внаслідок не дорожнього 

нещасного випадку 
Зіткнення велосипеду БДВ, не дорожнє 

 

V19.3 Велосипедист [будь-який], травмований внаслідок неуточненого не дорожнього 

нещасного випадку 
Нещасний випадок за участю велосипеда БДВ, не дорожній 

Травмування велосипедиста внаслідок не дорожнього нещасного випадку БДВ 

 

V19.4 Велосипедист-водій, травмований при зіткненні з іншими та неуточненими 

моторними транспортними засобами внаслідок дорожнього нещасного випадку 

 

V19.5 Велосипедист-пасажир, травмований при зіткненні з іншими та неуточненими 

моторними транспортними засобами внаслідок дорожнього нещасного випадку 

 

V19.6 Велосипедист без додаткового уточнення, травмований при зіткненні з іншими та 

неуточненими моторними транспортними засобами внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 
Зіткнення велосипеду БДВ (дорожнє) 

 

V19.8 Велосипедист [будь-який], травмований внаслідок інших уточнених дорожніх 

нещасних випадків 
Зачепився за будь-яку деталь велосипеда 

 

V19.9 Велосипедист [будь-який], травмований внаслідок неуточненого дорожнього 

нещасного випадку 
Нещасний випадок за участю велосипеда БДВ 

 
Зазначайте також місце події (Y92.-) та діяльність (U50.- -U73.-) 

 

МОТОЦИКЛІСТ, ТРАВМОВАНИЙ ВНАСЛІДОК ТРАНСПОРТНОГО 

НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ 

(V20-V29) 
Включено: 

мопед 

моторолер 

мотоцикл з коляскою 

моторизований велосипед 

Виключено: триколісний моторний транспортний засіб (V30-V39) 

 
Такі чотиризначні підрубрики призначені для використання з рубриками V20-V28: 

 

.0 Мотоцикліст-водій, травмований внаслідок не дорожнього нещасного випадку 

 

.1 Мотоцикліст-пасажир, травмований внаслідок не дорожнього нещасного випадку 

 

.2 Мотоцикліст без додаткового уточнення, травмований внаслідок не дорожнього 

нещасного випадку 
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.3 Особа, травмована під час посадки або висадки 

 

.4 Мотоцикліст-водій, травмований внаслідок дорожнього нещасного випадку 

 

.5 Мотоцикліст-пасажир, травмований внаслідок дорожнього нещасного випадку 

 

.9 Мотоцикліст без додаткового уточнення, травмований внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

 
Наступні п’яті знаки використовуються з підрубриками V20.0-V28.9: 

 

◙0 Моторолер, мопед або моторизований велосипед 

 

◙1 Мотоцикл, розроблений переважно для їзди на дорогах 
Шосейний мотоцикл 

 

◙2 Мотоцикл, розроблений переважно для їзди не на дорогах 
Кросовий мотоцикл    які можна використовувати 

Мотоцикл-позашляховик    для їзди на дорогах 

Легкий мотоцикл для їзди по бездоріжжю   

Виключено: 

Мотоцикл для перегонів (V86.-0) 

Спеціальні всюдихідні або позашляхові мотоцикли (2, 3 або 4-колісні), які не дозволено 

використовувати для їзди на дорогах (V86.-) 

 

◙8 Інший уточнений мотоцикл 

 

◙9 Неуточнений мотоцикл 

 

V20 Мотоцикліст, травмований при зіткненні з пішоходом або твариною 
Виключено: зіткнення з гужовим транспортним засобом або з осідланою твариною (V26.-) 

 

V21 Мотоцикліст, травмований при зіткненні з велосипедом 

 

V22 Мотоцикліст, травмований при зіткненні з дво- або триколісним моторним 

транспортним засобом 

 

V23 Мотоцикліст, травмований при зіткненні з легковим автомобілем, 

вантажним автомобілем типу «пікап» або фургоном 

 

V24 Мотоцикліст, травмований при зіткненні з важким вантажним 

транспортним засобом чи автобусом 

 

V25 Мотоцикліст, травмований при зіткненні з поїздом чи іншим залізничним 

транспортним засобом 

 

V26 Мотоцикліст, травмований при зіткненні з іншим немоторним транспортним 

засобом 
Включено: зіткнення з гужовим транспортним засобом, осідланою твариною, трамваєм 

 

V27 Мотоцикліст, травмований при зіткненні з нерухомим або стаціонарним 

об’єктом  
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V28 Мотоцикліст, травмований внаслідок транспортного нещасного випадку без 

зіткнення 
Включено: 

Падіння або скидання з мотоциклу (без попереднього зіткнення) 

Перевертання: 

 БДВ 

 без зіткнення 

 

V29 Мотоцикліст, травмований при інших та неуточнених транспортних 

нещасних випадках 

 

V29.0 Мотоцикліст-водій, травмований при зіткненні з іншими та неуточненими 

моторними транспортними засобами внаслідок не дорожнього нещасного випадку 

 

V29.1 Мотоцикліст-пасажир, травмований при зіткненні з іншими та неуточненими 

моторними транспортними засобами внаслідок не дорожнього нещасного випадку 

 

V29.2 Мотоцикліст без додаткового уточнення, травмований при зіткненні з іншими та 

неуточненими моторними транспортними засобами внаслідок не дорожнього 

нещасного випадку 
Зіткнення мотоциклу БДВ, не дорожнє 

 

V29.3 Мотоцикліст [будь-який], травмований внаслідок неуточненого не дорожнього 

нещасного випадку 
Нещасний випадок за участю мотоцикла БДВ, не дорожній 

Травмування мотоцикліста внаслідок не дорожнього нещасного випадку БДВ 

 

V29.4 Мотоцикліст-водій, травмований при зіткненні з іншими та неуточненими 

моторними транспортними засобами внаслідок дорожнього нещасного випадку 

 

V29.5 Мотоцикліст-пасажир, травмований при зіткненні з іншими та неуточненими 

моторними транспортними засобами внаслідок дорожнього нещасного випадку 

 

V29.6 Мотоцикліст без додаткового уточнення, травмований при зіткненні з іншими та 

неуточненими моторними транспортними засобами внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 
Зіткнення мотоциклу БДВ (дорожнє) 

 

V29.8 Мотоцикліст [будь-який], травмований внаслідок інших уточнених дорожніх 

нещасних випадків 
Зачепився за будь-яку деталь мотоцикла 

 

V29.9 Мотоцикліст [будь-який], травмований внаслідок неуточненого дорожнього 

нещасного випадку 
Нещасний випадок за участю мотоцикла БДВ 

 
Зазначайте також місце події (Y92.-) та діяльність (U50.- -U73.-) 

 

ОСОБА, ЯКА ЗНАХОДИЛАСЯ В ТРИКОЛІСНОМУ МОТОРНОМУ 

ТРАНСПОРТНОМУ ЗАСОБІ, ТРАВМОВАНА ВНАСЛІДОК ТРАНСПОРТНОГО 

НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ  

(V30-V39) 

 
Включено: моторизований триколісний велосипед 

Виключено: 
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Мотоцикл з коляскою (V20-V29) 

Позашляхові транспортні засоби (V86.-) 

 
Такі чотиризначні підрубрики призначені для використання з рубриками V30-V38: 

 

.0 Водій, травмований внаслідок не дорожнього нещасного випадку 

 

.1 Пасажир, травмований внаслідок не дорожнього нещасного випадку 

 

.2 Особа, яка знаходилась ззовні на транспортному засобі, травмована внаслідок не 

дорожнього нещасного випадку 

 

.3 Особа без додаткового уточнення, що знаходилась у триколісному моторному 

транспортному засобі, травмована внаслідок не дорожнього нещасного випадку 

 

.4 Особа, травмована під час посадки або висадки 

 

.5 Водій, травмований внаслідок дорожнього нещасного випадку 

 

.6 Пасажир, травмований внаслідок дорожнього нещасного випадку 

 

.7 Особа, яка знаходилась ззовні на транспортному засобі, травмована внаслідок 

дорожнього нещасного випадку 

 

.9 Особа без додаткового уточнення, що знаходилась всередині триколісного 

моторного транспортного засобу, травмована внаслідок дорожнього нещасного 

випадку 

 

V30 Особа, яка знаходилася в триколісному моторному транспортному засобі, 

травмована при зіткненні з пішоходом або твариною 
Виключено: зіткнення з гужовим транспортним засобом або осідланою твариною (V36.-) 

 

V31 Особа, яка знаходилася в триколісному моторному транспортному засобі, 

травмована при зіткненні з велосипедом 

 

V32 Особа, яка знаходилася в триколісному моторному транспортному засобі, 

травмована при зіткненні з дво- або триколісним моторним транспортним 

засобом 

 

V33 Особа, яка знаходилася в триколісному моторному транспортному засобі, 

травмована при зіткненні з легковим автомобілем, вантажним автомобілем 

типу «пікап» або фургоном 

 

V34 Особа, яка знаходилася в триколісному моторному транспортному засобі, 

травмована при зіткненні з важким вантажним транспортним засобом чи 

автобусом 

 

V35 Особа, яка знаходилася в триколісному моторному транспортному засобі, 

травмована при зіткненні з поїздом чи іншим залізничним транспортним 

засобом 

 

V36 Особа, яка знаходилася в триколісному моторному транспортному засобі, 

травмована при зіткненні з іншим немоторним транспортним засобом 
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Включено: зіткнення з гужовим транспортним засобом, осідланою твариною, трамваєм 

 

V37 Особа, яка знаходилася в триколісному моторному транспортному засобі, 

травмована при зіткненні з нерухомим або стаціонарним об’єктом 

 

V38 Особа, яка знаходилася в триколісному моторному транспортному засобі, 

травмована внаслідок транспортного нещасного випадку без зіткнення 
Включено: 

Падіння або скидання з триколісного моторного транспортного засобу 

Перевертання: 

 БДВ 

 без зіткнення 

 

V39 Особа, яка знаходилася в триколісному моторному транспортному засобі, 

травмована при інших та неуточнених транспортних нещасних випадках 

 

V39.0 Водій, травмований при зіткненні з іншими та неуточненими моторними 

транспортними засобами внаслідок не дорожнього нещасного випадку 

 

V39.1 Пасажир, травмований при зіткненні з іншими та неуточненими моторними 

транспортними засобами внаслідок не дорожнього нещасного випадку 

 

V39.2 Особа без додаткового уточнення, що знаходилась у триколісному моторному 

транспортному засобі, травмована при зіткненні з іншими та неуточненими 

моторними транспортними засобами внаслідок не дорожнього нещасного випадку 
Зіткнення БДВ за участю триколісного моторного транспортного засобу, не дорожнє 

 

V39.3 Особа [будь-яка], яка знаходилась в триколісному моторному транспортному 

засобі, травмована внаслідок неуточненого не дорожнього нещасного випадку 
Нещасний випадок БДВ за участю триколісного моторного транспортного засобу, не дорожній 

Травмування особи, яка знаходилася в триколісному моторному транспортному засобі, внаслідок 

не дорожнього нещасного випадку БДВ 

 

V39.4 Водій, травмований при зіткненні з іншими та неуточненими моторними 

транспортними засобами внаслідок дорожнього нещасного випадку 

 

V39.5 Пасажир, травмований при зіткненні з іншими та неуточненими моторними 

транспортними засобами внаслідок дорожнього нещасного випадку 

 

V39.6 Особа без додаткового уточнення, що знаходилась у триколісному моторному 

транспортному засобі, травмована при зіткненні з іншими та неуточненими 

моторними транспортними засобами внаслідок дорожнього нещасного випадку 
Зіткнення БДВ за участю триколісного моторного транспортного засобу (дорожнє) 

 

V39.8 Особа [будь-яка], яка знаходилась в триколісному моторному транспортному 

засобі, травмована внаслідок інших уточнених дорожніх нещасних випадків 
Затиснена дверима або будь-якою іншою деталлю триколісного моторного транспортного засобу 

 

V39.9 Особа [будь-яка], яка знаходилась в триколісному моторному транспортному 

засобі, травмована внаслідок неуточненого дорожнього нещасного випадку 
Нещасний випадок БДВ за участю триколісного моторного транспортного засобу 

 
Зазначайте також місце події (Y92.-) та діяльність (U50.- -U73.-) 
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ОСОБА, ЯКА ЗНАХОДИЛАСЯ В ЛЕГКОВОМУ АВТОМОБІЛІ, ТРАВМОВАНА 

ВНАСЛІДОК ТРАНСПОРТНОГО НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ  

(V40-V49) 

 
Такі чотиризначні підрубрики призначені для використання з рубриками V40-V48: 

 

.0 Водій, травмований внаслідок не дорожнього нещасного випадку 

 

.1 Пасажир, травмований внаслідок не дорожнього нещасного випадку 

 

.2 Особа, яка знаходилась ззовні на транспортному засобі, травмована внаслідок не 

дорожнього нещасного випадку 

 

.3 Особа без додаткового уточнення, що знаходилась у легковому автомобілі, 

травмована внаслідок не дорожнього нещасного випадку 

 

.4 Особа, травмована під час посадки або висадки 

 

.5 Водій, травмований внаслідок дорожнього нещасного випадку 

 

.6 Пасажир, травмований внаслідок дорожнього нещасного випадку 

 

.7 Особа, яка знаходилась ззовні на транспортному засобі, травмована внаслідок 

дорожнього нещасного випадку 

 

.9 Особа без додаткового уточнення, що знаходилась у легковому автомобілі, 

травмована внаслідок дорожнього нещасного випадку 

 
Наступні п’яті знаки використовуються з підрубриками V40-V48: 

 

◙0 седан 
З відкидним верхом: 

 купе 

 хетчбек 

 чотирьохколісний автомобіль типу седан 

 спортивний автомобіль 

Стандартний  

 седан 

 універсал 

Виключено: 

Автомобіль-фургон без вікон у вантажному відсіку 

Фургон на легковому шасі    (V50-V59) 

Автомобіль універсального призначення 

 

◙1 Всюдихідний чотирьохколісний автомобіль 
Повнопривідний автомобіль (4WD) БДВ 

Всюдихідний або повнопривідний     Honda CR-V 

автомобіль, розроблений      Mitsubishi Pajero 

переважно для використання     Nissan Patrol 

за межами доріг      Subaru Forester 

Всюдихідний або інший моторний  такі автомобілі як Toyota: 

транспортний засіб       • Landcruiser 

для використання за межами      • Prado 

доріг, який дозволено       • RAV4 

використовувати на дорогах 
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Виключено: 

Повнопривідний седан, не розроблений переважно для використання за межами доріг (.0) 

Спеціальний всюдихідний або інший моторний транспортний засіб для використання за межами 

доріг, який не дозволено використовувати на дорогах (V86.-2) 

 

◙2 Чотирьохколісні мотоцикли 
Повнопривідний мотоцикл 

Чотирьохколісний велосипед, який дозволено використовувати на дорогах 

Виключено: 

Повнопривідний мотоцикл  який не дозволено 

Чотирьохколісний велосипед   використовувати на дорогах (V86.-2) 

 

◙3 Пасажирський міні-фургон 
Мікроавтобус, розроблений для перевезення максимум 10 осіб, та для керування яким не потрібно 

мати особливу категорію водійських прав 

 

◙8 інший уточнений легковий автомобіль [легковик] 

 

◙9 неуточнений легковий автомобіль [легковик] 

 

V40 Особа, яка знаходилася в легковому автомобілі, травмована при зіткненні з 

пішоходом або твариною 
Виключено: зіткнення з гужовим транспортним засобом або осідланою твариною (V46.-) 

 

V41 Особа, яка знаходилася в легковому автомобілі, травмована при зіткненні з 

велосипедом 

 

V42 Особа, яка знаходилася в легковому автомобілі, травмована при зіткненні з 

дво- або триколісним моторним транспортним засобом 

 

V43 Особа, яка знаходилася в легковому автомобілі, травмована при зіткненні з 

легковим автомобілем, вантажним автомобілем типу «пікап» або фургоном 

 

V44 Особа, яка знаходилася в легковому автомобілі, травмована при зіткненні з 

важким вантажним транспортним засобом чи автобусом 

 

V45 Особа, яка знаходилася в легковому автомобілі, травмована при зіткненні з 

поїздом чи іншим залізничним транспортним засобом 

 

V46 Особа, яка знаходилася в легковому автомобілі, травмована при зіткненні з 

іншим немоторним транспортним засобом 
Включено: зіткнення з гужовим транспортним засобом, осідланою твариною, трамваєм 

 

V47 Особа, яка знаходилася в легковому автомобілі, травмована при зіткненні з 

нерухомим або стаціонарним об’єктом 

 

V48 Особа, яка знаходилася в легковому автомобілі, травмована внаслідок 

транспортного нещасного випадку без зіткнення 
Включено: 

Перевертання: 

 БДВ 

 без зіткнення 

 

V49 Особа, яка знаходилася в легковому автомобілі, травмована при інших та 

неуточнених транспортних нещасних випадках 
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V49.0 Водій, травмований при зіткненні з іншими та неуточненими моторними 

транспортними засобами внаслідок не дорожнього нещасного випадку 

 

V49.1 Пасажир, травмований при зіткненні з іншими та неуточненими моторними 

транспортними засобами внаслідок не дорожнього нещасного випадку 

 

V49.2 Особа без додаткового уточнення, що знаходилась у легковому автомобілі, 

травмована при зіткненні з іншими та неуточненими моторними транспортними 

засобами внаслідок не дорожнього нещасного випадку 
Зіткнення легкового автомобіля БДВ, не дорожнє 

 

V49.3 Особа [будь-яка], яка знаходилась у легковому автомобілі, травмована внаслідок 

неуточненого не дорожнього нещасного випадку 
Нещасний випадок БДВ за участю легкового автомобіля, не дорожній 

Травмування особи, яка знаходилася в легковому автомобілі, внаслідок не дорожнього нещасного 

випадку БДВ 

 

V49.4 Водій, травмований при зіткненні з іншими та неуточненими моторними 

транспортними засобами внаслідок дорожнього нещасного випадку 

 

V49.5 Пасажир, травмований при зіткненні з іншими та неуточненими моторними 

транспортними засобами внаслідок дорожнього нещасного випадку 

 

V49.6 Особа без додаткового уточнення, що знаходилась у легковому автомобілі, 

травмована при зіткненні з іншими та неуточненими моторними транспортними 

засобами внаслідок дорожнього нещасного випадку 
Зіткнення легкового автомобіля БДВ (дорожнє) 

 

V49.8 Особа [будь-яка], яка знаходилась у легковому автомобілі, травмована внаслідок 

інших уточнених транспортних нещасних випадків 
Затиснена дверима або будь-якою іншою деталлю легкового автомобіля 

 

V49.9 Особа [будь-яка], яка знаходилась у легковому автомобілі, травмована внаслідок 

неуточненого дорожнього нещасного випадку 
Нещасний випадок за участю легкового автомобіля БДВ 

 
Зазначайте також місце події (Y92.-) та діяльність (U50.- -U73.-) 

 

ОСОБА, ЯКА ЗНАХОДИЛАСЯ У ВАНТАЖНОМУ АВТОМОБІЛІ ТИПУ «ПІКАП» 

ЧИ ФУРГОНІ, ТРАВМОВАНА ВНАСЛІДОК ТРАНСПОРТНОГО НЕЩАСНОГО 

ВИПАДКУ 

(V50-V59) 
 

Виключено: важкий вантажний транспортний засіб (V60-V69) 

 

Такі чотиризначні підрубрики призначені для використання з рубриками V50-V58: 

 

.0 Водій, травмований внаслідок не дорожнього нещасного випадку 

 

.1 Пасажир, травмований внаслідок не дорожнього нещасного випадку 

 

.2 Особа, яка знаходилась ззовні на транспортному засобі, травмована внаслідок не 

дорожнього нещасного випадку 
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.3 Особа без додаткового уточнення, що знаходилась у вантажному автомобілі типу 

«пікап» чи фургоні, травмована внаслідок не дорожнього нещасного випадку 

 

.4 Особа, травмована під час посадки або висадки 

 

.5 Водій, травмований внаслідок дорожнього нещасного випадку 

 

.6 Пасажир, травмований внаслідок дорожнього нещасного випадку 

 

.7 Особа, яка знаходилась ззовні на транспортному засобі, травмована внаслідок 

дорожнього нещасного випадку 

 

.9 Особа без додаткового уточнення, що знаходилась у вантажному автомобілі типу 

«пікап» чи фургоні, травмована внаслідок дорожнього нещасного випадку 

 

V50 Особа, яка знаходилася у вантажному автомобілі типу «пікап» чи фургоні, 

травмована при зіткненні з пішоходом або твариною 
Виключено: зіткнення з гужовим транспортним засобом або з осідланою твариною (V56.-) 

 

V51 Особа, яка знаходилася у вантажному автомобілі типу «пікап» чи фургоні, 

травмована при зіткненні з велосипедом 

 

V52 Особа, яка знаходилася у вантажному автомобілі типу «пікап» чи фургоні, 

травмована при зіткненні з дво- або триколісним моторним транспортним 

засобом 

 

V53 Особа, яка знаходилася у вантажному автомобілі типу «пікап» чи фургоні, 

травмована при зіткненні з легковим автомобілем, вантажним автомобілем 

типу «пікап» або фургоном 

 

V54 Особа, що знаходилася у вантажному автомобілі типу «пікап» чи фургоні, 

травмована при зіткненні з важким вантажним транспортним засобом чи 

автобусом 

 

V55 Особа, яка знаходилася у вантажному автомобілі типу «пікап» чи фургоні, 

травмована при зіткненні з поїздом чи іншим залізничним транспортним 

засобом 

 

V56 Особа, яка знаходилася у вантажному автомобілі типу «пікап» чи фургоні, 

травмована при зіткненні з іншим немоторним транспортним засобом 
Включено: зіткнення з гужовим транспортним засобом, осідланою твариною, трамваєм 

 

V57 Особа, яка знаходилася у вантажному автомобілі типу «пікап» чи фургоні, 

травмована при зіткненні з нерухомим або стаціонарним об’єктом 

 

V58 Особа, яка знаходилася у вантажному автомобілі типу «пікап» чи фургоні, 

травмована внаслідок транспортного нещасного випадку без зіткнення 
Включено: 

Перевертання: 

 БДВ 

 без зіткнення 
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V59 Особа, що знаходилася у вантажному автомобілі типу «пікап» чи фургоні, 

травмована при інших та неуточнених транспортних нещасних випадках 

 

V59.0 Водій, травмований при зіткненні з іншими та неуточненими моторними 

транспортними засобами внаслідок не дорожнього нещасного випадку 

 

V59.1 Пасажир, травмований при зіткненні з іншими та неуточненими моторними 

транспортними засобами внаслідок не дорожнього нещасного випадку 

 

V59.2 Особа без додаткового уточнення, що знаходилась у вантажному автомобілі типу 

«пікап» чи фургоні, травмована при зіткненні з іншими та неуточненими 

моторними транспортними засобами внаслідок не дорожнього нещасного випадку 
Зіткнення БДВ вантажного автомобіля типу «пікап» або фургона, не дорожнє 

 

V59.3 Особа [будь-яка], яка знаходилась у вантажному автомобілі типу «пікап» чи 

фургоні, травмована внаслідок неуточненого не дорожнього нещасного випадку 
Нещасний випадок БДВ за участю вантажного автомобіля типу «пікап» або фургона, не дорожній 

Травмування особи, яка знаходилася в вантажному автомобілі типу «пікап» або фургоні, внаслідок 

не дорожнього нещасного випадку БДВ 

 

V59.4 Водій, травмований при зіткненні з іншими та неуточненими моторними 

транспортними засобами внаслідок дорожнього нещасного випадку 

 

V59.5 Пасажир, травмований при зіткненні з іншими та неуточненими моторними 

транспортними засобами внаслідок дорожнього нещасного випадку 

 

V59.6 Особа без додаткового уточнення, що знаходилась у вантажному автомобілі типу 

«пікап» чи фургоні, травмована при зіткненні з іншими та неуточненими 

моторними транспортними засобами внаслідок дорожнього нещасного випадку 
Зіткнення БДВ вантажного автомобіля типу «пікап» або фургона (дорожнє) 

 

V59.8 Особа [будь-яка], яка знаходилась у вантажному автомобілі типу «пікап» чи 

фургоні, травмована внаслідок інших уточнених транспортних нещасних випадків 
Затиснена дверима або будь-якою іншою деталлю вантажного автомобіля типу «пікап» або 

фургона 

 

V59.9 Особа [будь-яка], яка знаходилась у вантажному автомобілі типу «пікап» чи 

фургоні, травмована внаслідок неуточненого дорожнього нещасного випадку 
Нещасний випадок БДВ за участю вантажного автомобіля типу «пікап» або фургона 

 
Зазначайте також місце події (Y92.-) та діяльність (U50.- -U73.-) 

 

ОСОБА, ЯКА ЗНАХОДИЛАСЯ У ВАЖКОМУ ВАНТАЖНОМУ 

ТРАНСПОРТНОМУ ЗАСОБІ, ТРАВМОВАНА ВНАСЛІДОК ТРАНСПОРТНОГО 

НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ 

(V60-V69) 

 
Такі чотиризначні підрубрики призначені для використання з рубриками V60-V68: 

 

.0 Водій, травмований внаслідок не дорожнього нещасного випадку 

 

.1 Пасажир, травмований внаслідок не дорожнього нещасного випадку 
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.2 Особа, яка знаходилась ззовні на транспортному засобі, травмована внаслідок не 

дорожнього нещасного випадку 

 

.3 Особа без додаткового уточнення, що знаходилась у важкому вантажному 

транспортному засобі, травмована внаслідок не дорожнього нещасного випадку 

 

.4 Особа, травмована під час посадки або висадки 

 

.5 Водій, травмований внаслідок дорожнього нещасного випадку 

 

.6 Пасажир, травмований внаслідок дорожнього нещасного випадку 

 

.7 Особа, яка знаходилась ззовні на транспортному засобі, травмована внаслідок 

дорожнього нещасного випадку 

 

.9 Особа без додаткового уточнення, що знаходилась у важкому вантажному 

транспортному засобі, травмована внаслідок дорожнього нещасного випадку 

 

V60 Особа, яка знаходилася у важкому вантажному транспортному засобі, 

травмована при зіткненні з пішоходом або твариною 
Виключено: зіткнення з гужовим транспортним засобом або з осідланою твариною (V66.-) 

 

V61 Особа, яка знаходилася у важкому вантажному транспортному засобі, 

травмована при зіткненні з велосипедом 

 

V62 Особа, яка знаходилася у важкому вантажному транспортному засобі, 

травмована при зіткненні з дво- або триколісним моторним транспортним 

засобом 

 

V63 Особа, яка знаходилася у важкому вантажному транспортному засобі, 

травмована при зіткненні з легковим автомобілем, вантажним автомобілем 

типу «пікап» або фургоном 

 

V64 Особа, що знаходилася у важкому вантажному транспортному засобі, 

травмована при зіткненні з важким вантажним транспортним засобом чи 

автобусом 

 

V65 Особа, яка знаходилася у важкому вантажному транспортному засобі, 

травмована при зіткненні з поїздом чи іншим залізничним транспортним 

засобом 

 

V66 Особа, яка знаходилася у важкому вантажному транспортному засобі, 

травмована при зіткненні з іншим немоторним транспортним засобом 
Включено: зіткнення з гужовим транспортним засобом, осідланою твариною, трамваєм 

 

V67 Особа, яка знаходилася у важкому вантажному транспортному засобі, 

травмована при зіткненні з нерухомим або стаціонарним об’єктом 

 

V68 Особа, яка знаходилася у важкому вантажному транспортному засобі, 

травмована внаслідок транспортного нещасного випадку без зіткнення 
Включено: 

Перевертання: 

 БДВ 
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 без зіткнення 

 

V69 Особа, яка знаходилася у важкому вантажному транспортному засобі, 

травмована при інших та неуточнених транспортних нещасних випадках 

 

V69.0 Водій, травмований при зіткненні з іншими та неуточненими моторними 

транспортними засобами внаслідок не дорожнього нещасного випадку 

 

V69.1 Пасажир, травмований при зіткненні з іншими та неуточненими моторними 

транспортними засобами внаслідок не дорожнього нещасного випадку 

 

V69.2 Особа без додаткового уточнення, що знаходилась у важкому вантажному 

транспортному засобі, травмована внаслідок зіткнення його з іншими та 

неуточненими моторними транспортними засобами внаслідок не дорожнього 

нещасного випадку 
Зіткнення БДВ важкого вантажного транспортного засобу, не дорожнє 

 

V69.3 Особа [будь-яка], яка знаходилась у важкому вантажному транспортному засобі, 

травмована внаслідок неуточненого не дорожнього нещасного випадку 
Нещасний випадок БДВ за участю важкого вантажного транспортного засобу, не дорожній 

Травмування особи, яка знаходилася в важкому вантажному транспортному засобі, внаслідок не 

дорожнього нещасного випадку БДВ 

 

V69.4 Водій, травмований при зіткненні з іншими та неуточненими моторними 

транспортними засобами внаслідок дорожнього нещасного випадку 

 

V69.5 Пасажир, травмований при зіткненні з іншими та неуточненими моторними 

транспортними засобами внаслідок дорожнього нещасного випадку 

 

V69.6 Особа без додаткового уточнення, що знаходилась у важкому вантажному 

транспортному засобі пересування, травмована внаслідок зіткнення з іншими та 

неуточненими моторними транспортними засобами внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 
Зіткнення БДВ важкого вантажного транспортного засобу (дорожнє) 

 

V69.8 Особа [будь-яка], яка знаходилась у важкому вантажному транспортному засобі 

пересування, травмована внаслідок інших уточнених транспортних нещасних 

випадків 
Затиснена дверима або будь-якою іншою деталлю важкого вантажного транспортного засобу 

 

V69.9 Особа [будь-яка], яка знаходилась у важкому вантажному транспортному засобі 

пересування, травмована внаслідок неуточненого дорожнього нещасного випадку 
Нещасний випадок БДВ за участю важкого вантажного транспортного засобу 

 
Зазначайте також місце події (Y92.-) та діяльність (U50.- -U73.-) 

 

ОСОБА, ЯКА ЗНАХОДИЛАСЯ В АВТОБУСІ, ТРАВМОВАНА ВНАСЛІДОК 

ТРАНСПОРТНОГО НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ  

(V70-V79) 

 
Виключено: мікроавтобус (V40-V49) 

 
Такі чотиризначні підрубрики призначені для використання з рубриками V70-V78: 
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.0 Водій, травмований внаслідок не дорожнього нещасного випадку 

 

.1 Пасажир, травмований внаслідок не дорожнього нещасного випадку 

 

.2 Особа, яка знаходилась ззовні на автобусі, травмована внаслідок не дорожнього 

нещасного випадку 

 

.3 Особа без додаткового уточнення, що знаходилась у автобусі, травмована внаслідок 

не дорожнього нещасного випадку 

 

.4 Особа, травмована під час посадки або висадки 

 

.5 Водій, травмований внаслідок дорожнього нещасного випадку 

 

.6 Пасажир, травмований внаслідок дорожнього нещасного випадку 

 

.7 Особа, яка знаходилась ззовні на автобусі, травмована внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

 

.9 Особа яка додаткового уточнення, що знаходилась у автобусі, травмована внаслідок 

дорожнього нещасного випадку 

 

V70 Особа, яка знаходилася в автобусі, травмована при зіткненні з пішоходом або 

твариною 
Виключено: зіткнення з гужовим транспортним засобом чи осідланою твариною (V76.-) 

 

V71 Особа, яка знаходилася в автобусі, травмована при зіткненні з велосипедом 

 

V72 Особа, яка знаходилася в автобусі, травмована при зіткненні з дво- або 

триколісним моторним транспортним засобом 

 

V73 Особа, яка знаходилася в автобусі, травмована при зіткненні з легковим 

автомобілем, вантажним автомобілем типу «пікап» або фургоном 

 

V74 Особа, яка знаходилася в автобусі, травмована при зіткненні з важким 

вантажним транспортним засобом чи автобусом 

 

V75 Особа, яка знаходилася в автобусі, травмована при зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним транспортним засобом 

 

V76 Особа, яка знаходилася в автобусі, травмована при зіткненні з іншим 

немоторним транспортним засобом 
Включено: зіткнення з гужовим транспортним засобом, осідланою твариною, трамваєм 

 

V77 Особа, яка знаходилася в автобусі, травмована при зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним об’єктом 

 

V78 Особа, яка знаходилася в автобусі, травмована внаслідок транспортного 

нещасного випадку без зіткнення 
Включено: 

Перевертання: 

 БДВ 

 без зіткнення 
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V79 Особа, що знаходилася в автобусі, травмована при інших та неуточнених 

транспортних нещасних випадках 

 

V79.0 Водій, травмований при зіткненні з іншими та неуточненими моторними 

транспортними засобами внаслідок не дорожнього нещасного випадку 

 

V79.1 Пасажир, травмований при зіткненні з іншими та неуточненими моторними 

транспортними засобами внаслідок не дорожнього нещасного випадку 

 

V79.2 Особа без додаткового уточнення, що знаходилась в автобусі, травмована при 

зіткненні з іншими та неуточненими моторними транспортними засобами 

внаслідок не дорожнього нещасного випадку 
Зіткнення БДВ автобуса, не дорожнє 

 

V79.3 Особа [будь-яка], яка знаходилась в автобусі, травмована внаслідок неуточненого 

не дорожнього нещасного випадку 
Нещасний випадок БДВ за участю автобуса, не дорожній 

Травмування особи, яка знаходилася в автобусі, внаслідок не дорожнього нещасного випадку БДВ 

 

V79.4 Водій, травмований при зіткненні з іншими та неуточненими моторними 

транспортними засобами внаслідок дорожнього нещасного випадку 

 

V79.5 Пасажир, травмований при зіткненні з іншими та неуточненими моторними 

транспортними засобами внаслідок дорожнього нещасного випадку 

 

V79.6 Особа без додаткового уточнення, що знаходилась в автобусі, травмована при 

зіткненні з іншими та неуточненими моторними транспортними засобами 

внаслідок дорожнього нещасного випадку 
Зіткнення БДВ автобуса (дорожнє) 

 

V79.8 Особа [будь-яка], яка знаходилась в автобусі, травмована внаслідок інших 

уточнених транспортних нещасних випадків 
Затиснена дверима або будь-якою іншою деталлю автобусу 

 

V79.9 Особа [будь-яка], яка знаходилась в автобусі, травмована внаслідок неуточненого 

дорожнього нещасного випадку 
Нещасний випадок БДВ за участю автобуса 

 
Зазначайте також місце події (Y92.-) та діяльність (U50.- -U73.-) 

 

НЕЩАСНІ ВИПАДКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ІНШИМ НАЗЕМНИМ ТРАНСПОРТОМ  

(V80-V89) 

 
Виключено: не пов’язані з транспортом зіткнення або падіння з тварини (W64) 

 
Наступні п’яті знаки використовуються з підрубриками V80.0-V80.9: 

 

◙0 Вершник на коні 

 

◙1 Наїзник на іншій тварині 

 

◙9 Особа, яка знаходиться у гужовому транспортному засобі 

 



866 

V80 Наїзник чи особа, яка знаходилась у гужовому транспортному засобі, 

травмовані внаслідок транспортного нещасного випадку 

 

V80.0 Наїзник чи особа, яка знаходилась у гужовому транспортному засобі, 

травмовані при падінні або скиданні з тварини чи з гужового транспортного 

засобу внаслідок нещасного випадку без зіткнення 
Перевертання: 

 БДВ 

 без зіткнення 

 

V80.1 Наїзник чи особа, яка знаходилась у гужовому транспортному засобі, 

травмовані внаслідок зіткнення з пішоходом або твариною 
Виключено: зіткнення з гужовим транспортним засобом чи з осідланою твариною (V80.7-) 

 

V80.2 Наїзник чи особа, яка знаходилась у гужовому транспортному засобі, 

травмовані внаслідок зіткнення з велосипедом 

 

V80.3 Наїзник чи особа, яка знаходилась у гужовому транспортному засобі, 

травмовані внаслідок зіткнення з дво- або триколісним моторним 

транспортним засобом  

 

V80.4 Наїзник чи особа, яка знаходилась у гужовому транспортному засобі, 

травмовані внаслідок зіткнення з легковим автомобілем, вантажним 

автомобілем типу «пікап», фургоном, важким вантажним транспортним 

засобом чи автобусом 

 

V80.5 Наїзник чи особа, яка знаходилась у гужовому транспортному засобі, 

травмовані внаслідок зіткнення з іншим уточненим моторним транспортним 

засобом  

 

V80.6 Наїзник чи особа, яка знаходилась у гужовому транспортному засобі, 

травмовані внаслідок зіткнення з поїздом або іншим залізничним 

транспортним засобом  

 

V80.7 Наїзник чи особа, яка знаходилась у гужовому транспортному засобі, 

травмовані внаслідок зіткнення з іншим немоторизованим транспортним 

засобом  
Зіткнення з: 

 осідланою твариною 

 гужовим транспортним засобом 

 трамваєм 

 

V80.8 Наїзник чи особа, яка знаходилась у гужовому транспортному засобі, 

травмовані внаслідок зіткнення з нерухомим або стаціонарним об'єктом 

 

V80.9 Наїзник чи особа, яка знаходилась у гужовому транспортному засобі, 

травмовані внаслідок інших та неуточнених транспортних нещасних 

випадків 
Нещасний випадок за участю гужового транспортного засобу БДВ 

Нещасний випадок за участю наїзника БДВ 

 

V81 Особа, яка знаходилась у поїзді чи іншому залізничному транспортному 

засобі, травмована внаслідок транспортного нещасного випадку 
Включено: особи, яка знаходяться ззовні на поїзді 
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V81.0 Особа, яка знаходилась у поїзді або іншому залізничному транспортному засобі, 

травмована при зіткненні з моторним транспортним засобом внаслідок не 

дорожнього нещасного випадку 

 

V81.1 Особа, яка знаходилась у поїзді або іншому залізничному транспортному засобі, 

травмована при зіткненні з моторним транспортним засобом внаслідок 

дорожнього нещасного випадку 

 

V81.2 Особа, що знаходилась у поїзді або іншому залізничному транспортному засобі, 

травмована внаслідок його зіткнення з чи удару рухомим составом 

 

V81.3 Особа, яка знаходилась у поїзді або іншому залізничному транспортному засобі, 

травмована внаслідок його зіткнення з іншим об'єктом 
Зіткнення залізничного транспорту БДВ 

 

V81.4 Особа травмована під час посадки або висадки з поїзда чи іншого залізничного 

транспортного засобу  

 

V81.5 Особа, яка знаходилась у поїзді чи іншому залізничному транспортному засобі, 

травмована внаслідок падіння в поїзді чи іншому залізничному транспортному 

засобі  
Виключено: 

Падіння: 

 під час сходження транспортного засобу з рейок: 

 з попереднім зіткненням (V81.0-V81.3) 

 без попереднього зіткнення (V81.7) 

 під час посадки або висадки (V81.4) 

 

V81.6 Особа, яка знаходилась у поїзді або іншому залізничному транспортному засобі, 

травмована внаслідок падіння з поїзду або іншого залізничного транспортного 

засобу  
Виключено: 

Падіння: 

 під час сходження транспортного засобу з рейок: 

 з попереднім зіткненням (V81.0-V81.3) 

 без попереднього зіткнення (V81.7) 

 під час посадки або висадки (V81.4) 

 

V81.7 Особа, яка знаходилась у поїзді або іншому залізничному транспортному засобі, 

травмована внаслідок сходження транспортного засобу з рейок без попереднього 

зіткнення 

 

V81.8 Особа, яка знаходилась у поїзді або іншому залізничному транспортному засобі, 

травмована внаслідок інших уточнених нещасних випадків на залізничному 

транспорті 
Вибух або пожежа 

Удар, падаючими: 

 землею 

 камінням 

 деревом 

Виключено: 

Сходження транспортного засобу з рейок: 

 з попереднім зіткненням (V81.0-V81.3) 

 без попереднього зіткнення (V81.7) 
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V81.9 Особа, яка знаходилась у поїзді або іншому залізничному транспортному засобі, 

травмована внаслідок неуточненого нещасного випадку на залізничному 

транспорті 
Нещасний випадок на залізничному транспорті БДВ 

 

V82 Особа, яка знаходилась у трамваї, травмована внаслідок транспортного 

нещасного випадку 
Включено: особи, яка знаходяться ззовні на трамваї 

 

V82.0 Особа, що знаходилась у трамваї, травмована при зіткненні з моторним 

транспортним засобом внаслідок не дорожнього нещасного випадку 

 

V82.1 Особа, яка знаходилась у трамваї, травмована при зіткненні з моторним 

транспортним засобом внаслідок дорожнього нещасного випадку 

 

V82.2 Особа, яка знаходилась у трамваї, травмована внаслідок зіткнення з або удару 

рухомим составом 

 

V82.3 Особа, яка знаходилась у трамваї, травмована внаслідок зіткнення з іншим 

об'єктом 
Виключено: зіткнення з гужовим транспортним засобом або з осідланою твариною (V82.8) 

 

V82.4 Особа, травмована під час посадки або висадки з трамвая 

 

V82.5 Особа, яка знаходилась у трамваї, травмована внаслідок падіння в трамваї 
Виключено: 

Падіння: 

 під час входу або виходу (V82.4) 

 з попереднім зіткненням (V82.0-V82.3) 

 

V82.6 Особа, яка знаходилась у трамваї, травмована внаслідок падіння з трамваю 
Виключено: 

Падіння: 

 під час входу або виходу (V82.4) 

 з попереднім зіткненням (V82.0-V82.3) 

 

V82.7 Особа, яка знаходилась у трамваї, травмована внаслідок сходження трамвая з 

рейок без попереднього зіткнення 

 

V82.8 Особа, яка знаходилась у трамваї, травмована внаслідок інших уточнених 

транспортних нещасних випадків 
Зіткнення з поїздом або іншим не моторним транспортним засобом 

 

V82.9 Особа, яка знаходилась у трамваї, травмована внаслідок неуточненого 

дорожнього нещасного випадку 
Нещасний випадок за участю трамваю БДВ 

 

V83 Особа, що знаходилась у спеціальному транспортному засобі, який 

використовується головним чином на території промислових підприємств, 

травмована внаслідок транспортного нещасного випадку 
Виключено: транспортний засіб для стаціонарного використання чи технічного обслуговування 

(W31.-) 
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V83.0 Водій спеціального транспортного засобу, призначеного для використання на 

території промислових підприємств, травмований внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

 

V83.1 Пасажир спеціального транспортного засобу, призначеного для використання на 

території промислових підприємств, травмований внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

 

V83.2 Особа, яка знаходилась ззовні на транспортному засобі, призначеному для 

використання на території промислових підприємств, травмована внаслідок 

дорожнього нещасного випадку 

 

V83.3 Особа без додаткового уточнення, що знаходилась у спеціальному транспортному 

засобі, призначеному для використання на території промислових підприємств, 

травмована внаслідок дорожнього нещасного випадку 

 

V83.4 Особа, травмована під час посадки або висадки зі спеціального транспортного 

засобу, призначеного для використання на території промислових підприємств 

 

V83.5 Водій спеціального транспортного засобу, призначеного для використання на 

території промислових підприємств, травмований внаслідок не дорожнього 

нещасного випадку 

 

V83.6 Пасажир спеціального транспортного засобу, призначеного для використання на 

території промислових підприємств, травмований внаслідок не дорожнього 

нещасного випадку 

 

V83.7 Особа, яка знаходилась ззовні на транспортному засобі, призначеному для 

використання на території промислових підприємств, травмована внаслідок не 

дорожнього нещасного випадку 

 

V83.9 Особа без додаткового уточнення, що знаходилась у спеціальному транспортному 

засобі, призначеному для використання на території промислових підприємств, 

травмована внаслідок не дорожнього нещасного випадку 
Нещасний випадок за участю спеціального транспортного засобу, призначеного для використання 

на території промислових підприємства, БДВ 

 

V84 Особа, яка знаходилась у спеціальному транспортному засобі, який 

використовується головним чином у сільському господарстві, травмована 

внаслідок транспортного нещасного випадку 
Виключено: транспортний засіб для стаціонарного використання чи технічного обслуговування 

(W30.-) 

 

V84.0 Водій спеціального транспортного засобу, призначеного для використання у 

сільському господарстві, травмований внаслідок дорожнього нещасного випадку 

 

V84.1 Пасажир спеціального транспортного засобу, призначеного для використання у 

сільському господарстві, травмований внаслідок дорожнього нещасного випадку 

 

V84.2 Особа, яка знаходилась ззовні на спеціальному транспортному засобі, 

призначеному для використання у сільському господарстві, травмована внаслідок 

дорожнього нещасного випадку 
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V84.3 Особа без додаткового уточнення, що знаходилась у спеціальному транспортному 

засобі, призначеному для використання у сільському господарстві, травмована 

внаслідок дорожнього нещасного випадку 

 

V84.4 Особа, травмована під час посадки на або висадки з спеціального транспортного 

засобу, призначеного для використання у сільському господарстві 

 

V84.5 Водій спеціального транспортного засобу, призначеного для використання у 

сільському господарстві, травмований внаслідок не дорожнього нещасного 

випадку 

 

V84.6 Пасажир спеціального транспортного засобу, призначеного для використання у 

сільському господарстві, травмований внаслідок не дорожнього нещасного 

випадку 

 

V84.7 Особа, яка знаходилась ззовні на спеціальному транспортному засобі, 

призначеному для використання в сільському господарстві, травмована внаслідок 

не дорожнього нещасного випадку 

 

V84.9 Особа без додаткового уточнення, що знаходилась у спеціальному транспортному 

засобі, призначеному для використання у сільському господарстві, травмована 

внаслідок не дорожнього нещасного випадку 
Нещасний випадок за участю спеціального транспортного засобу, призначеного для використання 

у сільському господарстві, БДВ 

 

V85 Особа, яка знаходилась у спеціальному будівельному транспортному засобі, 

травмована внаслідок транспортного нещасного випадку 
Виключено: транспортний засіб для стаціонарного використання чи технічного обслуговування 

(W31.-) 

 

V85.0 Водій спеціального будівельного транспортного засобу, травмований внаслідок 

дорожнього нещасного випадку 

 

V85.1 Пасажир спеціального будівельного транспортного засобу, травмований 

внаслідок дорожнього нещасного випадку 

 

V85.2 Особа, яка знаходилась ззовні на спеціальному будівельному транспортному 

засобі, травмована внаслідок дорожнього нещасного випадку 

 

V85.3 Особа без додаткового уточнення, що знаходилась у спеціальному будівельному 

транспортному засобі, травмована внаслідок дорожнього нещасного випадку 

 

V85.4 Особа, травмована під час посадки на або висадки зі спеціального будівельного 

транспортного засобу  

 

V85.5 Водій спеціального будівельного транспортного засобу, травмований внаслідок не 

дорожнього нещасного випадку 

 

V85.6 Пасажир спеціального будівельного транспортного засобу, травмований 

внаслідок не дорожнього нещасного випадку 

 

V85.7 Особа, яка знаходилась ззовні на спеціальному будівельному транспортному 

засобі, травмована внаслідок не дорожнього нещасного випадку 
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V85.9 Особа без додаткового уточнення, що знаходилась у спеціальному будівельному 

транспортному засобі, травмована внаслідок не дорожнього нещасного випадку 
Нещасний випадок за участю спеціального будівельного транспортного засобу БДВ 

 

V86 Особа, яка знаходилась у всюдиході чи іншому моторному засобі, 

призначеному головним чином для позашляхового пересування, травмована 

внаслідок транспортного нещасного випадку 
Виключено:  

Всюдихідний або інший моторний транспортний засіб для використання за межами доріг, який 

дозволено використовувати на дорогах (V20-V49) 

Транспортний засіб пересування для стаціонарного використання чи технічного обслуговування 

(W31.-) 

 

Наступні п’яті знаки використовуються з підрубриками V86.0- V86.9: 

 

◙0 двоколісний всюдихідний або інший моторний транспортний засіб, призначений 

для позашляхового пересування  

 

◙1 триколісний всюдихідний або інший моторний транспортний засіб, призначений 

для позашляхового пересування  

 

◙2 чотириколісний всюдихідний або інший моторний транспортний засіб, 

призначений для позашляхового пересування  

 

◙9 спеціальний всюдихідний інший моторний транспортний засіб, призначений для 

позашляхового пересування, з не уточненою кількістю коліс 

 

V86.0 Водій всюдихідного або іншого моторного транспортного засобу, 

призначеного для позашляхового пересування, травмований внаслідок 

дорожнього нещасного випадку 

 

V86.1 Пасажир всюдихідного або іншого моторного транспортного засобу, 

призначеного для позашляхового пересування, травмований внаслідок 

дорожнього нещасного випадку 

 

V86.2 Особа, яка знаходилась ззовні на всюдихідному або іншому моторному 

транспортному засобі, призначеному для позашляхового пересування, 

травмована внаслідок дорожнього нещасного випадку 

 

V86.3 Особа без додаткового уточнення, що знаходилась у всюдихідному або 

іншому моторному транспортному засобі, призначеному для позашляхового 

пересування, травмована внаслідок не дорожнього нещасного випадку 

 

V86.4 Особа травмована під час посадки у всюдихід або висадки з всюдихідного чи 

іншого моторного транспортного засобу, призначеного для позашляхового 

пересування  

 

V86.5 Водій всюдихідного або іншого моторного транспортного засобу, 

призначеного для позашляхового пересування, травмований внаслідок не 

дорожнього нещасного випадку 
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V86.6 Пасажир всюдихідного чи іншого моторного транспортного засобу, 

призначеного для позашляхового пересування, травмований внаслідок не 

дорожнього нещасного випадку 

 

V86.7 Особа, яка знаходилась ззовні на всюдихідному або іншому моторному 

транспортному засобі, призначеному для позашляхового пересування, 

травмована внаслідок не дорожнього нещасного випадку 

 

V86.9 Особа без додаткового уточнення, що знаходилась у всюдихідному чи іншому 

моторному транспортному засобі, призначеному для позашляхового 

пересування, травмована внаслідок не дорожнього нещасного випадку 
Нещасний випадок за участю всюдихідного транспортного засобу БДВ 

Нещасний випадок за участю іншого моторного транспортного засобу, призначеного для 

позашляхового пересування БДВ 

 

V87 Особа, травмована внаслідок дорожнього уточненого транспортного 

нещасного випадку, але при невідомому способі пересування потерпілої 

особи 
Виключено: 

Зіткнення, за участю: 

 велосипедиста (V10-V19) 

 пішохода (V00-V09) 

 

V87.0 Особа, травмована внаслідок (дорожнього) зіткнення  легкового автомобіля з дво- 

або триколісним моторним транспортним засобом  

 

V87.1 Особа, травмована внаслідок (дорожнього) зіткнення іншого моторного 

транспортного засобу з дво- або триколісним моторним транспортним засобом  

 

V87.2 Особа, травмована внаслідок (дорожнього) зіткнення легкового автомобіля з 

вантажним автомобілем типу «пікап» або фургоном 

 

V87.3 Особа, травмована внаслідок (дорожнього) зіткнення легкового автомобіля з 

автобусом 

 

V87.4 Особа, травмована внаслідок (дорожнього) зіткнення легкового автомобіля з 

важким вантажним транспортним засобом 

 

V87.5 Особа, травмована внаслідок (дорожнього) зіткнення важкого вантажного 

транспортного засобу з автобусом 

 

V87.6 Особа, травмована внаслідок (дорожнього) зіткнення поїзду чи іншого 

залізничного транспортного засобу з легковим автомобілем 

 

V87.7 Особа, травмована внаслідок (дорожнього) зіткнення інших уточнених моторних 

транспортних засобів  

 

V87.8 Особа, травмована внаслідок інших уточнених транспортних (дорожніх) 

нещасних випадків без зіткнення, пов'язаних з моторним транспортним засобом  

 

V87.9 Особа, травмована внаслідок інших уточнених транспортних (дорожніх) 

нещасних випадків (з зіткненням) (без зіткнення), пов'язаних з немоторизованим 

транспортним засобом  
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V88 Особа, травмована внаслідок не дорожнього уточненого транспортного 

нещасного випадку, але при невідомому способі пересування потерпілої 

особи 
Виключено: 

Зіткнення, за участю: 

 велосипедиста (V10-V19) 

 пішохода (V00-V09) 

 

V88.0 Особа, травмована внаслідок зіткнення легкового автомобіля з дво- або 

триколісним моторним транспортним засобом, не дорожнього 

 

V88.1 Особа, травмована внаслідок  зіткнення іншого моторного транспортного засобу з 

дво- або триколісним моторним транспортним засобом, не дорожнього 

 

V88.2 Особа, травмована внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажним 

автомобілем типу «пікап» або фургоном, не дорожнього 

 

V88.3 Особа, травмована внаслідок зіткнення легкового автомобіля з автобусом, не 

дорожнього 

 

V88.4 Особа, травмована внаслідок зіткнення легкового автомобіля з важким вантажним 

транспортним засобом, не дорожнього 

 

V88.5 Особа, травмована внаслідок зіткнення важкого вантажного транспортного засобу 

з автобусом, не дорожнього 

 

V88.6 Особа, травмована внаслідок зіткнення поїзду чи іншого залізничного 

транспортного засобу з легковим автомобілем, не дорожнього 

 

V88.7 Особа, травмована внаслідок зіткнення інших уточнених моторних транспортних 

засобів, не дорожнього 

 

V88.8 Особа, травмована внаслідок інших уточнених транспортних  нещасних випадків 

без зіткнення, пов'язаних з моторним транспортним засобом, не дорожніх 

 

V88.9 Особа, травмована внаслідок інших уточнених нещасних випадків (з зіткненням, 

без зіткнення), пов'язаних з немоторизованим транспортним засобом, не дорожніх 

 

V89 Особа, травмована внаслідок нещасного випадку, пов'язаного з неуточненим 

моторним чи немоторним транспортним засобом 

 

V89.0 Особа, травмована внаслідок неуточненого не дорожнього нещасного випадку, 

пов'язаного з неуточненим моторним транспортним засобом  
Нещасний випадок за участю моторного транспортного засобу БДВ, не дорожній 

 

V89.1 Особа, травмована внаслідок не дорожнього нещасного випадку, пов'язаного з 

неуточненим немоторизованим транспортним засобом  
Нещасний випадок за участю немоторизованого транспортного засобу БДВ (не дорожній) 

 

V89.2 Особа, травмована внаслідок дорожнього нещасного випадку, пов'язаного з 

неуточненим моторним транспортним засобом  
Нещасний випадок за участю моторного транспортного засобу БДВ 

Дорожній нещасний випадок БДВ 
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V89.3 Особа, травмована внаслідок дорожнього нещасного випадку, пов'язаного з 

неуточненим немоторизованим транспортним засобом  
Нещасний випадок за участю немоторизованого транспортного засобу БДВ 

 

V89.9 Особа, травмована внаслідок нещасного випадку, пов'язаного з неуточненим 

транспортним засобом  
Зіткнення БДВ 

 
Зазначайте також місце події (Y92.-) та діяльність (U50.- -U73.-) 

 

НЕЩАСНІ ВИПАДКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ  

(V90-V94) 

 
Включено: нещасні випадки, пов'язані з водним транспортним засобом під час відпочинку 

 
Такі чотиризначні підрубрики призначені для використання з рубриками V90-V94: 

 

.0 Торговельне судно 

 

.1 Пасажирське судно 
Паром 

Лайнер 

 

.2 Рибацьке судно 

 

.3 Інші водні транспортні засоби з мотором 
Судно на повітряній подушці (на воді) 

Гідроцикл (водний мотоцикл) 

 

.4 Парусний човен 
Яхта 

 

.5 Каное або каяка 

 

.6 Надувний човен (без мотора) 

 

.7 Водні лижі 
Виключено: падіння з водних лиж (W02.2) 

 

.8 Інші водні транспортні засоби (немоторні) 
Дошка для серфінгу 

Дошка для віндсерфінгу 

 

.9 Неуточнені водні транспортні засоби 
Човен БДВ 

Корабель БДВ 

Плавзасіб БДВ 

 

V90 Нещасний випадок, пов'язаний з водним транспортним засобом, що 

спричинив утоплення та занурення у воду 
Включено: 

Утоплення та занурення у воду через: 

 човна:  

 перевертання  

 потоплення  
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 падіння або стрибання з: 

 палаючого корабля 

 плавного засобу, що розбився 

 інший нещасний випадок за участю плавзасобу 

Виключено: занурення у воду або утоплення, яке пов'язане з водним транспортним засобом, не 

спричинене аварією на ньому (V92.-) 

 

V91 Нещасний випадок, пов'язаний з водним транспортним засобом, що 

спричинив інше ушкодження 
Включено: 

Будь-яке ушкодження, за виключенням занурення у воду та утоплення в результаті аварії, 

пов'язаної з водним транспортним засобом  

Опік, отриманий під час пожежі на судні 

Роздавлювання між суднами під час їх зіткнення 

Роздавлювання рятувальною шлюпкою після залишення судна 

Падіння в результаті зіткнення або іншої аварії, пов'язаної з водним транспортним засобом 

Удар предметом, що впав в результаті аварії, пов'язаної з водним транспортним засобом  

Травмування під час нещасного випадку, пов'язаного з зіткненням водних транспортних засобів  

Удар об човен або його частину після падіння або вистрибування з пошкодженого човна 

Виключено: опіки під час локалізованої пожежі чи вибуху на борту судна (V93.-) 

 

V92 Утоплення та занурення у воду, не пов'язане з аварією на водному 

транспортному засобі 
Включено: 

Утоплення та занурення у воду внаслідок таких випадків, як: 

 падіння: 

 з трапу 

 з судна 

 за борт 

 перекидання за борт під час хитавиці судна 

 змивання за борт 

Виключено: утоплення або занурення у воду плавця або водолаза, що добровільно стрибає з човна 

в неаварійній ситуації (W69, W73) 

 

V93 Нещасний випадок на борту водного транспортного засобу, не пов'язаний з 

його аварією, що не спричинив утоплення та занурення у воду  
Включено: 

Випадкове отруєння газами та випарами на судні 

Ураження внаслідок ушкодження атомного реактора на водному транспортному засобі  

Роздавлювання падаючим предметом на судні 

Дія надмірно високої температури в: 

 котельні 

 машинному   відділі (відсіку) 

 конденсаторному  

 кочегарці 

Вибух парового котла на пароплаві 

Падіння з одного рівня судна на інший 

Падіння на сходах або трапі судна 

Ушкодження на водному транспортному засобі, що спричинені: 

 палубними 

 машинного відділу 

 камбуза     машинами та механізмами 

 пральними 

 вантажно-розвантажувальними 

Локалізована пожежа на судні 

Нещасний випадок, що викликаний механізмами на водному транспортному засобі  

 

V94 Інші та неуточненi нещасні випадки на водному транспорті 
Включено:  
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Нещасний випадок з особою, що не знаходилась на водному транспортному засобі 

Удар човном під час катання на водних лижах 

 
Зазначайте також місце події (Y92.-) та діяльність (U50.- -U73.-) 

 

НЕЩАСНІ ВИПАДКИ,  ПОВ’ЯЗАНІ З ПОВІТРЯНИМ ТА КОСМІЧНИМ 

ТРАНСПОРТОМ  

(V95-V97) 

 

V95 Нещасний випадок, пов’язаний з аварією на оснащеному силовим двигуном 

повітряному судні, що спричинив травму особи, яка в ньому знаходилася 
Включено: 

Зіткнення з будь-яким об'єктом  

(нерухомим, здатним рухатися та тим,  

що рухається)  

Аварія       повітряного судна (з двигуном) 

Вибух  

Пожежа  

Вимушена посадка  

 

V95.0 Нещасний випадок, пов’язаний з аварією гелікоптера, що призвів до травмування 

особи, яка знаходилась у ньому 

 

V95.1 Нещасний випадок, пов’язаний з аварією надлегкого, дуже легкого планера чи 

планера з силовим двигуном, що спричинив травму особи, яка знаходилась у 

ньому 

 

V95.2 Нещасний випадок, пов’язаний з аварією іншого приватного повітряного судна з 

нерухомим крилом, що спричинив травму особи, яка знаходилась у ньому 

 

V95.3 Нещасний випадок, пов’язаний з аварією комерційного повітряного судна з 

нерухомим крилом, що спричинив травму особи, яка знаходилась у ньому 

 

V95.4 Нещасний випадок, пов’язаний з аварією космічного транспортного засобу, що 

спричинив травму особи, яка знаходилась у ньому  

 

V95.8 Нещасний випадок, пов'язаний з аварією на інших повітряних суднах, що 

спричинив травму особи, яка знаходилась у ньому 

 

V95.9 Нещасний випадок, пов'язаний з аварією неуточненого повітряного судна, що 

спричинив травму особи, яка знаходилась у ньому 
Нещасний випадок, пов’язаний з аварією повітряного транспорту БДВ 

Нещасний випадок, пов’язаний з аварією судна БДВ 

 

V96 Нещасний випадок, пов’язаний з аварією на неоснащеному силовим 

двигуном повітряному судні, що спричинив травму особи, яка в ньому 

знаходилася 
Включено: 

Зіткнення з будь-яким об'єктом  

(нерухомим, здатним рухатися та тим,  

що рухається)  

Аварія       повітряного судна (без двигуна) 

Вибух  

Пожежа  

Вимушена посадка  
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V96.0 Нещасний випадок, пов’язаний з аварією повітряної кулі (аеростата), що 

спричинив травму особи, яка знаходилась у ній 

 

V96.1 Нещасний випадок, пов’язаний з аварією дельтаплана, що спричинив травму 

особи, яка знаходилась у ньому 

 

V96.2 Нещасний випадок, пов’язаний з аварією планера (без двигуна), що спричинив 

травму особи, яка знаходилась у ньому 

 

V96.8 Нещасний випадок, пов’язаний з аварією іншого повітряного судна без двигуна, 

що спричинив травму особи, яка знаходилась у ньому 
Кайт, що тягне за собою людину 

 

V96.9 Нещасний випадок, пов’язаний з аварією неуточненого повітряного судна без 

двигуна, що спричинив травму особи, яка знаходилась у ньому 
Нещасний випадок за участю неуточненого повітряного судна без двигуна БДВ 

 

V97 Інші уточнені нещасні випадки на повітряному транспорті 
Виключено: нещасні випадки з особами, які не знаходились у повітряному судні 

 

V97.0 Особа, що знаходилась в повітряному судні, травмована внаслідок інших 

уточнених нещасних випадків, пов'язаних з аварією повітряного транспорту 
Виключено: нещасний випадок під час посадки або висадки з повітряного судна (V97.1) 

 

V97.1 Особа, травмована під час посадки або висадки з повітряного судна 

 

V97.2 Парашутист, травмований внаслідок нещасного випадку, пов'язаного з повітряним 

транспортним засобом  
Виключено: особа, яка катапультувалася після нещасного випадку, пов'язаного з повітряним 

транспортним засобом (V95-V96) 

 

V97.3 Особа, яка знаходилась на землі, травмована внаслідок аварії повітряного 

транспортного засобу  
Удар предметом, що впав з повітряного судна 

Травмування гвинтом, що обертається 

Затягнення в реактивний двигун 

 

V97.8 Інші нещасні випадки, пов'язані з повітряним транспортом, не класифіковані в 

інших рубриках 
Травмування обладнанням повітряного судна 

Виключено: 

Нещасний випадок, пов’язаний з аварією повітряного судна БДВ (V95.9) 

Вплив змін атмосферного тиску повітря під час підйому чи зниження (W94) 

 
Зазначайте також місце події (Y92.-) та діяльність (U50.- -U73.-) 

 

ІНШІ ТА НЕУТОЧНЕНІ ТРАНСПОРТНІ НЕЩАСНІ ВИПАДКИ  

(V98-V99) 

 
Виключено: нещасні випадки, пов'язані з засобом пересування, тип якого неуточнений (V89.-) 

 

V98 Інші уточнені транспортні нещасні випадки 
Включено: 

Нещасні випадки, пов'язані з: 

 канатною безрейковою вагонеткою 
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 буєром 

 сухопутною яхтою 

 крісельним гірськолижним підйомником 

 гондольним гірськолижним підйомником 

Захватом або протягуванням  (з) (до) канатною(ої)  

Падінням або стрибанням   безрейковою(ої) вагонеткою(и) 

Предметом, кинутим  

 

V99 Неуточнений транспортний нещасний випадок 

 
Зазначайте також місце події (Y92.-) та діяльність (U50.- -U73.-) 

 

ІНШІ ЗОВНІШНІ ПРИЧИНИ ВИПАДКОВОГО ТРАВМУВАННЯ (W00-X59) 

 

ПАДІННЯ  

(W00-W19) 

 
Виключено: 

Напад (Y01-Y02)  

Падіння: 

 з тварини (V80.-) 

 з будинку, що горить (X00) 

 у вогонь (X00-X04, X08-X09) 

 у воду (з зануренням чи утопленням) (W65-W74) 

 у машинне обладнання (що працює) (W28-W31) 

 у транспортному засобі чи з нього (V00-V99) 

Навмисне завдання собі шкоди (X80-X81) 

 

W00 Падіння на рівній поверхні льоду та снігу 
Виключено: 

Падіння, що пов'язане з: 

 катанням на ковзанах та лижах (W02.-) 

 сходами та східцями (W10) 

 

W01 Падіння на рівній поверхні внаслідок посковзування, перечеплення та 

спотикання  
Виключено: 

Падіння: 

 на поверхні льоду або снігу (W00) 

 БДВ (W19) 

 на та з (рівного) (під нахилом) траволатора (W10.1) 

 

◙W01.0 Падіння на рівній поверхні внаслідок посковзування 
Падіння через посковзування на забрудненій або відполірованій поверхні 

 

◙W01.1 Падіння на рівній поверхні внаслідок перечеплення 
Падіння внаслідок перечеплення через іншу особу, тварину, предмет або інші виступи та западини 

 

◙W01.2 Падіння на рівній поверхні внаслідок спотикання 
Падіння через втрату рівноваги 

Виключено:  

Падіння на рівній поверхні через спотикання з наступним: 

 посковзуванням (W01.0) 

 перечепленням (W01.1) 

 

W02 Падіння особи під час катання на ковзанах, лижах, роликових ковзанах, 

роликовій дошці, самокаті або інших засобах пересування пішоходів 
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Виключено: 

Зіткнення з пішоходом (V00.-) 

Падіння, пов’язане з інвалідним візком (W05) 

 

◙W02.0 Падіння під час катання на роликових ковзанах 
Падіння під час катання на: 

 однорядних роликових ковзанах 

 роликових ковзанах 

 роликових лижах 

 

◙W02.1 Падіння під час катання на роликовій дошці 

 

◙W02.2 Падіння під час катання на водних лижах 
Виключено: нещасні випадки, пов’язані з водним транспортом (V90-V94) 

 

◙W02.3 Падіння під час катання на лижах 

 

◙W02.4 Падіння під час катання на сноуборді 

 

◙W02.5 Падіння під час катання на ковзанах 

 

◙W02.6 Падіння під час катання на самокаті, немоторизованому 
Падіння під час катання на самокаті БДВ 

 

◙W02.7 Падіння, пов’язане з дитячою коляскою: 
Падіння, пов’язане з: 

 універсальною коляскою 

 прогулянковою коляскою 

 складаною коляскою 

 

◙W02.8 Падіння, пов’язане з дитячими ходунками 

 

◙W02.9 Падіння, пов’язане з іншими та неуточненими засобами пересування пішоходів 
Падіння: 

 пов’язане з моторизованим самокатом 

 під час сидіння в, або в процесі влізання в або вилізання з візка для продуктів у супермаркеті 

 

W03 Інше падіння на рівній поверхні внаслідок зіткнення з іншою особою або 

поштовху такою особою 
Включено: 

Падіння внаслідок зіткнення пішоходу, що йде пішки, з іншим пішоходом, що йде пішки  

Виключено: 

Роздавлювання чи затоптування натовпом, що охоплений панікою (W52) 

Падіння на рівній поверхні льоду або снігу (W00) 

 

W04 Падіння особи, яку переносять на руках або підтримують інші особи 
Включено: випадкове падіння особи під час перенесення її іншою особою 

 

W05 Падіння, пов’язане з інвалідним візком 
Включено: 

Електричним 

Немоторизованим  інвалідним 

БДВ    візком 

Моторизованим 

Виключено: зіткнення з пішоходом (V00.-) 

 

W06 Падіння з ліжка 
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◙W06.0 Падіння з двохярусного ліжка 
Падіння з двохярусного ліжка БДВ 

Виключено: ліжко нижнього ярусу (W06.6) 

 

◙W06.1 Падіння зі спеціального ліжка 
Падіння з: 

 лікарняного ліжка 

 ортопедичного ліжка 

 

◙W06.2 Падіння з ліжка для дітей 
Падіння з дитячого ліжечка 

 

◙W06.3 Падіння з дитячої люльки 
Падіння з автомобільного крісла для немовлят 

 

◙W06.4 Падіння з колиски 

 

◙W06.5 Падіння з гамака 
Падіння з гамака для немовлят 

 

◙W06.6 Падіння зі звичайного ліжка 
Падіння з: 

 ліжка нижнього ярусу 

 двоспального  

 двоспального “king size”   ліжка 

 двоспального “queen size” 

 односпального  

 

◙W06.8 Падіння з іншого уточненого ліжка 
Падіння з: 

 похідного   ліжка 

 складаного  

 футона 

 софи 

 водяного ліжка 

 

◙W06.9 Падіння з неуточненого ліжка 
Падіння з ліжка БДВ 

 

W07 Падіння зі стільця 
Виключено: 

Падіння, пов’язане з інвалідним візком (W05) 

Падіння, внаслідок зіткнення інвалідного візка з пішоходом (V00.-) 

 

◙W07.0 Падіння з крісла-качалки 
Падіння з крісла-качалки з маятниковим механізмом 

 

◙W07.1 Падіння зі складаного стільця 
Падіння з легкого складаного стільця 

 

◙W07.2 Падіння з поворотного стільця 
Падіння зі стільця, в якому крутиться сидіння 

 

◙W07.3 Падіння з табурета 
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◙W07.4 Падіння з високого стільця 

 

◙W07.5 Падіння з крісла на колесах 
Падіння з душового табурета 

 

◙W07.6 Падіння з крісла-туалета (для інвалідів) 
Виключено: падіння з унітазу (W18.1) 

 

◙W07.7 Падіння з крісла-реклайнера 
Падіння з крісла Смоукі Доусона 

 

◙W07.8 Падіння з іншого уточненого стільця та крісла 
Падіння з: 

 крісла 

 лавки 

 кушетки 

 стільця зі столового гарнітура 

 дивана 

 кухонного стільця 

 шезлонга 

 софи 

 

◙W07.9 Падіння з неуточненого стільця 
Падіння зі стільця БДВ 

 

W08 Падіння з інших видів меблів 
Виключено: 

Падіння з: 

 ліжка (W06.-) 

 стільця (W07.-) 

 

◙W08.0 Падіння з повивального столика 

 

◙W08.1 Падіння з дитячих стрибунців 
Падіння з дитячого шезлонга 

Виключено: падіння з дитячих ходунків (W02.8) 

 

◙W08.2 Падіння зі столу 
Виключено: падіння з повивального столика (W08.0) 

 

◙W08.8 Падіння з інших уточнених меблів 

 

◙W08.9 Падіння з неуточнених меблів 
Падіння з меблів БДВ 

 

W09 Падіння з пристосувань на гральному майданчику 
Виключено: падіння з обладнання атракціонів (W31.-) 

 

◙W09.0 Падіння з будиночка на дереві 
Падіння з дитячого будинку для гри 

Виключено: падіння з дерева (W14) 

 

◙W09.1 Падіння з канатної підвісної переправи 
Падіння, пов’язане з пристосуваннями на гральному майданчику з закріпленою та зафіксованою 

канатною переправою 
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◙W09.2 Падіння з конструкцій для лазіння на дитячих майданчиках 
Падіння з: 

 ігрового комплексу 

 дугоподібного турніка 

 

◙W09.3 Падіння з гірки 
Падіння з дитячої гірки 

 

◙W09.4 Падіння з гойдалки 
Падіння, пов’язане з дитячим ігровим комплексом з гойдалками 

 

◙W09.5 Падіння з гойдалки-балансира 
Падіння з гойдалки-дошки 

 

◙W09.6 Падіння з батута 

 

◙W09.8 Падіння з інших уточнених пристосувань на гральному майданчику 

 

◙W09.9 Падіння з неуточненого пристосування на гральному майданчику 

 

W10 Падіння на східцях або з них 
Включено: падіння (на) (з) похилої поверхні 

 

◙W10.0 Падіння на або з ескалатора 

 

◙W10.1 Падіння на або з траволатора 
Падіння на або з: 

 горизонтального  

 похилого    траволатора 

 БДВ 

 

◙W10.2 Падіння на або з трапу 
Падіння через сніг або лід на трапі 

 

◙W10.9 Падіння на інших та неуточнених сходах або з них 
Падіння через сніг або лід на східцях або з неуточнених східців 

Падіння на або з: 

 сходів 

 сходової клітки 

Виключено: падіння на приставній драбині та з неї (W11) 

 

W11 Падіння на приставній драбині та з неї 

 

W12 Падіння на будівельному риштуванні та з нього 

 

W13 Падіння, випадіння з або провалювання через будівлю або іншу споруду 
Виключено: 

Обвалення будинку чи іншої споруди (W20) 

Падіння чи стрибок з будинку або іншої конструкції, що горить (X00) 

 

◙W13.0 Падіння з балкону або тераси чи провалювання через них 
Провалювання через отвір у: 

 балконі 

 терасі 

 

◙W13.1 Випадіння з вікна або через вікно 
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◙W13.2 Випадіння через скляні двері 
Включено: прохід через скляні двері 

 

◙W13.3 Падіння з даху 

 

◙W13.4 Провалювання через дах 
Провалювання через отвір на даху 

 

◙W13.5 Падіння з або провалювання через підлогу 
Провалювання через отвір у підлозі 

 

◙W13.8 Падіння, випадіння з або провалювання через інші уточнені будівлі або 

конструкції 
Падіння з (випадіння з, або провалювання через): 

 мосту 

 стелі 

 огорожі 

 флагштоку 

 воріт 

 поручнів 

 башти 

 вишки 

 віадуку 

 стіни 

 

◙W13.9 Падіння, випадіння з або провалювання через неуточнені будівлі або конструкції 
Падіння, випадіння з або провалювання через будівлю БДВ 

 

W14 Падіння з дерева 

 

W15 Падіння зі скелі (кручі) 
Падіння з природньої частини рельєфу: 

 схилу 

 гори 

 стрімкого обриву або провалля 

 

W16 Пірнання або стрибання у воду, що спричиняє будь-яку іншу травму, крім 

утоплення або занурення у воду 
Виключено: 

Випадкове утоплення або занурення у воду (W65-W74) 

Пірнання з недостатнім запасом кисню (W81) 

Вплив тиску повітря під час пірнання (W94) 

 

◙W16.0 Удар об дно під час пірнання або стрибання у воду на мілині 
Виключено: удар об затонулий об’єкт (W16.9) 

 

◙W16.1 Удар об стіну або трамплін для стрибків у воду під час пірнання або стрибання у 

воду 

 

◙W16.2 Удар об поверхню води під час пірнання або стрибання у воду 
Виключено: удар об предмети, що плавають на поверхні води (W16.9) 

 

◙W16.9 Інші та неуточнені контакти з об’єктами під час пірнання або стрибання у воду, 

які спричиняють будь-яку іншу травму, крім утоплення або занурення у воду 
Удар об:  
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 предмети, що плавають на поверхні води,   під час пірнання  

 затонулий об’єкт      або стрибання у воду 

 

W17 Інші види падіння з одного рівня поверхні на інший 
Виключено: 

Падіння з (в) (випадіння з або провалювання через): 

 будівлі або конструкції (W13.-) 

 скелі, схилу або іншої природної частини рельєфу (W15) 

 як зазначено вище, під час катання на коні або іншій тварині (V80.-) 

 унітазу (W18.1) 

 

◙W17.0 Падіння в яму 
Падіння в: 

 западину 

 заглибину 

 

◙W17.1 Падіння у кар’єр 

 

◙W17.2 Падіння у водостічну канаву (каналізацію) 
Падіння у каналізаційний люк 

 

◙W17.3 Падіння у шахту 
Падіння у: 

 стовбур шахти 

 водоймище 

 колодязь 

 

◙W17.4 Падіння у пустий плавальний басейн 
Падіння у: 

 пусту гідромасажну ванну  

 пусте джакузі    БДВ 

 пусту ванну  

Виключено: падіння у плавальний басейн (W16.1) 

 

◙W17.5 Падіння з рухової підйомної платформи 
Падіння зі стаціонарного: 

 автопідйомника з люлькою 

 підйомного пристрою 

 висотного підйомника 

 

◙W17.8 Інше уточнене падіння з одного рівня поверхні на інший  
Падіння з: 

 платформи 

 скирти сіна 

 

◙W17.9 Неуточнене падіння з одного рівня поверхні на інший 
Неуточнене падіння з одного рівня поверхні на інший БДВ 

 

W18 Інші види падіння на рівній поверхні 

 

◙W18.0 Падіння внаслідок зіткнення з об’єктом 

 

◙W18.1 Падіння з унітазу 
Виключено: падіння з крісла-туалета (для інвалідів) (W07.6) 

 

◙W18.2 Падіння у ванні (або у ванну) чи у душі 
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Виключено: 

Падіння з подальшим утопленням або зануренням у воду: 

 внаслідок падіння у ванну (W66.0) 

 під час приймання ванни (W65.0) 

 

◙W18.8 Інші уточнені види падіння на рівній поверхні 

 

◙W18.9 Неуточнений вид падіння на рівній поверхні 
Падіння на рівній поверхні БДВ 

 

W19 Неуточнене падіння 
Включено: випадкове падіння БДВ 

 
Зазначайте також місце події (Y92.-) та діяльність (U50.- -U73.-) 

 

ВПЛИВ НЕЖИВОЇ МЕХАНІЧНОЇ СИЛИ  

(W20-W49) 

 
Виключено: 

Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження (X85-Y09) 

Контакт або зіткнення з тваринами чи людьми (W50-W64) 

Навмисне завдання собі шкоди (X60-X84) 

 

W20 Удар кинутим, випущеним або падаючим предметом 
Включено: 

Удар породою, що обвалилася, без асфіксії або задушення  

Удар при обваленні будівлі, крім обвалення при пожежі  

Удар від падіння: 

 гірської породи 

 каміння 

 дерева 

Виключено: 

Обвалення палаючого будинку (X00) 

Падіння предметів під час: 

 стихійного лиха (X34-X39) 

 нещасного випадку, що пов'язаний з механічним обладнанням (W24, W28-W31) 

 транспортного нещасного випадку (V00-V99) 

Удар предметом, що приведений у рух: 

 вибухом (W35-W40) 

 вогнепальною зброєю (W32, W34.-) 

Удар спортивним обладнанням (W21.-) 

 

W21 Удар об спортивне обладнання або спортивним обладнанням 

 

◙W21.0 Удар битою або ракеткою або об них 
Удар (або об них): 

 дубиною 

 ручною битою 

 хокейною ключкою 

 

◙W21.1 Удар м’ячем або об нього 
Удар хокейною шайбою або об неї 

 

◙W21.2 Удар об предмети або конструкції, що знаходяться на або поруч зі спортивним 

майданчиком, або удар ними 
Удар об устаткування або конструкції для занять спортом або гри, таких як, сітка, стійка, що 

тримає сітку, стійка воріт для регбі або штанга воріт 

Виключено: 
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Удар об ручне устаткування для занять спортом: 

 м’яч (W21.1) 

 биту або ракетку (W21.0) 

 БДВ (W21.9) 

 

◙W21.8 Удар іншим спортивним устаткуванням або об нього 

 

◙W21.9 Удар неуточненим спортивним устаткуванням або об нього 

 

W22 Удар іншим предметом або об інший предмет 
Включено: удар об стіну на ходу 

 

W23 Зачеплення, роздавлювання, стиснення або защемлення в об’єкті або між 

об’єктами  
Виключено: 

Травми, спричинені: 

 ріжучими або колючими предметами (W25-W27) 

 підйомними та передатними механізмами (W24) 

 механічним обладнанням (W28-W31) 

 ручними інструментами без силового двигуна (W27) 

 транспортними засобами, які використовуються як засіб пересування (V00-V99) 

Удар кинутим, випущеним або падаючим предметом (W20) 

 

◙W23.0 Зачеплення, роздавлювання, стиснення або защемлення дверима або між дверима 
Зачеплення, роздавлювання, стиснення або защемлення: 

 обертовими дверима 

 розсувними дверима та дверною рамою 

 

◙W23.8 Зачеплення, роздавлювання, стиснення або защемлення іншими або між іншими 

предметами  
Зачеплення, роздавлювання, стиснення або защемлення: 

 складаними предметами 

 рухомими предметами 

 пакувальною тарою та підлогою після втрати рівноваги 

 устаткуванням ігрових майданчиків 

 стаціонарними та рухомими предметами 

 віджимним пристроєм пральної машини 

Виключено: зачеплення, роздавлювання, стиснення або защемлення дверима або між дверима 

(W23.0) 

 

W24 Контакт з підйомними та передатними механізмами, не класифікований в 

інших рубриках 
Включено: 

Ланцюговий підйомник 

Привідний пасок 

Шків 

Трос 

Трансмісійний пасок або кабель 

Лебідка 

Дріт 

Виключено: 

Падіння з рухової підйомної платформи (автопідйомника з люлькою) (висотного підйомника) 

(W17.5) 

Транспортні нещасні випадки (V00-V99) 

 

W25 Контакт з гострим склом 
Контакт з розбитим склом  

Виключено: 
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Падіння, пов'язане зі склом (W00-W19) 

Уламки скла, які розлетілись внаслідок вибуху або пострілу з вогнепальної зброї (W32-W40) 

 Скло, врізане в шкіру (W45.9) 

 

◙W25.0 Контакт зі скляним вікном 
Контакт зі скляним вікном з жалюзі 

Виключено: вікно моторного транспортного засобу (W25.5) 

 

◙W25.1 Контакт зі скляними дверима 
Контакт з: 

 нерухомими скляними дверима (кухонне обладнання) 

 панеллю скляних дверей 

Виключено: 

Скляні двері та скляні панелі на: 

 меблях (W25.4) 

 душовій кабіні або ванні (W25.2) 

 

◙W25.2 Контакт зі скляними дверима душової кабіни та ванни 
Контакт у ванні або душі зі скляною:  

 перегородкою  

 ширмою  

 

◙W25.3 Контакт зі скляним вікном у стелі або скляними панелями на даху 

 

◙W25.4 Контакт зі скляними або дзеркальними деталями меблів  
Контакт: 

 зі скляною поверхнею:  

 низького  стола  

 обіднього  

 дзеркальними дверима шафи 

 

◙W25.5 Контакт зі склом моторних транспортних засобів 
Контакт з лобовим склом, вікнами та дзеркалами транспортного засобу 

Виключено: травма, спричинена транспортним засобом, що використовується як засіб 

пересування (V00-V99) 

 

◙W25.6 Контакт зі склянками та скляними контейнерами 
Контакт: 

 зі скляною пляшкою 

 зі скляним кухлем 

 

◙W25.7 Контакт з дзеркалом 
Виключено: 

Дзеркальними (дзеркалами): 

 дверима (W25.1) 

 елементами меблів (W25.4) 

 транспортного засобу (W25.5) 

 

◙W25.8 Контакт з іншим уточненим гострим склом 

 

◙W25.81 Контакт з декоративними скляними предметами 
Контакт зі скляною: 

 прикрасою 

 вазою 

 

◙W25.82 Контакт зі скляною перегородкою, не класифікований в інших рубриках 
Виключено: контакт зі скляною перегородкою або ширмою у ванні або душі (W25.2) 
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◙W25.89 Контакт з іншим уточненим гострим склом, не класифікований в інших 

рубриках 
Контакт зі скляними світильниками 

 

◙W25.9 Контакт з неуточненим гострим склом 
Контакт з гострим склом БДВ 

 

W26 Контакт з іншими гострими предметами 
Виключено: проникнення гострого предмета через шкіру (W45.-) 

W26.0 Контакт з ножем, шпагою або кинджалом 

W26.8 Контакт з іншими гострими предметами, не класифікованими в інших рубриках 
Край жорсткого паперу 

Кришка консервної банки 

W26.9 Контакт з неуточненим(и) гострим(и) предметом(и) 

 

W27 Контакт з ручним інструментом без силового двигуна 
Включено: 

сокира 

консервний ніж БДВ 

стамеска 

виделка 

ручна пилка 

сапа 

кирка для рубання льоду 

голка 

ніж для розрізання паперу 

вила 

граблі 

ножиці 

викрутка 

швейна машина, ручна 

лопата 

Виключено: голка для ін’єкцій (W46) 

 

W28 Контакт з газонокосаркою з силовим двигуном 
Виключено: ураження електричним струмом (W86) 

 

W29 Контакт з іншими ручними інструментами та побутовою технікою, які 

оснащені силовим двигуном 
Примітка:  

Ручний інструмент, оснащений силовим двигуном, означає ручний, портативний інструмент, який 

працює від електрики, бензинового двигуна або іншого неживого джерела енергії. 

Виключено: 

Контакт з: 

 гарячим(и):  

 двигуном, обладнанням та інструментом (X17) 

 побутовими приладами (X15) 

 побутовими приладами без силового двигуна (W27) 

 газонокосаркою з силовим двигуном (W28) 

Ураження електричним струмом (W86) 

 

◙W29.0 Контакт з електричною м’ясорубкою 
Контакт з електричним ножем для нарізання м’яса 

Виключено:  

Контакт з: 

 електричним ножем (W29.6) 

 промисловою(им):  
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 м’ясорубкою (W31.8) 

 слайсером (W31.8) 

 

◙W29.1 Контакт з моторною пилою 
Контакт з: 

 циркулярною пилою 

 ножівкою 

Виключено: 

Контакт з: 

 ланцюговою пилою (W29.2) 

 промисловою:  

 циркулярною пилою   (W31.2) 

 комплексною пилою  

 ручною пилою (W27) 

 

◙W29.2 Контакт з ланцюговою пилою 

 

◙W29.3 Контакт з пневматичним молотком з силовим приводом 
Контакт з будівельним степлером з силовим приводом 

 

◙W29.4 Контакт зі зварювальним обладнанням 

 

◙W29.5 Контакт з дрилем з силовим приводом 
Виключено: контакт з дрилем без силового приводу (W27) 

 

◙W29.6 Контакт з електричним ножем 

 

◙W29.8 Контакт з іншими уточненими ручними інструментами з силовим приводом та 

побутовою технікою 
Контакт з: 

 блендером 

 консервним ножем 

 сушильною машиною (для одягу) (центрифугою) 

 шліфувальною машиною 

 електричним вентилятором 

 машинкою для підрізання живої загорожі 

 міксером 

 силовими:  

 садовими інструментами  БДВ 

 побутовими приладами  

 швейною машинкою 

 пральною машиною 

Виключено: газонокосаркою з силовим двигуном (W28) 

 

◙W29.9 Контакт з неуточненими ручними інструментами з силовим приводом та 

побутовою технікою 
Контакт з інструментами для самостійного використання БДВ  

 

W30 Контакт з сільськогосподарськими машинами 
Включено: контакт з сільськогосподарськими машинами, що приводяться до руху тваринами 

Виключено: 

Контакт з сільськогосподарськими машинами, що рухаються своїм ходом або буксируються 

транспортним засобом (V00-V99) 

Ураження електричним струмом (W86) 

Падіння з рухової підйомної платформи (автопідйомника з люлькою) (висотного підйомника) 

(W17.5) 

Механізм відбору потужності (W24) 

Транспортний нещасний випадок за участю: 
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 2-, 3- або 4-колісної сільськогосподарської машини (V86.-) 

 спеціального транспортного засобу, призначеного для використання у сільському господарстві 

(W84.-) 

 

◙W30.0 Контакт з зерновим шнеком, елеватором та конвеєром 

 

◙W30.1 Контакт з технікою для збирання врожаю 
Контакт з: 

 комбайном 

 машиною для збирання бавовни  

 жниваркою 

 машиною для збору дрібного зерна (насіння) 

 молотаркою 

Виключено: 

Причепом для бавовни-сирця (W30.8) 

Резервуаром давильного преса (W30.8) 

Контакт з машиною для збору врожаю, як транспортним засобом (V84.9) 

Машиною для збору та пресування бавовни у модулі (W30.8) 

 

◙W30.2 Контакт з устаткуванням, яке тягне за собою або призводить до руху трактор 
Контакт з устаткуванням, яке тягне за собою або призводить до руху трактор, під час його 

стаціонарного використання або технічного обслуговування 

 

◙W30.20 Контакт з буром-ямокопачем 

 

◙W30.21 Контакт з подрібнювачем 

 

◙W30.22 Контакт з обладнанням для сіяння та саджання рослин 
Контакт з комбайном-сіялкою 

 

◙W30.23 Контакт з обладнанням для обробки землі та культивування 
Контакт з: 

 плугом 

 скарифікатором 

 

◙W30.24 Контакт з розпилювачем добрив 

 

◙W30.28 Контакт з іншим уточненим устаткуванням, яке тягне за собою або призводить 

до руху трактор 

 

 ◙W30.29 Контакт з неуточненим устаткуванням, яке тягне за собою або призводить до 

руху трактор 

 

◙W30.3 Контакт з сінним пресом та приладдям для заготовлення сіна 
Контакт з: 

 підйомником для сіна 

 сінними граблями 

 

◙W30.8 Контакт з іншими уточненими сільськогосподарськими машинами 
Контакт з: 

 причепом для бавовни-сирця  
 резервуаром давильного преса  
 машиною для збору та пресування бавовни у модулі  

 польовим контейнером 

 

◙W30.9 Контакт з неуточненими сільськогосподарськими машинами 
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Контакт з фермерськими машинами БДВ 

 

W31 Контакт з іншими та неуточненими механізмами 
Виключено: 

Контакт з: 

 гарячим двигуном, обладнанням та інструментом (X17) 

 машинами, що рухаються своїм ходом або буксируються транспортним засобом (V00-V99) 

 ручними інструментами та побутовою технікою, які оснащені силовим двигуном (W29) 

 газонокосаркою з силовим двигуном (W28) 

Ураження електричним струмом (W86) 

Падіння з рухової підйомної платформи (автопідйомника з люлькою) (висотного підйомника) 

(W17.5) 
 

◙W31.0 Контакт з гірничим обладнанням та бурильними машинами 

 

◙W31.1 Контакт з металообробним устаткуванням 

 

◙W31.2 Контакт з деревообробним устаткуванням та виливною машиною 

 

◙W31.3 Контакт з тягачем 

 

◙W31.4 Контакт з землерийним обладнанням, грейдером та екскаваторними машинами 

 

◙W31.8 Контакт з іншими уточненими механізмами 

 

◙W31.9 Контакт з неуточненими механізмами 
Контакт з: 

 устаткуванням БДВ 

 розважальними механізмами 

 

W32 Постріл з ручної вогнепальної зброї 
Включено: 

Пістолет, що утримується однією рукою 

Пістолет, що приводиться в дію: 

 повітрям 

 газом 

 порохом 

 пружиною 

Револьвер 

З коротким дулом:  

 гвинтівка  

 обріз 

Виключено: ракетний пістолет (W34.9) 

 

W34 Постріл з інших та неуточнених видів вогнепальної зброї 

 

◙W34.1 Випадковий постріл з пневматичної рушниці 
Випадковий постріл з: 

 повітряного пістолета 

 повітряної, газової або пружинної довгодулової зброї 

 пневматичного пістолету 

 пейнтбольної рушниці 

 пневматики з нарізним дулом 

 

◙W34.2 Випадковий постріл з вогнепальної зброї 
Випадковий постріл з: 

 вогнепальної зброї БДВ 
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 порохової вогнепальної зброї 

 помпової рушниці 

 самозарядної вогнепальної зброї 

Виключено: обріза (W32) 

 

◙W34.3 Випадковий постріл з малокаліберної рушниці 
Випадковий постріл з рушниці:  

 з калібром ≤ .22: 

 армійської   (автоматичної) 

 мисливської   (помпової)  

 довгодулової   (напівавтоматичної) 

Виключено: гвинтівки з коротким дулом (W32) 

 

◙W34.4 Випадковий постріл з рушниці великого калібру 
Випадковий постріл з рушниці:  

 з калібром > .22: 

 армійської   (автоматичної) 

 мисливської   (помпової)  

 довгодулової   (напівавтоматичної) 

Виключено: гвинтівки з коротким дулом (W32) 

 

◙W34.9 Випадковий постріл з іншої та неуточненої вогнепальної зброї 
Випадковий постріл з: 

 вогнепальної зброї БДВ 

 рушниці БДВ 

 кулемета 

 гвинтівки БДВ 

 ракетного пістолета [сигнального пістолета] 

Вогнепальне поранення БДВ 

Виключено: ручної вогнепальної зброї (W32) 

 

W35 Вибух та розрив парового котла 

 

W36 Вибух та розрив газового балона 
Включено: 

Аерозольного балона 

Повітряної цистерни 

Цистерни зі стисненим газом 

 

W37 Вибух та розрив автомобільної шини, трубопроводу або шланга, що 

перебували під тиском 

 

W38 Вибух та розрив інших уточнених засобів, що перебували під тиском 

 

W39 Вихлоп запалу феєрверка 

 

W40 Вибух інших матеріалів  
Включено: 

Вибухові матеріали  

Засоби, що використовуються на: 

 складі 

 заводі 

 зерносховищі 

 військових складах  

 БДВ 

Вибуховий газ 
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W41 Вплив струменя високого тиску 
Включено: 

Гідравлічний струмінь 

Пневматичний струмінь 

 

W42 Вплив шуму 
Включено: 

Звукові хвилі 

Надзвукові хвилі 

 

W43 Вплив вібрації 
Включено: інфразвукові хвилі 

 

W44 Попадання стороннього тіла в/крізь око чи інший природний отвір 
Виключено: 

Попадання роз'їдаючих рідин (X49) 

Вдихання або заковтування стороннього тіла, що спричиняє обструкцію дихальних шляхів (W78-

W80) 

 

W45 Проникнення стороннього тіла або предмета крізь шкіру 

 

◙W45.0 Пірсинг 
Добровільний пірсинг/прикрашання: 

 статевих органів 

 язика 

 

◙W45.9 Проникнення стороннього тіла або предмета крізь шкіру 
 

Проникнення стороннього тіла або предмета  

Цвях                                       що проникає 

Скабка                                      крізь шкіру 

Виключено: 

Контакт з: 

 ручними інструментами (з двигуном або без двигуна) (W27-W29) 

 голкою для ін’єкцій (не проникає через шкіру ( W46) 

 іншими гострими предметами (не проникає через шкіру (W26.-) 

 гострим склом (не проникає через шкіру (W25.-) 

Удари предметами (W20-W22) 

 

W46 Контакт з голкою для ін’єкцій 
 Виключено: ін'єкційна голка, яка проникає через шкіру (W45.-) 

 

W49 Вплив інших та неуточнених видів неживої механічної сили 
Включено: анормальні гравітаційні сили 

 
Зазначайте також місце події (Y92.-) та діяльність (U50.- -U73.-) 

 

ВПЛИВ ЖИВОЇ МЕХАНІЧНОЇ СИЛИ  

(W50-W64) 

 
Виключено: 

Укуси, отруйні (X20-X29) 

Ужалення (отруйні) (X20-X29) 

 

W50 Удар, поштовх, удар ногою, скручування, укус чи подряпини, спричинені 

іншою особою 
Виключено: 
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Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження (X85-Y09) 

Удари предметами (W20-W22) 

 

W51 Удар об іншу особу або зіткнення з нею 
Виключено: 

Зіткнення з особою на засобі пересування пішоходів (V00.-) 

Падіння внаслідок зіткнення пішоходу, що йде пішки, з іншим пішоходом, що йде пішки  

(W03) 

 

W52 Роздавлювання, штовхання чи затоптування охопленим панікою натовпом 

або масовим рухом людей 

 

W53 Укус пацюка 

 

W54 Укус або удар, завданий собакою 

 

◙W54.0 Укус собаки 

 

◙W54.8 Інший контакт з собакою 
Удар, завданий собакою 

 

W55 Укус або удар, завданий іншими ссавцями 
Виключено: контакт з морськими тваринами (W56.-) 

 

◙W55.0 Укус або удар, завданий конем 

 

◙W55.1 Укус або удар, завданий котом 
Подряпини, нанесені котом 

 

◙W55.2 Укус або удар, завданий великою рогатою худобою 
Укус або удар, завданий: 

 биком 

 буйволом 

 бичком 

 коровою 

 

◙W55.3 Укус або удар, завданий бараном (вівцею) 

 

◙W55.8 Укус або удар, завданий іншими уточненими ссавцями 

 

◙W55.9 Укус або удар, завданий неуточненими ссавцями 

 

W56 Контакт з морською твариною 
Укус або удар, завданий морською твариною 

Виключено: отруйною морською твариною (X26.-) 

 

◙W56.0 Контакт з акулою 

 

◙W56.8 Контакт з іншою уточненою морською твариною 

 

◙W56.9 Контакт з неуточненою морською твариною 

 

W57 Укус або ужалення неотруйною комахою або іншими неотруйними 

членистоногими 
▼1923 



895 

 

W58 Укус або удар, завданий крокодилом чи алігатором 

 

W59 Укус або роздавлювання, завдані іншими рептиліями 
▼1923 

 

◙W59.0 Укус або роздавлювання неотруйною змією 

 

◙W59.1 Укус або роздавлювання змією, отруйність якої не встановлено 
Укус або роздавлювання змією БДВ 

 

◙W59.8 Укус або роздавлювання іншими уточненими рептиліями 
Укус або роздавлювання неотруйною ящіркою 

 

W60 Контакт з рослинними шпичаками, голками та гострим листям 

 

W61 Контакт з птахами 
Укус 

Клювання  спричинені птахами 

Удар 

Включено: травма, завдана нападаючою птицею 

 

◙W61.0 Контакт з сорокою 

 

◙W61.8 Контакт з іншими уточненими птахами 

 

◙W61.9 Контакт з неуточненою птахою 

 

W64 Вплив іншої та неуточненої живої механічної сили 

 
Зазначайте також місце події (Y92.-) та діяльність (U50.- -U73.-) 

 

ВИПАДКОВЕ УТОПЛЕННЯ ТА ЗАНУРЕННЯ У ВОДУ  

(W65-W74) 

 
Виключено: 

Утоплення та занурення у воду внаслідок: 

 стихійного лиха (X34-X39) 

 транспортних нещасних випадків (V00-V99) 

 нещасного випадку на водному транспорті (V90.-,V92.-) 

 

W65 Утоплення та занурення у воду під час приймання ванни 

 

◙W65.0 Утоплення та занурення у воду під час приймання ванни 
Утоплення та занурення у воду під час приймання ванни у спа-капсулі 

 

◙W65.1 Утоплення та занурення у воду під час приймання мінеральної ванни, у джакузі та 

у гідромасажній ванні у приміщенні 
Утоплення та занурення у воду у: 

 гідромасажній ванні 

 джакузі   БДВ 

 мінеральній ванні 

Виключено: утоплення та занурення у воду під час приймання мінеральної ванни, у джакузі та у 

гідромасажній ванні на вулиці (W67.1) 
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W66 Утоплення та занурення у воду внаслідок падіння у ванну 

 

◙W66.0 Утоплення та занурення у воду внаслідок падіння у ванну 
Утоплення та занурення у воду внаслідок падіння у спа-капсулу 

 

◙W66.1 Утоплення та занурення у воду внаслідок падіння у мінеральну ванну, джакузі та 

гідромасажну ванну у приміщенні 
Виключено: утоплення та занурення у воду внаслідок падіння у мінеральну ванну, джакузі та 

гідромасажну ванну на вулиці (W68.1) 

 

W67 Утоплення та занурення у воду під час перебування у плавальному басейні 

 

◙W67.0 Утоплення та занурення у воду під час перебування у плавальному басейні 

 

◙W67.1 Утоплення та занурення у воду під час приймання мінеральної ванни, у джакузі та 

у гідромасажній ванні на вулиці 
Виключено: утоплення та занурення у воду під час приймання мінеральної ванни, у джакузі та у 

гідромасажній ванні у приміщенні (W65.1) 

 

W68 Утоплення та занурення у воду внаслідок падіння у плавальний басейн 

 

◙W68.0 Утоплення та занурення у воду внаслідок падіння у плавальний басейн 

 

◙W68.1 Утоплення та занурення у воду внаслідок падіння у мінеральну ванну, джакузі та 

гідромасажну ванну на вулиці 
Виключено: утоплення та занурення у воду внаслідок падіння у мінеральну ванну, джакузі та 

гідромасажну ванну у приміщенні (W66.1) 

 

W69 Утоплення та занурення у воду під час перебування у відкритій водоймі 
Включено: 

Озеро 

Відкрите море 

Річка 

Струмок 

 

W70 Утоплення та занурення у воду внаслідок падіння у відкриту водойму 

 

W73 Інші уточнені випадки утоплення та занурення у воду 
Включено: 

Ємкість з водою для гасіння пожежі 

Резервуар 

 

W74 Неуточнені випадки утоплення та занурення у воду 
Включено: 

Утоплення БДВ 

Падіння у воду БДВ 

 
Зазначайте також місце події (Y92.-) та діяльність (U50.- -U73.-) 

 

ІНШІ НЕЩАСНІ ВИПАДКИ З ЗАГРОЗОЮ ДИХАННЮ  

(W75-W84) 

 

W75 Випадкове удушення та удавлення у ліжку  
Включено: 

Удушення та удавлення, пов'язане з: 

 постільною білизною 



897 

 тілом матері 

 подушкою 

 

W76 Інше випадкове повішення та удавлення 

 

W77 Удушення внаслідок засипання землею та іншою породою під час обвалу 
Включено: засипання породою БДВ 

Виключено: 

Засипання породою внаслідок стихійного лиха (X34-X39) 

Засипання породою без асфіксії чи удушення (W20) 

 

W78 Удушення внаслідок аспірації вмісту шлунка 
Включено: 

Аспірація та попадання в дихальні шляхи блювотних мас БДВ 

Асфіксія  

Закупорення дихальних шляхів  блювотними масами [відригнутою їжею] 

Удушення  

Компресія трахеї  

Переривання дихання    блювотними масами в стравоході 

Обструкція дихальних шляхів  

Виключено: 

Ушкодження, крім асфіксії або обструкції дихальних шляхів, спричинене блювотними масами 

(W44) 

Обструкція стравоходу блювотними масами без посилання на асфіксію або закупорювання 

дихальних шляхів (W44) 

 

W79 Вдихання та заковтування їжі, яка перекриває дихальні шляхи 
Включено: 

Аспірація та вдихання їжі [будь-якої] (у органи дихання) БДВ 

Асфіксія  

Закупорення дихальних шляхів  їжею [включаючи кістки чи насіння] 

Удушення  

Компресія трахеї  

Переривання дихання    їжею в стравоході 

Обструкція дихальних шляхів  

Обструкція глотки їжею (шматком) 

Виключено: 

Вдихання блювотних мас (W78) 

Ушкодження, крім асфіксії або обструкцій дихальних шляхів, спричинене їжею (W44) 

Обструкція стравоходу їжею без посилання на асфіксію або обструкцію дихальних шляхів (W44) 

 

W80 Вдихання та заковтування інших сторонніх предметів, які спричинюють 

обструкцію дихальних шляхів 
Включено: 

Аспірація (в дихальні шляхи) та вдихання стороннього предмета, крім їжі або блювотних мас БДВ 

Аспірація БДВ 

Асфіксія      будь-яким предметом, окрім 

Закупорення дихальних шляхів   їжі чи блювотних мас, 

Удушення      які потрапили через ніс або рот 

Компресія трахеї  

Переривання дихання    стороннім предметом у стравоході 

Обструкція дихальних шляхів  

Сторонній предмет у носі 

Обструкція глотки стороннім предметом 

Виключено: 

Вдихання блювотних мас або їжі (W78-W79) 

Ушкодження, крім асфіксії або обструкція дихальних шляхів, спричинене стороннім предметом 

(W44) 

Обструкція стравоходу стороннім предметом без посилання на асфіксію або обструкцію 

дихальних шляхів (W44) 
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◙W80.0 Монети 

 

◙W80.1 Іграшки 
Деталі іграшки 

 

◙W80.2 Батарейки 

 

◙W80.8 Іншого уточненого предмета 
Включено: 

Слизу 

Мокротиння 

 

◙W80.9 Неуточненого предмета 

 

W81 Випадкове чи навмисне перебування у середовищі з низьким вмістом кисню 
Включено: 

Випадкове зачинення в холодильній камері або іншому герметичному приміщенні  

Пірнання з недостатнім запасом кисню 

Виключено: 

Удушення пластиковим пакетом (W83) 

 

W83 Інші уточнені випадки удушення 
Включено: удушення пластиковим пакетом 

 

W84 Неуточнений випадок удушення 
Виключено: 

Асфіксія БДВ 

Удушення БДВ 

 
Зазначайте також місце події (Y92.-) та діяльність (U50.- -U73.-) 

 

ВПЛИВ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ, РАДІАЦІЇ ТА ЕКСТРЕМАЛЬНОЇ 

ТЕМПЕРАТУРИ ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА АБО АТМОСФЕРНОГО ТИСКУ  

(руйн) 

 
Виключено: 

Патологічна реакція на ускладнення радіологічної процедури або променевої терапії без згадки про 

випадкові ситуації (Y84.2) 

Нещасні випадки, спричинені дією: 

 природної: 

 надмірно низької температури (X31) 

 надмірно високої температури (X30) 

 випромінювання БДВ (X39) 

 сонячного випромінювання (X32) 

Випадкові ситуації під час проведення хірургічної або терапевтичної процедури (Y63.2-Y63.5) 

Жертва удару блискавки (XЗЗ) 

 

W85 Вплив електропроводки 

 

W86 Вплив іншого уточненого джерела електричного струму 
Ураження електричним струмом від іншого уточненого джерела 

Включено: 

Контакт з: 

 з’єднувачами 

 шнурами 

 електричним струмом з: 
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 побутових приладів 

 проводу під напругою 

 устаткування 

 вилками 

 розетками 

 вимикачами 

 

W87 Вплив неуточненого джерела електричного струму 
Ураження електричним струмом від неуточненого джерела 

Включено: 

Опіки або інше ушкодження від електричного струму БДВ 

Електричний шок БДВ 

Летальна електротравма БДВ 

 

W88 Вплив іонізуючого випромінювання  
Включено: 

Радіоактивні ізотопи 

Рентгенівські промені 

 

W89 Вплив штучного видимого світла та ультрафіолетового випромінювання 
Включено: вплив випромінювання при автогенній зварці (дуговій) 

 

W90 Вплив іншого неіонізуючого випромінювання 
Включено: 

Інфрачервоне  

Лазерне    випромінювання 

Радіочастотне  

 

W91 Вплив випромінювання неуточненого типу 

 

W92 Вплив надмірно високої температури від штучного джерела 
Виключено: 

Контакт з жаром та гарячими речовинами (X10-X19) 

Вплив диму, вогню та полум’я (X00-X09)  

 

W93 Вплив надмірно низької температури від штучного джерела 
Включено: 

Контакт з: 

 сухим льодом 

 вдихання випарів: 

 рідкого: 

 повітря 

 водню 

 азоту 

Тривале перебування в рефрижераторі 

 

W94 Вплив високого та низького атмосферного тиску та змін атмосферного тиску 
Включено: 

Вплив високого атмосферного тиску від швидкого занурення у воду 

Вплив зниження атмосферного тиску при підйомі: 

 після глибоководного занурення 

 після перебування під землею 

Вплив проживання або тривалого перебування на висоті, що спричиняє: 

 аноксію 

 бародонталгію 

 бароотит 

 гіпоксію 

 гірську хворобу 
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Вплив раптової зміни атмосферного тиску в повітряному судні під час зльоту чи посадки 

Виключено: як наслідок гіпербаричної оксигенотерапії (Y84.8) 

 

W99 Вплив інших та неуточнених штучно створених факторів навколишнього 

середовища 

 
Зазначайте також місце події (Y92.-) та діяльність (U50.- -U73.-) 

 

ВПЛИВ ДИМУ, ВОГНЮ ТА ПОЛУМ’Я  

(X00-X09) 

 
Включено: пожежа від блискавки 

Виключено: 

Підпал (X97.0-) 

Вторинна пожежа в результаті вибуху (W35-W40) 

Транспортний нещасний випадок (V00-V99) 

 

X00 Вплив неконтрольованої пожежі у будинку чи споруді 
Включено: 

Велика пожежа 

Обвалення 

Падіння з     палаючого будинку 

Удар предметом, що випав з   або споруди 

Вистрибування з 

Загоряння 

Розплавлення  приладів та меблів 

Тління  

 

X01 Вплив неконтрольованої пожежі за межами будинку чи споруди 
Включено: лісова пожежа 

 

X02 Вплив контрольованого осередку вогню у будинку чи споруді 
Включено: 

Вогонь у: 

 каміні 

 плиті 

 

X03 Вплив контрольованого осередку вогню за межами будинку чи споруди 
Включено: вогонь багаття 

 

X04 Вплив загоряння легкозаймистих речовин 
Включено: 

Загоряння: 

 газоліну 

 гасу 

 бензину 

 

X05 Вплив загоряння або розплавлення нічного одягу 

 

X06 Вплив загоряння або розплавлення іншого одягу чи прикрас 
Загоряння   пластикових 

Розплавлення   прикрас 

 

X08 Вплив інших уточнених джерел диму, вогню та полум’я 

 

X09 Вплив інших неуточнених джерел диму, вогню та полум’я 
Включено: 
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Загоряння БДВ 

Спалювання БДВ 

 вдихання диму (інгаляція диму) | 

 
Зазначайте також місце події (Y92.-) та діяльність (U50.- -U73.-) 

 

КОНТАКТ З ЖАРОМ ТА ГАРЯЧИМИ РЕЧОВИНАМИ (ПРЕДМЕТАМИ)  

(X10-X19) 

 
Виключено: 

Нещасні випадки, спричинені: 

 надмірно високою зовнішньою температурою (X30) 

 вогнем та полум'ям (X00-X09) 

 

X10 Контакт з гарячими напоями, продуктами харчування, жирами та оліями 

для приготування їжі 
Виключено: контакт з парою та гарячими випарами від їжі (X13.1) 

                     

◙X10.0 Контакт з гарячими напоями 

 

◙X10.1 Контакт з гарячими продуктами харчування 

 

◙X10.2 Контакт з гарячими жирами та оліями для приготування їжі 

 

X11 Контакт з гарячою водою із системи водопостачання 

 

◙X11.0 Контакт з гарячою водою із системи водопостачання, що тече 
Контакт з гарячою водою  із системи водопостачання, що тече з: 

 крана 

 душу 

Виключено: Контакт з гарячою водою БДВ (X12) 

 

◙X11.1 Контакт з гарячою водою із системи водопостачання, що набрана  
Контакт з гарячою водою із системи водопостачання, що набрана у: 

 ванну 

 відро 

 бак 

Виключено:  

Контакт з окропом, що не є гарячою водою із системи водопостачання (X12) 

Контакт з гарячою водою БДВ (X12) 

Контакт з гарячою водою, підігрітої на плиті (X12) 

 

◙X11.8 Контакт з іншою уточненою гарячою водою із системи водопостачання 
Контакт з гарячою водою із системи водопостачання, набраною у ємність, що: 

 впала 

 була кинута 

 

◙X11.9 Контакт з неуточненою гарячою водою із системи водопостачання 

 

X12 Контакт з іншою гарячою рідиною 
Включено: 

Контакт з окропом, що не є гарячою водою із системи водопостачання 

Контакт з гарячою водою БДВ  

Контакт з гарячою водою, підігрітої на плиті   

Виключено: 

Контакт з гарячими (рідкими) металами (X18) 

Контакт з кавою, чаєм або іншими гарячими напоями (X10.0) 
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X13 Контакт з парою та гарячими випарами 

 

◙X13.0 Контакт з парою від радіатора моторного транспортного засобу 

 

◙X13.1 Контакт з парою та гарячими випарами від їжі 

 

◙X13.8 Контакт з парою та гарячими випарами від інших джерел 

 

◙X13.9 Контакт з неуточненою парою та гарячими випарами 

 

X14 Контакт з гарячим повітрям та газами 
Включено: вдихання гарячого повітря та газів 

 

X15 Контакт з гарячими побутовими приладами 
Виключено: з обігрівальними приладами (X16)  

 

◙X15.0 Контакт з гарячою плитою, духовкою або варильною поверхнею 
Контакт з: 

 плитою БДВ 

 електроконфоркою 

 

◙X15.1 Контакт з гарячою каструлею або сковорідкою 
Контакт з деком 

Виключено: контакт з електричною сковорідкою (X15.8) 

                     

◙X15.2 Контакт з гарячим тостером 
Виключено: Контакт з тостером для сандвічів (X15.8) 

                     

◙X15.3 Контакт з гарячим чайником 

                     

◙X15.4 Контакт з гарячою праскою або пресом для одягу 

                     

◙X15.5 Контакт з барбекю 

                     

◙X15.8 Контакт з іншими уточненими гарячими побутовими приладами 
Контакт з:  

 електричною сковорідкою 

 приладами для укладення волосся 

 тостером для сандвічів 

 вафельницею 

                   

◙X15.9 Контакт з неуточненими гарячими побутовими приладами 

 

X16 Контакт з гарячими обігрівальними приладами, радіаторами та трубами 

 

X17 Контакт з гарячими двигунами, обладнанням та інструментами 
Виключено: 

Контакт з гарячими обігрівальними приладами, радіаторами та трубами (X16) 

Контакт з гарячими побутовими приладами (X15.-) 

 

X18 Контакт з іншоим гарячим металом 
Включено: з рідким металом 

 

X19 Контакт з іншим та неуточненим жаром та гарячими речовинами  
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Виключено: з предметами, які не є гарячими в нормальному стані, наприклад, предметами, 

розігрітими вогнем (пожежею вдома) (X00-X09) 

 
Зазначайте також місце події (Y92.-) та діяльність (U50.- -U73.-) 

 

КОНТАКТ З ОТРУЙНИМИ ТВАРИНАМИ ТА РОСЛИНАМИ  

(X20-X29)  
▼1923 

Включено: 

Контакт з хімічними речовинами, що їх виділяють: 

 тварини 

 комахи 

Контакт з отрутою, що виділяється через зуби, волосинки, голки, щупальця та інші апарати тварин 

Отруйні укуси та ужалення 

Виключено: вживання отруйних тварин чи рослин в їжу (X49) 

 

X20 Контакт з отруйними зміями та ящірками 
Виключено: 

Контакт з ящіркою (неотруйною) (W59.8) 

Контакт зі змією БДВ (W59.1) 

Контакт зі змією (неотруйною) (W59.0) 

 

◙X20.0 Контакт з отруйною змією 

 

◙X20.00 Контакт з несправжньою коброю 
Контакт з: 

 змією: 

 звичайною несправжньою коброю 

 сітчастою несправжньою коброю 

 смирною несправжньою коброю 

 Pseudonaja ingrami 

 Pseudonaja inframacula 

 плямистою несправжньою коброю 

 Pseudonaja affinis tanneri 

 західною коричневою змією 

 різновидом звичайної коричневої змії 

 Pseudonaja nuchalis 

Виключено:  

Коричневий король (X20.03) 

Мулга (X20.03) 

 

◙X20.01 Контакт з тайпаном 
Контакт з: 

 змією: 

 парадемансією 

 дрібнолусковою парадемансією 

 тайпаном: 

 прибережним 

 наземним 

 Oxyuranus scutellatus canni 

 західним 

 

◙X20.02 Контакт зі смертельною гадюкоподібною змією  
Контакт зі смертельною гадюкоподібною змією: 

 плато Барклі 

 звичайною 

 з Папуа Нова-Гвінея 

 Acanthophis wellsi 
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◙X20.03 Контакт з чорним полозом 
Контакт з:  

 чорним полозом: 

 Pseudechis guttatus 

 звичайним 

 з Папуа Нова-Гвінея 

 єхидною чорною 

 плямистим чорним аспідом 

 Pseudechis porphyriacus 

 коричневим королем 

 змією:  

 Батлера 

 чорним аспідом Коллетта 

 мулгою 

 

◙X20.04 Контакт з тигровою змією 
Контакт з: 

 мокасиновою змією мідноголовою 

 змією: 

 бунгаровидним гоплоцефалом 

 річним тропідехісом 

 Hoplocephalus bitorquatus 

 тропідехісом 

 аспідом Cryptophis 

 жовтобрюхим гоплоцефалом (Hoplocephalus stephensii) 

 тигровою змією:  

 чорною  

 острова Чаппель 

 Креффта 

 Notechis Scotobleps 

 тасманською  

 західно-австралійською 

 

◙X20.05 Контакт з морськими зміями 
Контакт з: 

 морськими крайтами (Laticaudidae) 

 морською змією: 

 носатою енгідриною (Enhydrina schistosa) 

 ластохвостою змією Гардвіка 

 оливковою морською змією 

 астроцією (Astrotia stokesii) 

 жовтобрюхою пеламідою (Pelamis platurus) 

 

◙X20.08 Контакт з іншими уточненими отруйними зміями 
Контакт з: 

 коброю 

 кораловою сверташкою (Anilius) 

 списоголовою змією 

 крайтами 

 шумлячою гадюкою 

 гримучою змією 

 гадюкою 

 бронзовою змією 

 

◙X20.09 Контакт з неуточненою отруйною змією 
Контакт з отруйною змією БДВ 
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◙X20.1 Контакт з отруйною ящіркою 
Контакт з: 

 бородатою ящіркою (Amphibolurus barbatus) 

 ящіркою-ядозубом (Heloderma suspectum) 

 

X21 Контакт з отруйними павуками 
Виключено: контакт з павуком, неотруйним (W57) 

 

◙X21.0 Контакт з воронковими водяними павуками (Agelenidae) 
Контакт з австралійським земляним павуком 

 

◙X21.1 Контакт з червоним павуком 
Контакт з: 

 чорна   вдова 

 коричнева  

 домашній павук (Steatoda grossa) 

 Latrodectus katipo 

 

◙X21.2 Контакт з білохвостими павуками або іншими смертельно небезпечними 

павуками 
Контакт з: 

 чорним домашнім павуком (Badumna insignis) 

 коричневим павуком-відлюдником 

 смертельно небезпечним павуком 

 

◙X21.8 Контакт з іншими уточненими павуками 
Контакт з: 

 павуком-мисливцем (Sparassidae) 

 павуком-колопрядом 

 павуком-тарантулом 

 Ctenizidae  

 павуком-вовком 

 

◙X21.9 Контакт з неуточненим павуком 
Контакт з павуком БДВ 

 

X22 Контакт з скорпіоном 

 

X23 Контакт з шершнями, осами та бджолами 

 

◙X23.1 Контакт з шершнями 
Контакт з різними видами шершнів  

 

◙X23.2 Контакт з осами  

 

◙X23.20 Контакт з неуточненими видами ос 

 

◙X23.21 Контакт з паперовими осами 
Контакт з підвидами: 

 поліст (Polistes) 

 Rhopalidia 

 

◙X23.22 Контакт зі справжніми осами  (підвидами Vespula) 
Контакт з: 

 осою звичайною 

 осою германською 
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◙X23.23 Контакт з пілюльним осами 

 

◙X23.29 Контакт з іншими уточненими видами ос 

 

◙X23.3 Контакт з бджолами 

 

◙X23.30 Контакт з неуточненими видами бджіл 

 

◙X23.31 Контакт з джмелем 

 

◙X23.32 Контакт з медоносною бджолою 

 

◙X23.33 Контакт з австралійськими бджолами 

 

◙X23.39 Контакт з іншими уточненими видами бджіл 

 

X24 Контакт з багатоніжками та отруйними мокрицями (тропічними) 

 

X25 Контакт з іншими уточненими отруйними членистоногими 
Виключено: з мурахами неотруйними (W57) 

 

◙X25.0 Контакт з отруйними мурахами 

 

◙X25.00 Контакт з мурахою-бульдогом скакуном  

 

◙X25.01 Контакт з вогняною мурахою 
Контакт з вогняною мурахою: 

 імпортною червоною 

 північноамериканською 

 тропічною 

 

◙X25.02 Контакт з Rhytidoponera metallica 
Контакт з мурахою-кравцем 

 

◙X25.08 Контакт з іншими уточненими отруйними мурахами 

 

◙X25.09 Контакт з отруйною мурахою, неуточненою 

 

◙X25.1 Контакт з отруйними кліщами 
Контакт з: 

 кліщем кільчатим 

 кенгуровим кліщем 

 кліщем БДВ 

 кліщем, що викликає параліч 

Виключено: кліщем, неотруйним (W57) 

 

◙X25.2 Контакт з отруйною гусеницею та гусеницею, що жалить 
Контакт з: 

 метелика  (коконом) 

 молі 

Виключено: з гусеницею БДВ (W57) 

 

◙X25.8 Контакт з іншими отруйними членистоногими 
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◙X25.9 Контакт з неуточненими отруйними членистоногими 

 

X26 Контакт з отруйними морськими тваринами та рослинами 
Виключено: 

Контакт з неотруйними морськими тваринами (W56.-) 

Контакт з морськими зміями (X20.05) 

 

◙X26.0 Контакт з медузою 

 

◙X26.00 Контакт з кубовою медузою 

 

◙X26.01 Контакт з медузою іруканджи 

 

◙X26.02 Контакт з португальським корабликом та фізалією 

 

◙X26.08 Контакт з іншими уточненими медузами 
Контакт з: 

 цианеєю (волосистою медузою) 

 медузою-джимбл 

 медузою морбакка 

 коробочною медузою Бонейра 

 

◙X26.09 Контакт з неуточненою медузою 

 

◙X26.1 Контакт з рибою, яка жалить 

 

◙X26.10 Контакт з бородавчаткою (рибою-камінь) 

 

◙X26.18 Контакт з іншими уточненими рибами, які жалять 
Контакт з: 

 європейським керчаком (морським скорпіоном) 

 сомоподібними видами риб 

 рибою:  

 ластівкою 

 коблером 

 жабоподібною  

 скорпеною 

 яка жалить, БДВ 

 морським півнем 

 крилаткою 

 рогатою акулою австралійською 

Виключено: з хвостоколовими (X26.3) 

 

◙X26.2 Контакт з отруйним восьминогом 
Контакт з восьминогом: 

 Hapalochlaena fasciata 

 синьокільчатим (Hapalochlaena) 

Виключено: контакт з восьминогом БДВ (W56.8) 

 

◙X26.3 Контакт з хвостоколовими 

 

◙X26.8 Контакт з іншими уточненими отруйними морськими тваринами та рослинами 
Контакт з: 

 конусом 

 коралом 
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 морськими:  

 анемонами 

 голотурією (морським огірком) 

 їжаком 

 гідроїдами, що жалять 

 

◙X26.9 Контакт з неуточненими отруйними морськими тваринами та рослинами 

 

X27 Контакт з іншими уточненими отруйними тваринами 

 

◙X27.0 Контакт з качконосом 

 

◙X27.8 Контакт з іншими та неуточненими отруйними тваринами 

 

X28 Контакт з іншими уточненими отруйними рослинами 
Включено: 

Введення отрути або токсинів у або через шкіру за допомогою шипів, голок рослин та інших 

пристосувань 

Виключено: 

 Споживання отруйних рослин разом з їжею (X49) 

Колота рана БДВ внаслідок контакту з шипами або голками рослин (W60) 

  

X29 Контакт з неуточненими отруйними тваринами чи рослинами 
Включено: 

Ужалення (отруйне) БДВ 

Укус отруйний БДВ 

 
Зазначайте також місце події (Y92.-) та діяльність (U50.- -U73.-) 

 

ВПЛИВ ПРИРОДНИХ ФАКТОРІВ  

(X30-X39) 

 

X30 Вплив надмірно високої зовнішньої температури  
Включено: 

Надмірно висока зовнішня температура, що спричиняє сонячний удар 

Дія надмірно високої температури БДВ 

Виключено: 

Вплив надмірно високої температури від штучного джерела (W92) 

 

X31 Вплив надмірно низької зовнішньої температури 
Включено: 

Надмірно низька температура, що спричиняє: 

 обмороження БДВ 

 обмороження стопи чи кисті  

Вплив: 

 низької температури БДВ 

 погодних умов 

Виключено: 

Вплив надмірно низької температури від штучного джерела (W93) 

Контакт з сухим льодом (W93) 

Вдихання зрідженого газу (W93) 

 

X32 Вплив сонячного світла 

 

X33 Потерпілий від блискавки 
Виключено: 

Пожежа, спричинена блискавкою (X00-X09) 
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Ушкодження внаслідок падіння дерева або іншого предмета, що спричинене блискавкою (W20) 

 

X34 Потерпілий від землетрусу  
 

X34.0 Потерпілий від катастрофічного руху земної кори, спричинений землетрусом 
Включено: блокування або травмування падаючою будівлею або іншою конструкцією внаслідок 

землетрусу 

 

X34.1 Потерпілий від цунамі 

 

X34.8 Потерпілий від інших уточнених наслідків землетрусу 

 

X34.9 Потерпілий від неуточнених наслідків землетрусу 

 

X35 Потерпілий від виверженням вулкана 

 

X36 Потерпілий від снігової лавини, зсуву та інших переміщень ґрунту 
Включено: зсув у результаті стихійного лиха 

Виключено: 

Землетрус (X34.-) 

Транспортний нещасний випадок, спричинений зіткненням з нерухомим сніговим обвалом або 

зсувом (V00-V99) 

 

X37 Потерпілий від руйнівного шторму 
Включено: 

Бураном 

Зливою 

Циклоном 

Ураганом 

Приливною хвилею, зумовленою штормом 

Торнадо 

Зливовим дощем 

Знесенням з дороги транспортного засобу штормом  

Виключено: 

Прорив дамби або іншої штучної споруди, зумовлений переміщенням ґрунту (X36) 

Транспортний нещасний випадок, що стався після шторму (V00-V99) 

 

X38 Потерпілий від повені 
Включено: 

Повінь: 

 як віддалений наслідок шторму 

 руйнівного характеру, спричинена таненням снігу 

 як безпосередній наслідок шторму 

Виключено: 

Прорив дамби або іншої штучної споруди, зумовлений переміщенням ґрунту (X36) 

Приливна хвиля: 

 зумовлена штормом (X37) 

 БДВ (X39) 

 

X39 Вплив інших та неуточнених природних факторів 
Включено: 

Природна радіація БДВ 

Приливна хвиля БДВ 

Виключено: 

Зовнішній вплив БДВ (X59) 

Цунамі (X34.1) 

 
Зазначайте також місце події (Y92.-) та діяльність (U50.- -U73.-) 



910 

 

ВИПАДКОВЕ ОТРУЄННЯ ТА ДІЯ ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН  

(X40-X49) 
▼1901, 1903 

 
Включено: 

Випадкове передозування ліків, неправильне призначення або помилковий чи ненавмисний прийом ліків 

Нещасні випадки при використанні ліків, медикаментів та біологічних речовин при терапевтичних та 

хірургічних процедурах 

Примітка: 

Уточнений перелік лікарських засобів та інших речовин, класифікованих у тризначних рубриках, див. у 

Таблиці лікарських засобів та хімічних речовин у Алфавітному покажчику. Вміст алкоголю разом з 

зазначеними нижче речовинами можна ідентифікувати, використовуючи додаткові коди Y90-Y91. 

Виключено: 

Введення лікарського засобу з метою убивства чи самогубства, чи з метою нанесення шкоди, чи при інших 

обставинах, що класифіковані в рубриках X60-X69, X85-X90, Y10-Y19 

Відповідний призначенню лікарський засіб, який правильно введений в терапевтичній чи профілактичній 

дозі, як причина будь-якої несприятливої реакції (Y40-Y59) 

 

X40 Випадкове отруєння та дія неопіоїдних анальгезивних, жарознижувальних та 

протиревматичних засобів 
Включено: 

Похідні 4-амінофенолу  

Нестероїдні протизапальні засоби [НПЗЗ] 

Похідні піразолону  

Саліцилати 

 

X41 Випадкове отруєння та дія протиепілептичних, седативно-снодійних та 

протипаркінсонічних та психотропних засобів, не класифіковане в інших 

рубриках 
Включено: 

Антидепресанти 

Барбітурати 

Похідні гідантоїну 

Іміностилбени 

Сполуки метаквалону 

Нейролептики 

Психостимулятори 

Сукциніміди та оксазолідиндіони 

Транквілізатори 

 

X42 Випадкове отруєння та дія наркотичних та психодислептичних 

[галюциногенних] речовин, не класифіковане в інших рубриках 
Включено: 

Канабіс (похідні) 

Кокаїн 

Кодеїн 

Героїн 

Лізергід [LSD] 

Мескалін 

Метадон 

Морфін 

Опій (алкалоїди) 

 

X43 Випадкове отруєння та дія інших лікарських засобів, що впливають на 

вегетативну нервову систему 
Включено: 

Парасимпатолітики [антихолінергічні та антимускаринні засоби та спазмолітичні засоби] 

Парасимпатоміметики [холінергічні засоби] 
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Симпатолітики [антиадренергічні засоби] 

Симпатоміметики [адренергічні засоби] 

 

X44 Випадкове отруєння та дія інших та неуточнених лікарських засобів, 

медикаментів та біологічних речовин 
Включено: 

Засоби, що діють переважно на гладку та скелетну мускулатуру та органи дихання 

Анестезуючі засоби (загальної дії) (місцевої дії) 

Протиінфекційні препарати 

Препарати, які діють на: 

 серцево-судинну систему 

 шлунково-кишкову систему 

Гормони та їх синтетичні замінники 

Системні та гематологічні засоби 

Антибіотики системної дії та інші протиінфекційні препарати 

Гази терапевтичного призначення 

Препарати місцевої дії 

Вакцини 

Ліки, що регулюють водно-сольовий обмін та обмін сечової кислоти 

 

X45 Випадкове отруєння та дія алкоголю 
Включено: 

Спирт: 

 бутиловий [1-бутанол] 

 етиловий [етанол] 

 ізопропіловий [2-пропанол] 

 метиловий [метанол] 

 БДВ 

 пропіловий [1-пропанол] 

Сивушне масло 

 

X46 Випадкове отруєння та дія органічних розчинників та галогенних 

вуглеводнів та їх випарів 
Включено: 

Бензол та його гомологи 

Чотирихлористий вуглець [тетрахлорометан] 

Хлорофторвуглець 

Нафта (похідні) 

 

X47 Випадкове отруєння та дія інших газів та випарів 
Виключено: дими та випари металів (X49) 

 

◙X47.0 Випадкове отруєння та дія відпрацьованого газу автомототранспорту 

 

◙X47.1 Випадкове отруєння та дія зрідженого вуглеводневого газу [LPG] 
Випадкове отруєння та дія зрідженого вуглеводневого газу [LPG] у балоні 

 

◙X47.2 Випадкове отруєння та дія іншого уточненого газу, що використовується в побуті 

 

◙X47.8 Випадкове отруєння та дія іншого уточненого газу та випарів 
Випадкове отруєння та дія: 

 оксиду вуглецю 

 гелію (немедичного) БДВ 

 сльозоточивого газу 

 оксиду азоту 

 двооксиду сірки 

 

◙X47.9 Випадкове отруєння та дія неуточненого газу та випарів 
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X48 Випадкове отруєння та дія пестицидів 
Включено: 

Фуміганти 

Фунгіциди 

Гербіциди 

Інсектициди 

Родентициди 

Засоби для протравлення деревини 

Виключено: 

Добрива та засоби для підживлення рослин (X49) 

 

X49 Випадкове отруєння та дія інших та неуточнених хімічних та отруйних 

речовин 
Включено: 

Роз'їдаючі ароматичні речовини, кислоти та їдкі луги 

Клеї та адгезивні речовини 

Дими та випари металів 

Фарби та барвники 

Добрива та засоби для підживлення рослин 

Отруєння БДВ 

Отруйні харчові продукти та отруйні рослини 

Мило та миючі засоби 

Виключено: отруєння, спричинені отруйними тваринами та рослинами (X20-X29) 

 
Зазначайте також місце події (Y92.-) та діяльність (U50.- -U73.-) 

 

ПЕРЕНАПРУЖЕННЯ, ПОДОРОЖУВАННЯ ТА НЕСТАЧА  

(X50-X57) 

 
Виключено: 

Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження (X85-Y09) 

Транспортні нещасні випадки (V00-V99) 

 

X50 Перенапруження, різкі чи повторювані рухи 
Включено: 

Піднімання: 

 важких предметів 

 вантажу 

Марафонський біг 

Веслування 

 

X51 Негативний вплив подорожування чи пересування 

 

X52 Тривале перебування у невагомому стані 
Включено: невагомість у космічному кораблі (змодельованому) 

 

X53 Нестача їжі 
Включено: 

Нестача їжі як причина: 

 виснаження 

 недостатнього харчування 

 голодування 

Виключено:  

Недостатнє вживання їжі та води через нехтування собою (R63.6) 

Голодування внаслідок позбавлення догляду або залишення без нагляду (Y06.0-) 

Нехтування собою БДВ (R46.8) 

 

X54 Нестача води 
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Включено: 

Нестача води, як причина: 

 зневоднення 

 виснаження 

Виключено:  

Недостатнє вживання їжі та води через нехтування собою (R63.6) 

Зневоднення внаслідок позбавлення догляду або залишення без нагляду (Y06.-) 

Нехтування собою БДВ (R46.8) 

 

X57 Неуточнені нестачі 
Включено: злидні 

 
Зазначайте також місце події (Y92.-) та діяльність (U50.- -U73.-) 

 

ВИПАДКОВИЙ ВПЛИВ ІНШИХ ТА НЕУТОЧНЕНИХ ФАКТОРІВ  

(X58-X59) 

 

X58 Вплив інших уточнених факторів 

 

X59 Вплив неуточненого фактора 
Включено: 

Нещасний випадок БДВ 

Несприятливий вплив БДВ 

 
Зазначайте також місце події (Y92.-) та діяльність (U50.- -U73.-) 

 

НАВМИСНЕ ЗАВДАННЯ СОБІ ШКОДИ  

(X60-X84) 

 
Включено: навмисне самоотруєння чи самоушкодження (спроба самогубства) 

 

X60 Навмисне самоотруєння та дія неопіоїдних анальгезивних, 

жарознижувальних та протиревматичних лікарських засобів 
Включено: 

Похідні 4-амінофенолу  

Нестероїдні протизапальні засоби [НСПЗЛ] 

Піразолонові похідні 

Саліцилати 

 

X61 Навмисне самоотруєння та дія протиепілептичних, седативно-снодійних та 

протипаркінсонічних та психотропних засобів, не класифіковані в інших 

рубриках 
Включено: 

Антидепресанти 

Барбітурати 

Похідні гідантоїну 

Іміностилбени 

Сполуки метаквалону 

Нейролептики 

Психостимулятори 

Сукциніміди та оксазолідиндіони 

Транквілізатори 

 

X62 Навмисне самоотруєння та дія наркотичних та психодислептичних 

[галюциногенних] речовин, не класифіковані в інших рубриках 
Включено: 

Канабіс (похідні) 

Кокаїн 
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Кодеїн 

Героїн 

Лізергід [LSD] 

Мескалін 

Метадон 

Морфін 

Опій (алкалоїди) 

 

X63 Навмисне самоотруєння та дія інших лікарських засобів, що впливають на 

вегетативну нервову систему 
Включено: 

Парасимпатолітики [антихолінергічні та антимускарінні засоби та спазмолітичні засоби] 

Парасимпатоміметики [холінергічні засоби] 

Симпатолітики [антиадренергічні засоби] 

Симпатоміметики [адренергічні засоби] 

 

X64 Навмисне самоотруєння та дія інших та неуточнених лікарських засобів, 

медикаментів та біологічних речовин 
Включено: 

Засоби, що діють переважно на гладку та скелетну мускулатуру та органи дихання 

Анестезуючі засоби (загальної дії) (місцевої дії) 

Протиінфекційні препарати 

Препарати, які діють на: 

 серцево-судинну систему 

 шлунково-кишкову систему 

Гормони та їх синтетичні замінники 

Системні та гематологічні засоби 

Антибіотики системної дії та інші протиінфекційні препарати 

Гази терапевтичного призначення 

Препарати місцевої дії 

Вакцини 

Ліки, що регулюють водно-сольовий обмін та обмін сечової кислоти 

 

X65 Навмисне самоотруєння та дія алкоголю 
Включено: 

Спирт: 

 бутиловий [1-бутанол] 

 етиловий [етанол] 

 ізопропіловий [2-пропанол] 

 метиловий [метанол] 

 БДВ 

 пропіловий [1-пропанол] 

Сивушне масло 

 

X66 Навмисне самоотруєння та дія органічних розчинників та галогенних 

вуглеводнів та їх випарів 
Включено: 

Бензол та його гомологи 

Чотирихлористий вуглець [тетрахлорометан] 

Хлорофторвуглець 

Нафта (похідні) 

 

X67 Навмисне самоотруєння та дія інших газів та випарів 
Виключено: дими та випари металів (X69) 

 

◙X67.0 Навмисне самоотруєння та дія відпрацьованого газу автомототранспорту 

 

◙X67.1 Навмисне самоотруєння та дія зрідженого вуглеводневого газу [LPG] 
Навмисне самоотруєння та дія зрідженого вуглеводневого газу [LPG] у балоні 



915 

 

◙X67.2 Навмисне самоотруєння та дія іншого уточненого газу, що використовується в 

побуті 

 

◙X67.8 Навмисне самоотруєння та дія іншого уточненого газу та випарів 
Навмисне самоотруєння та дія: 

 оксиду вуглецю 

 гелію (немедичного) БДВ 

 сльозоточивого газу 

 оксиду азоту 

 двооксиду сірки 

 

◙X67.9 Навмисне самоотруєння та дія неуточненого газу та випарів 

 

X68 Навмисне самоотруєння та дія пестицидів 
Включено: 

Фуміганти 

Фунгіциди 

Гербіциди 

Інсектициди 

Родентициди 

Засоби для протравлення деревини 

Виключено: 

Добрива та засоби для підживлення рослин (X69) 

 

X69 Навмисне самоотруєння та дія інших та неуточнених хімічних та отруйних 

речовин  
Включено: 

Роз'їдаючі ароматичні речовини, кислоти та їдкі луги 

Клеї та адгезивні речовини 

Дими та випари металів 

Фарби та барвники 

Добрива та засоби для підживлення рослин 

Отруєння БДВ 

Отруйні харчові продукти та отруйні рослини 

Мило та миючі засоби 

 

X70 Навмисне завдання собі шкоди шляхом повішення, удавлення та задушення 

 

◙X70.0 Навмисне завдання собі шкоди шляхом повішення 

 

◙X70.1 Навмисне завдання собі шкоди шляхом удавлення 
Виключено: в результаті повішення (X70.0) 

 

◙X70.2 Навмисне завдання собі шкоди шляхом задушення 

 

X71 Навмисне завдання собі шкоди шляхом занурення у воду та утоплення 

 

◙X71.0 Навмисне завдання собі шкоди шляхом занурення у воду та утоплення у ванні 
Навмисне завдання собі шкоди шляхом занурення у воду та утоплення у гідромасажній ванні 

 

◙X71.1 Навмисне завдання собі шкоди шляхом занурення у воду та утоплення у басейні 

 

◙X71.2 Навмисне завдання собі шкоди шляхом занурення у воду та утоплення у відкритій 

водоймі 
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◙X71.8 Навмисне завдання собі шкоди шляхом занурення у воду та утоплення у іншому 

уточненому водоймищі 

 

◙X71.9 Навмисне завдання собі шкоди шляхом занурення у воду та утоплення у 

неуточненому водоймищі 

 

X72 Навмисне завдання собі шкоди пострілом з ручної вогнепальної зброї 
Включено: 

Пістолет, що утримується однією рукою 

Пістолет, що приводиться в дію: 

 повітрям 

 газом 

 порохом 

 пружиною 

Пістолет 

Револьвер 

З коротким дулом:  

 гвинтівка  

 обріз 

Виключено: ракетний пістолет (X74.9) 

 

X74 Навмисне завдання собі шкоди пострілом з іншої та неуточненої 

вогнепальної зброї 

 

◙X74.1 Навмисне завдання собі шкоди пострілом з пневматичної рушниці 
Навмисне завдання собі шкоди пострілом з: 

 повітряного пістолета 

 повітряної, газової або пружинної довгодулової зброї 

 пневматичного пістолета 

 пейнтбольної рушниці 

 пневматики з нарізним дулом 

 

◙X74.2 Навмисне завдання собі шкоди пострілом з вогнепальної зброї 
Навмисне завдання собі шкоди пострілом з: 

 вогнепальної зброї БДВ 

 порохової вогнепальної зброї 

 помпової рушниці 

 самозарядної вогнепальної зброї 

Виключено: обріза (X72) 

 

◙X74.3 Навмисне завдання собі шкоди пострілом з малокаліберної рушниці 
Навмисне завдання собі шкоди пострілом з рушниці:  

 з калібром ≤ .22: 

 армійської   (автоматичної) 

 мисливської  (помпової) 

 довгодулової  (напівавтоматичної) 

Виключено: гвинтівки з коротким дулом (X72) 

 

◙X74.4 Навмисне завдання собі шкоди пострілом з рушниці великого калібру 
Навмисне завдання собі шкоди пострілом з рушниці:  

 з калібром  > .22: 

 армійської   (автоматичної) 

 мисливської  (помпової) 

 довгодулової  (напівавтоматичної) 

Виключено: гвинтівки з коротким дулом (X72) 
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◙X74.9 Навмисне завдання собі шкоди пострілом з іншої та неуточненої вогнепальної 

зброї 
Навмисне завдання собі шкоди пострілом з: 

 вогнепальної зброї БДВ 

 рушниці БДВ 

 кулемета 

 гвинтівки БДВ 

 ракетного пістолета [сигнального пістолета] 

 

X75 Навмисне завдання собі шкоди шляхом використання вибухових речовин та 

підривних пристроїв 

 

X76 Навмисне завдання собі шкоди димом, вогнем та полум’ям  

 

X77 Навмисне завдання собі шкоди парою, гарячими випарами та предметами 

 

X78 Навмисне завдання собі шкоди гострим предметом 

 

◙X78.0 Навмисне завдання собі шкоди ножем 
Навмисне завдання собі шкоди: 

 кинджалом 

 мечем 

 

◙X78.1 Навмисне завдання собі шкоди лезом бритви 

 

◙X78.2 Навмисне завдання собі шкоди голкою для ін’єкцій та шприцом 

 

◙X78.3 Навмисне завдання собі шкоди склом 

 

◙X78.8 Навмисне завдання собі шкоди іншим уточненим гострим предметом 

 

◙X78.9 Навмисне завдання собі шкоди гострим предметом, неуточненим 

 

X79 Навмисне завдання собі шкоди тупим предметом 

 

X80 Навмисне завдання собі шкоди шляхом стрибка з висоти 
Включено: навмисне падіння з одного рівня на інший 

 

X81 Навмисне завдання собі шкоди шляхом стрибка під об’єкт, що рухається, або 

лежачи на шляху його руху 

 

◙X81.0 Навмисне завдання собі шкоди шляхом стрибка під або лежачи на шляху поїзда, 

що рухається 
Навмисне завдання собі шкоди шляхом стрибка під або лежачи на шляху залізничного 

транспортного засобу, що рухається 

 

◙X81.1 Навмисне завдання собі шкоди шляхом стрибка під або лежачи на шляху трамвая, 

що рухається 
Навмисне завдання собі шкоди шляхом стрибка під або лежачи на шляху міського трамвая, що 

рухається 

 

◙X81.2 Навмисне завдання собі шкоди шляхом стрибка під або лежачи на шляху 

моторного транспортного засобу, що рухається 
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◙X81.8 Навмисне завдання собі шкоди шляхом стрибка під або лежачи на шляху іншого 

уточненого об’єкта, що рухається 

 

◙X81.9 Навмисне завдання собі шкоди шляхом стрибка під або лежачи на шляху 

неуточненого об’єкта, що рухається 

 

X82 Навмисне завдання собі шкоди шляхом аварії моторного транспортного 

засобу 
Виключено: аварія повітряного транспорту (X83) 

 

◙X82.0 Навмисне завдання собі шкоди шляхом зіткнення легкового автомобіля з іншим 

моторним транспортним засобом, не дорожнього 

 

◙X82.1 Навмисне завдання собі шкоди шляхом зіткнення легкового автомобіля з 

зафіксованим або стаціонарним об’єктом, не дорожнього 

 

◙X82.2 Навмисне завдання собі шкоди шляхом іншої уточненої аварії моторного 

транспортного засобу, не дорожньої 
Навмисне зіткнення [не дорожнє] з: 

 поїздом або залізничним транспортним засобом 

 (міським) трамваєм 

 

◙X82.3 Навмисне завдання собі шкоди шляхом неуточненої аварії моторного 

транспортного засобу, не дорожньої 

 

◙X82.4 Навмисне завдання собі шкоди шляхом зіткнення легкового автомобіля з іншим 

моторним транспортним засобом, дорожнього 

 

◙X82.5 Навмисне завдання собі шкоди шляхом зіткнення легкового автомобіля з 

зафіксованим або стаціонарним об’єктом, дорожнього 

 

◙X82.8 Навмисне завдання собі шкоди шляхом іншої уточненої аварії моторного 

транспортного засобу, дорожньої 
Навмисне зіткнення [дорожнє] з: 

 поїздом або залізничним транспортним засобом 

 (міським) трамваєм 

 

◙X82.9 Навмисне завдання собі шкоди шляхом неуточненої аварії моторного 

транспортного засобу, дорожньої 

 

X83 Навмисне завдання собі шкоди іншими уточненими засобами 
Включено: 

Навмисне завдання собі шкоди: 

 дією їдких речовин, окрім отруйних 

 аварією повітряного транспорту 

 ураженням електричним струмом 

 

X84 Навмисне завдання собі шкоди неуточненими засобами 

 
Зазначайте також місце події (Y92.-) та діяльність (U50.- -U73.-) 

 

НАПАД З МЕТОЮ ВБИВСТВА ЧИ НАНЕСЕННЯ УШКОДЖЕННЯ 

(X85-Y09) 
▼2008 
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Включено: 

Вбивство 

Ушкодження, спричинені іншою особою з метою нанесення каліцтва чи вбивства за допомогою будь-яких 

засобів 

Виключено: 

Ушкодження внаслідок: 

 передбачених законом дій (Y35.-) 

 військових операцій (Y36.-) 

 
Наступні підрубрики для класифікації особи, яка вчинила напад, зґвалтування або неналежне поводження, 

використовуються на рівні п’ятого знаку кодів X85-Y09: 

 

Заповнення четвертого знаку знаком «0» необхідне в рубриках X85-X91, X93, X96-X98, Y00-Y01 та Y04-

Y09. 

 

Ці підрубрики використовуються для зазначення відносин між нападником та жертвою. 

 

Примітка:  

Якщо можуть застосовуватися декілька категорій, зазначайте код, що знаходиться найвище у списку. 

 

◙0 чоловік/дружина або співмешканець 
Колишній співмешканець/ колишня співмешканка 

Колишній чоловік/ колишня дружина 

 

◙1 один з батьків 
Батько/мати:  

 прийомний /прийомна  

 рідний /рідна    (проживаючі разом) (проживаючі окремо) 

 вітчим/мачуха 

Співмешканець матері/співмешканка батька 

Виключено:  

Патронатні батьки (.3) 

Партнер батька/матері, що проживає окремо (.4) 

 

◙2 інший член родини 
Брат або сестра 

Двоюрідний брат або сестра 

Онук або онука 

Бабуся або дідусь 

Племінник або племінниця 

Син або донька 

Названа дитина (зведений брат) (зведена сестра) 

Дядько або тітка 

 

◙3 доглядач 
Няня 

Патронатний батько/патронатна мати 

Медичний працівник 

Доглядач у центрі догляду за хворими, інтернаті або пансіоні 

Шкільний учитель 

 

◙4 знайомий або друг 
Працедавець, працівник або співробітник 

Друг родини 

Сусід/сусідка 

Партнер батька/матері, що проживає окремо 
 

◙5 представник органів влади 
Виправної служби 

Імміграційної служби 
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Військовослужбовець 

Поліцейський 

Лісничий 

Співробітник служби охорони 

Шериф 

Спеціальний констебль 

 

◙6 особа, невідома жертві 
Незнайомець  

 

◙7 група осіб, невідомих жертві 
Банда 

Компанія  

 

◙8 інша уточнена особа 

 

◙9 неуточнена особа 

 

X85 Напад з використанням лікарських засобів, медикаментів та біологічних 

препаратів з метою вбивства чи нанесення ушкодження 
Див. вище підрубрики з п’ятим знаком  

Включено: 

Вбивство шляхом отруєння (будь-якою(ими)): 

 біологічною речовиною 

 лікарськими засобами 

 медикаментами 

 

X86 Напад з використанням їдкої речовини з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження 
Див. вище підрубрики з п’ятим знаком  

Виключено: використання їдких газів (X88.0-) 

 

X87 Напад з використанням пестицидів з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження 
Див. вище підрубрики з п’ятим знаком  

Включено: використання засобів для захисту деревини 

Виключено: використання добрив та засобів для підживлення рослин (X89.0-) 

 

X88 Напад з використанням газів та випарів з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження 
Див. вище підрубрики з п’ятим знаком  

 

X89 Напад з використанням інших уточнених хімічних та отруйних речовин з 

метою вбивства чи нанесення ушкодження 
Див. вище підрубрики з п’ятим знаком  

Включено: використання добрив та засобів для підживлення рослин 

 

X90 Напад з використанням неуточнених хімічних та отруйних речовин з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження 
Див. вище підрубрики з п’ятим знаком  

Включено: напад з метою вбивства шляхом отруєння БДВ 

 

X91 Напад з повішенням, удавленням та задушенням з метою вбивства чи 

нанесення ушкодження 
Див. вище підрубрики з п’ятим знаком  
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X92 Напад з зануренням у воду та утопленням з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження 
Див. вище  підрубрики з п’ятим знаком  

 

◙X92.0 Напад з зануренням у воду та утопленням у ванні з метою вбивства чи 

нанесення ушкодження 

 

◙X92.1 Напад з зануренням у воду та утопленням у басейні з метою вбивства чи 

нанесення ушкодження 

 

◙X92.2 Напад з зануренням у воду та утопленням у відкритій водоймі з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження 

 

◙X92.8 Напад з зануренням у воду та утопленням у іншому уточненому водоймищі з 

метою вбивства чи нанесення ушкодження 

 

◙X92.9 Напад з зануренням у воду та утопленням у неуточненому водоймищі з 

метою вбивства чи нанесення ушкодження 

 

X93 Напад з використанням ручної вогнепальної зброї з метою вбивства чи 

нанесення ушкодження 
Див. вище підрубрики з п’ятим знаком  

Включено: 

Пістолет, що утримується однією рукою 

Пістолет, що приводиться в дію: 

 повітрям 

 газом 

 порохом 

 пружиною 

Пістолет 

Револьвер 

З коротким дулом:  

 гвинтівка  

 обріз 

Виключено: ракетний пістолет (X95.9-) 

 

X95 Напад з використанням іншої та неуточненої вогнепальної зброї  
Див. вище підрубрики з п’ятим знаком  

 

◙X95.1 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням 

пневматичної рушниці 
Напад пострілом з: 

 повітряного пістолета 

 повітряної, газової або пружинної довгодулової зброї 

 пневматичного пістолета 

 пейнтбольної рушниці 

 пневматики з нарізним дулом 

 

◙X95.2 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням 

вогнепальної зброї 
Напад пострілом з: 

 вогнепальної зброї БДВ 

 порохової вогнепальної зброї 

 помпової рушниці 

 самозарядної вогнепальної зброї 

Виключено: обріза (X93.0-) 
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◙X95.3 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням 

малокаліберної рушниці 
Напад пострілом з рушниці:  

 з калібром ≤ .22: 

 армійської   (автоматичної) 

 мисливської  (помпової) 

 довгодулової  (напівавтоматичної) 

Виключено: гвинтівки з коротким дулом (X93.0-) 

 

◙X95.4 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням 

рушниці великого калібру 
Напад пострілом з рушниці:  

 з калібром > .22: 

 армійської   (автоматичної) 

 мисливської  (помпової) 

 довгодулової  (напівавтоматичної) 

Виключено: гвинтівки з коротким дулом (X93.0-) 

 

◙X95.9 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням іншої та 

неуточненої вогнепальної зброї 
Напад пострілом з: 

 вогнепальної зброї БДВ 

 рушниці БДВ 

 кулемета 

 гвинтівки БДВ 

 ракетного пістолета [сигнального пістолета] 

 

X96 Напад з використанням вибухових речовин та підривних пристроїв з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження 
Див. вище підрубрики з п’ятим знаком  

Виключено: використання запалювального пристрою (X97.0-) 

 

X97 Напад з використанням диму, вогню та полум’я з метою вбивства чи 

нанесення ушкодження 
Див. вище  підрубрики з п’ятим знаком  

Включено: 

Підпал 

Використання цигарок 

Використання запалювальної суміші 

 

X98 Напад з використанням пари, гарячих випарів та гарячих предметів з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження 
Див. вище підрубрики з п’ятим знаком  

 

X99 Напад з використанням гострого предмета з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження 
Див. вище підрубрики з п’ятим знаком  

Включено: заколотий БДВ 

 

◙X99.0 Напад з використанням ножа 
Напад з: 

 кинджалом 

 мечем 

 

◙X99.1 Напад з використанням леза бритви 
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◙X99.2 Напад з використанням голки для ін’єкцій та шприца 

 

◙X99.3 Напад з використанням скла 

 

◙X99.8 Напад з використанням іншого уточненого гострого предмета 

 

◙X99.9 Напад з використанням неуточненого гострого предмета 

 

Y00 Напад з використанням тупого предмета з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження 
Див. вище підрубрики з п’ятим знаком  

 

Y01 Напад зі штовханням з висоти з метою вбивства чи нанесення ушкодження 
Див. вище підрубрики з п’ятим знаком  

 

Y02 Напад зі штовханням під чи на шлях об’єкта, що рухається, або розміщенням 

на шляху його руху з метою вбивства чи нанесення ушкодження 
Див. вище підрубрики з п’ятим знаком  

 

◙Y02.1 Напад зі штовханням під чи на шлях поїзда, що рухається, або розміщенням 

на шляху його руху з метою вбивства чи нанесення ушкодження 
Напад зі штовханням під чи на шлях залізничного транспортного засобу, що рухається, або 

розміщенням на шляху його руху з метою вбивства чи нанесення ушкодження 

 

◙Y02.2 Напад зі штовханням під чи на шлях трамвая, що рухається, або 

розміщенням на шляху його руху з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження 
Напад зі штовханням під чи на шлях міського трамвая, що рухається, або розміщенням на шляху 

його руху з метою вбивства чи нанесення ушкодження 

 

◙Y02.3 Напад зі штовханням під чи на шлях моторного транспортного засобу, що 

рухається, або розміщенням на шляху його руху з метою вбивства чи 

нанесення ушкодження 

 

◙Y02.8 Напад зі штовханням під чи на шлях іншого уточненого об’єкту, що 

рухається, або розміщенням на шляху його руху з метою вбивства чи 

нанесення ушкодження 

 

◙Y02.9 Напад зі штовханням під чи на шлях неуточненого об’єкту, що рухається, або 

розміщенням на шляху його руху з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження 

 

Y03 Напад шляхом наїзду транспортним засобом з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження 
Див. підрубрики з п’ятим знаком на стор. 902-903 

 

◙Y03.0 Напад шляхом зіткнення легкового автомобіля з іншим моторним 

транспортним засобом, не дорожнього 

 

◙ Y03.1 Напад шляхом зіткнення легкового автомобіля з нерухомим або 

стаціонарним об’єктом, не дорожнього 

 

◙ Y03.2 Напад шляхом іншої уточненої аварії моторного транспортного засобу, не 

дорожньої 
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Напад шляхом навмисного збивання або наїзду на пішохода моторним транспортним засобом, не 

дорожнього 

 

◙ Y03.3 Напад шляхом неуточненої аварії моторного транспортного засобу, не 

дорожньої 

 

◙ Y03.4 Напад шляхом зіткнення легкового автомобіля з іншим моторним 

транспортним засобом, дорожнього 

 

◙ Y03.5 Напад шляхом зіткнення легкового автомобіля з зафіксованим або 

стаціонарним об’єктом, дорожнього 

 

◙ Y03.8 Напад шляхом іншої уточненої аварії моторного транспортного засобу, 

дорожньої 
Напад шляхом навмисного збивання або наїзду на пішохода моторним транспортним засобом, 

дорожнього 

 

◙ Y03. 9 Напад шляхом неуточненої аварії моторного транспортного засобу, 

дорожньої 

 

Y04 Напад з застосуванням фізичної сили з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження 
Див. вище підрубрики з п’ятим знаком  

Включено: сутичка чи бійка без зброї 

Виключено: 

Напад з метою вбивства шляхом: 

 удавлення (X91.0-) 

 утоплення (X92.-) 

 використання зброї (X93-X95, X99.-, Y00.0-) 

Зґвалтування з використанням фізичної сили (Y05.0-) 

 

Y05 Застосування фізичної сили з метою зґвалтування  
Див. вище підрубрики з п’ятим знаком  

Включено: 

Зґвалтування (спроба) 

Содомія (спроба) 

 

Y06 Позбавлення догляду або залишення без нагляду з метою вбивства чи 

нанесення ушкодження 
▼1909 

Див. вище підрубрики з п’ятим знаком  

 

Y07 Інші форми неналежного поводження з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження 
▼1909 

Див. вище  підрубрики з п’ятим знаком  

Включено: 

Психічна жорстокість 

Фізичне знущання 

Сексуальне знущання 

Катування 

Виключено: 

Позбавлення догляду або залишення без нагляду (Y06.0-) 

Застосування фізичної сили з метою зґвалтування (Y05.0-) 

 

Y08 Напад з застосуванням інших уточнених засобів з метою вбивства чи 

нанесення ушкодження 
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Див. вище підрубрики з п’ятим знаком  

 

Y09 Напад з застосуванням неуточнених засобів з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження 
Див. вище підрубрики з п’ятим знаком  

Включено: 

Убивство (спроба) найманим убивцею БДВ 

Убивство (спроба) БДВ 

Ненавмисне вбивство (випадкове) 

Навмисне вбивство (спроба) БДВ 

 
Зазначайте також місце події (Y92.-) та діяльність (U50.- -U73.-) 

 

ПОДІЯ З НЕВИЗНАЧЕНИМ НАМІРОМ  

(Y10-Y34) 

 
Примітка: 

Цей розділ використовується у тих випадках, якщо намір невизначений, незазначений або не можливо 

встановити. Він застосовується, коли є травми не уточнені як випадкові (ненавмисні), завдані собі самою 

особою з метою завдання собі шкоди, або є наслідком нападу. 

 

Y10 Отруєння та вплив неопіоїдних анальгезивних, жарознижувальних та 

протиревматичних засобів, намір невизначений 
Включено: 

Похідні 4-амінофенолу  

Нестероїдні протизапальні засоби [НПЗЗ] 

Похідні піразолону  

Саліцилати 

 

Y11 Отруєння та вплив протиепілептичних, седативно-снодійних та 

протипаркінсонічних та психотропних засобів, не класифіковані в інших 

рубриках, намір невизначений 
Включено: 

Антидепресанти 

Барбітурати 

Похідні гідантоїну 

Іміностилбени 

Сполуки метаквалону 

Нейролептики 

Психостимулятори 

Сукциніміди та оксазолідиндіони 

Транквілізатори 

 

Y12 Отруєння та вплив наркотичних та психодислептичних [галюциногенних] 

речовин, не класифіковані в інших рубриках, намір невизначений 
Включено: 

Канабіс (похідні) 

Кокаїн 

Кодеїн 

Героїн 

Лізергід [LSD] 

Мескалін 

Метадон 

Морфін 

Опій (алкалоїди) 

 

Y13 Отруєння та вплив інших лікарських засобів, що впливають на вегетативну 

нервову систему, намір невизначений 
Включено: 
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Парасимпатолітики [антихолінергічні та антимускарінні засоби та спазмолітичні засоби] 

Парасимпатоміметики [холінергічні засоби] 

Симпатолітики [антиадренергічні засоби] 

Симпатоміметики [адренергічні засоби] 

 

Y14 Отруєння та вплив інших та неуточнених лікарських засобів, медикаментів 

та біологічних речовин, намір невизначений 
Включено: 

Засоби, що діють переважно на гладку та скелетну мускулатуру та органи дихання 

Анестезуючі засоби (загальної дії) (місцевої дії) 

Протиінфекційні препарати 

Препарати, які діють на: 

 серцево-судинну систему 

 шлунково-кишкову систему 

Гормони та їх синтетичні замінники 

Системні та гематологічні засоби 

Антибіотики системної дії та інші протиінфекційні препарати 

Гази терапевтичного призначення 

Препарати місцевої дії 

Вакцини 

Ліки, що регулюють водно-сольовий обмін та обмін сечової кислоти 

 

Y15 Отруєння та вплив алкоголю, намір невизначений 
Включено: 

Спирт: 

 бутиловий [1-бутанол] 

 етиловий [етанол] 

 ізопропіловий [2-пропанол] 

 метиловий [метанол] 

 БДВ 

 пропіловий [1-пропанол] 

Сивушне масло 

 

Y16 Отруєння та вплив органічних розчинників та галогенних вуглеводнів та їх 

випарів, намір невизначений 
Включено: 

Бензол та його гомологи 

Чотирихлористий вуглець [тетрахлорометан] 

Хлорофторвуглець 

Нафта (похідні) 

 

Y17 Отруєння та вплив інших газів та випарів, намір невизначений 
Виключено: дими та випари металів (Y19) 

 

◙Y17.0 Отруєння та вплив відпрацьованого газу автомототранспорту, намір невизначений 

 

◙ Y17.1 Отруєння та вплив зрідженого вуглеводневого газу [LPG], намір невизначений 
Отруєння та вплив зрідженого вуглеводневого газу [LPG] у балоні, намір невизначений 

 

◙ Y17.2 Отруєння та вплив іншого уточненого газу, що використовується в побуті, намір 

невизначений 

 

◙ Y17.8 Отруєння та вплив іншого уточненого газу та випарів, намір невизначений 
Невизначений намір отруєння та впливу: 

 оксиду вуглецю 

 гелію (немедичного) БДВ 

 сльозоточивого газу 

 оксиду азоту 
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 двооксиду сірки 

 

◙ Y17.9 Отруєння та вплив неуточненого газу та випарів, намір невизначений 

 

Y18 Отруєння та вплив пестицидів, намір невизначений 
Включено: 

Фуміганти 

Фунгіциди 

Гербіциди 

Інсектициди 

Родентициди 

Засоби для протравлення деревини 

Виключено: 

Добрива та засоби для підживлення рослин (Y19) 

 

Y19 Отруєння та вплив інших та неуточнених хімічних та отруйних речовин, 

намір невизначений 
Включено: 

Роз'їдаючі ароматичні речовини, кислоти та їдкі луги 

Клеї та адгезивні речовини 

Дими та випари металів 

Фарби та барвники 

Добрива та засоби для підживлення рослин 

Отруєння БДВ 

Отруйні харчові продукти та отруйні рослини 

Мило та миючі засоби 

 

Y20 Повішення, задушення та удавлення, намір невизначений 

 

Y21 Занурення у воду та утоплення, намір невизначений 

 

◙Y21.0 Занурення у воду та утоплення у ванні, намір невизначений 

 

◙Y21.1 Занурення у воду та утоплення у басейні, намір невизначений 

 

◙Y21.2 Занурення у воду та утоплення у відкритій водоймі, намір невизначений 

 

◙Y21.8 Занурення у воду та утоплення у іншому уточненому водоймищі, намір 

невизначений 

 

◙Y21.9 Занурення у воду та утоплення у неуточненому водоймищі, намір невизначений 

 

Y22 Ушкодження внаслідок пострілу з ручної вогнепальної зброї, намір 

невизначений 
Включено: 

Пістолет, що утримується однією рукою 

Пістолет, що приводиться в дію: 

 повітрям 

 газом 

 порохом 

 пружиною 

Пістолет 

Револьвер 

З коротким дулом:  

 гвинтівка 

 обріз  

Виключено: ракетний пістолет (Y24.9) 
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Y24 Ушкодження внаслідок пострілу з іншої та неуточненої вогнепальної зброї, 

намір невизначений 

 

◙Y24.1 Ушкодження внаслідок пострілу з пневматичної рушниці, намір невизначений 
Невизначений намір ушкодження внаслідок пострілу з: 

 повітряного пістолета 

 повітряної, газової або пружинної довгодулової зброї 

 пневматичного пістолета 

 пейнтбольної рушниці 

 пневматики з нарізним дулом 

 

◙ Y24.2 Ушкодження внаслідок пострілу з вогнепальної зброї, намір невизначений 
Невизначений намір ушкодження внаслідок пострілу з: 

 вогнепальної зброї БДВ 

 порохової вогнепальної зброї 

 помпової рушниці 

 самозарядної вогнепальної зброї 

Виключено: обріза (Y22) 

 

◙ Y24.3 Ушкодження внаслідок пострілу з малокаліберної рушниці, намір невизначений 
Невизначений намір ушкодження внаслідок пострілу з рушниці:  

 з калібром ≤ .22: 

 армійської   (автоматичної) 

 мисливської   (помпової)  

 довгодулової   (напівавтоматичної) 

Виключено: гвинтівки з коротким дулом (Y22) 

 

◙ Y24.4 Ушкодження внаслідок пострілу з рушниці великого калібру, намір невизначений 
Невизначений намір ушкодження внаслідок пострілу з рушниці:  

 з калібром > .22: 

 армійської   (автоматичної) 

 мисливської   (помпової)  

 довгодулової   (напівавтоматичної) 

Виключено: гвинтівки з коротким дулом (Y22) 

 

◙ Y24.9 Ушкодження внаслідок пострілу з іншої та неуточненої вогнепальної зброї, намір 

невизначений 
Невизначений намір ушкодження внаслідок пострілу з: 

 вогнепальної зброї БДВ 

 рушниці БДВ 

 кулемета 

 гвинтівки БДВ 

 ракетного пістолета [сигнального пістолета] 

 

Y25 Ушкодження внаслідок застосування вибухових речовин та підривних 

пристроїв, намір невизначений 

 

Y26 Ушкодження внаслідок контакту з димом, вогнем та полум’ям, намір 

невизначений 

 

Y27 Ушкодження внаслідок контакту з парою, гарячими випарами та 

предметами, намір невизначений 

 

Y28 Ушкодження внаслідок контакту з гострим предметом, намір невизначений 
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◙Y28.0 Контакт з ножем, намір невизначений 
Контакт з: 

 кинджалом 

 мечем 

 

◙Y28.1 Контакт з лезом бритви, намір невизначений 

 

◙Y28.2 Контакт з голкою для ін’єкцій та шприцом, намір невизначений 

 

◙Y28.3 Контакт зі склом, намір невизначений 

 

◙Y28.8 Контакт з іншим уточненим гострим предметом, намір невизначений 

 

◙Y28.9 Контакт з неуточненим гострим предметом, намір невизначений 

 

Y29 Ушкодження внаслідок контакту з тупим предметом, намір невизначений 

 

Y30 Ушкодження внаслідок падіння, стрибка чи поштовху з висоти, намір 

невизначений 
Включено: падіння потерпілого з одного рівня на інший, намір невизначений 

 

Y31 Ушкодження внаслідок падіння, лежання під або бігу перед об’єктом, що 

рухається, намір невизначений 

 

◙Y31.0 Ушкодження внаслідок падіння, лежання під або бігу перед поїздом, що 

рухається, намір невизначений 
Ушкодження внаслідок падіння, лежання під або бігу перед залізничним транспортним засобом, 

що рухається 

 

◙Y31.1 Ушкодження внаслідок падіння, лежання під або бігу перед трамваєм, що 

рухається, намір невизначений 
Ушкодження внаслідок падіння, лежання під або бігу перед міським трамваєм, що рухається 

 

◙Y31.2 Ушкодження внаслідок падіння, лежання під або бігу перед моторним 

транспортним засобом, що рухається, намір невизначений 

 

◙Y31.8 Ушкодження внаслідок падіння, лежання під або бігу перед іншим уточненим 

об’єктом, що рухається, намір невизначений 

 

◙Y31.9 Ушкодження внаслідок падіння, лежання під або бігу перед неуточненим 

об’єктом, що рухається, намір невизначений 

 

Y32 Ушкодження внаслідок аварії транспортного засобу, намір невизначений 

 

◙Y32.0 Зіткнення легкового автомобіля з іншим моторним транспортним засобом, намір 

невизначений, не дорожнє 

 

◙ Y32.1 Зіткнення легкового автомобіля з зафіксованим або стаціонарним об’єктом, намір 

невизначений, не дорожнє 

 

◙ Y32.2 Інша уточнена аварія моторного транспортного засобу, намір невизначений, не 

дорожня 
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◙ Y32.3 Неуточнена аварія моторного транспортного засобу, намір невизначений, не 

дорожня 

 

◙ Y32.4 Зіткнення легкового автомобіля з іншим моторним транспортним засобом, намір 

невизначений, дорожнє 

 

◙ Y32.5 Зіткнення легкового автомобіля з зафіксованим або стаціонарним об’єктом, намір 

невизначений, дорожнє 

 

◙ Y32.8 Інша уточнена аварія моторного транспортного засобу, намір невизначений, 

дорожня 

 

◙ Y32.9 Неуточнена аварія моторного транспортного засобу, намір невизначений, 

дорожня 

 

Y33 Інші уточнені ушкодження, намір невизначений 

 

Y34 Неуточнене ушкодження, намір невизначений 

 
Зазначайте також місце події (Y92.-) та діяльність (U50.- -U73.-) 

 

УШКОДЖЕННЯ ВНАСЛІДОК ДІЙ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ ТА 

ВІЙСЬКОВИМИ ОПЕРАЦІЯМИ  

(Y35-Y36) 

 

Y35 Ушкодження внаслідок дій, передбачених законом 
Включено: 

Травми, нанесені поліцією або іншими представниками правоохоронних органів, у тому числі: 

 військовим під час виконання службових обов’язків, в ході затримання або спроби затримати 

будь-яку особу 

 правопорушникам, під час придушення заворушень, підтримання порядку та інших законних 

дій 

Приведення в дію смертного вироку з дотриманням встановлених законом вимог 

 

Y35.0 Ушкодження внаслідок передбаченого законом використання вогнепальної 

зброї 

 

◙Y35.01 Ушкодження внаслідок передбаченого законом пострілу з ручної вогнепальної 

зброї 
Ушкодження внаслідок передбаченого законом пострілу з: 

 пістолета, що утримується однією рукою 

 пістолета, що приводиться в дію: 

 повітрям 

 газом 

 порохом 

 пружиною 

 пістолета 

 револьвера 

 з коротким дулом: 

 гвинтівки  

 обріза 

Виключено: ракетний пістолет (Y35.09) 

 

◙Y35.02 Ушкодження внаслідок передбаченого законом пострілу з пневматичної 

рушниці 
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Ушкодження внаслідок передбаченого законом пострілу з: 

 повітряного пістолета 

 повітряної, газової або пружинної довгодулової зброї 

 пневматичного пістолета 

 пневматики з нарізним дулом 

 

◙Y35.03 Ушкодження внаслідок передбаченого законом пострілу з вогнепальної зброї 
Ушкодження внаслідок передбаченого законом пострілу з: 

 вогнепальної зброї БДВ 

 порохової вогнепальної зброї 

 помпової рушниці 

 самозарядної вогнепальної зброї 

Виключено: обріза (Y35.01) 

 

◙Y35.04 Ушкодження внаслідок передбаченого законом пострілу з малокаліберної 

рушниці 
Ушкодження внаслідок передбаченого законом пострілу з рушниці:  

 з калібром ≤ .22: 

 армійської   (автоматичної) 

 мисливської   (помпової)  

 довгодулової  (напівавтоматичної) 

Виключено: гвинтівки з коротким дулом (Y35.01) 

 

◙Y35.05 Ушкодження внаслідок передбаченого законом пострілу з рушниці великого 

калібру 
Ушкодження внаслідок передбаченого законом пострілу з рушниці:  

 з калібром > .22: 

 армійської   (автоматичної) 

 мисливської   (помпової)  

 довгодулової  (напівавтоматичної) 

Виключено: гвинтівки з коротким дулом (Y35.01) 

 

◙Y35.09 Ушкодження внаслідок передбаченого законом пострілу з іншої та неуточненої 

вогнепальної зброї 
Ушкодження внаслідок передбаченого законом пострілу з: 

 вогнепальної зброї БДВ 

 рушниці БДВ 

 кулемета 

 гвинтівки БДВ 

 ракетного пістолета [сигнального пістолета] 

 

Y35 .1 Ушкодження внаслідок передбаченого законом використання вибухових речовин 
Ушкодження внаслідок передбаченого законом використання: 

 динаміту 

 розривного снаряду 

 гранати 

 міни 

 

Y35.2 Ушкодження внаслідок передбаченого законом використання газу 
Удушення газом 

Травмування сльозоточивим газом внаслідок дій, передбачених законом 

Отруєння газом  

 

Y35.3 Ушкодження внаслідок передбаченого законом використання тупих предметів 
Удар: 

 кийком 

 тупим предметом  під час дій, передбачених законом 

 дрючком 
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Y35.4 Ушкодження внаслідок передбаченого законом використання гострих (колючих) 

предметів 
Поріз 

Травма від штика   під час дій, передбачених законом 

Колота рана 

 

Y35.5 Передбачена законом смертна кара 
Смертна кара, що приводиться в дію за наказом суду або керівного органу [тимчасового або 

постійного], у формі: 

 удушення газом 

 відтинання голови, декапітації (гільйотиною) 

 страти 

 страти на електричному стільці 

 повішення 

 отруєння 

 розстрілу 

 

Y35.6 Передбачене законом нанесення ушкоджень іншими уточненими засобами 
Побиття  

 

Y35.7 Передбачене законом нанесення ушкоджень з використанням неуточнених засобів 

 

Y36 Ушкодження внаслідок військових дій 
Включено: 

Ушкодження військових та цивільних осіб, пов’язані з військовими діями та громадськими 

заворушеннями 

Примітка: 

Ушкодження, отримані внаслідок бойових операцій, але після припинення військових дій, 

класифіковані в рубриці Y36.8. 

 

Y36.0 Ушкодження внаслідок військових операцій з використанням вибуху військово-

морської зброї 
Глибинної бомби 

Морської міни 

Міни БДВ у відкритому морі або гавані 

Снаряда морської артилерії 

Торпеди 

Підводним вибухом 

 

Y36.1 Ушкодження внаслідок військових операцій, спричинені аварією літака 
Ушкодження внаслідок: 

 загорання літака 

 вибуху літака 

 ураження літака снарядом 

Роздавлювання літаком, що впав 

 

Y36.2 Ушкодження внаслідок військових дій, спричинені іншими видами вибухів та 

уламків 
Випадковий вибух: 

 на військовому складі 

 власної зброї 

Відламкова авіаційна бомба (уламки) 

Розрив: 

 артилерійського снаряда 

 закривникового механізму  під час військових дій 

 збройового дула 

 міни 
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Уламками: 

 артилерійського снаряда 

 бомби 

 гранати 

 ракети на управлінні  

 міни    під час військових дій 

 ракети 

 снаряда 

 предметів під час вибуху 

Міною БДВ 

 

Y36.3 Ушкодження внаслідок військових дій, спричинені вогнем, пожежею та гарячими 

предметами 
Асфіксія  спричинені вогнем, що виник в результаті прямої дії 

Опіки   запалювального пристрою або 

Інші травми  опосередкованої дії будь-якої звичайної зброї 

Пляшка з запалювальною сумішшю 

 

Y36.4 Ушкодження внаслідок військових дій, спричинені вогнепальною та іншими 

видами звичайної зброї 

 

◙Y36.41 Ушкодження внаслідок військових дій, спричинені пострілом з ручної 

вогнепальної зброї 
Ушкодження внаслідок військових дій, спричинені пострілом з: 

 пістолета, що утримується однією рукою 

 пістолета, що приводиться в дію: 

 повітрям 

 газом 

 порохом 

 пружиною 

 пістолета 

 револьвера 

 з коротким дулом: 

 гвинтівки  

 обріза 

Виключено: ракетний пістолет (Y36.49) 

 

◙Y36.42 Ушкодження внаслідок військових дій, спричинені пострілом з пневматичної 

рушниці 
Ушкодження внаслідок військових дій, спричинені пострілом з: 

 повітряного пістолета 

 повітряної, газової або пружинної довгодулової зброї 

 пневматичного пістолета 

 пневматики з нарізним дулом 

 

◙Y36.43 Ушкодження внаслідок військових дій, спричинені пострілом з вогнепальної 

зброї 
Ушкодження внаслідок військових дій, спричинені пострілом з: 

 вогнепальної зброї БДВ 

 порохової вогнепальної зброї 

 помпової рушниці 

 самозарядної вогнепальної зброї 

Виключено: обріза (Y36.41) 

 

◙Y36.44 Ушкодження внаслідок військових дій, спричинені пострілом з малокаліберної 

рушниці 
Ушкодження внаслідок військових дій, спричинені пострілом з рушниці:  

 з калібром ≤ .22: 
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 армійської   (автоматичної) 

 мисливської   (помпової)  

 довгодулової  (напівавтоматичної) 

Виключено: гвинтівки з коротким дулом (Y36.41) 

 

◙Y36.45 Ушкодження внаслідок військових дій, спричинені пострілом з рушниці 

великого калібру 
Ушкодження внаслідок військових дій, спричинені пострілом з рушниці:  

 з калібром > .22: 

 армійської   (автоматичної) 

 мисливської   (помпової)  

 довгодулової  (напівавтоматичної) 

Виключено: гвинтівки з коротким дулом (Y36.41) 

 

◙Y36.49 Ушкодження внаслідок військових дій, спричинені пострілом з іншої та 

неуточненої вогнепальної зброї та іншої звичайної зброї 
Бойове поранення 

Штикове поранення 

Затонулий під час військової операції БДВ 

Ушкодження внаслідок військових дій, спричинені пострілом з: 

 вогнепальної зброї БДВ 

 рушниці БДВ 

 кулемета 

 гвинтівки БДВ 

 ракетного пістолета [сигнального пістолета] 

 

Y36.5 Ушкодження внаслідок військових дій з застосуванням ядерної зброї 
Дія вибухової хвилі 

Дія іонізуючого випромінювання у зв’язку з використанням ядерної зброї 

Дія світлового випромінювання 

Тепловий вплив 

Інші прямі та вторинні впливи ядерної зброї 

 

Y36.6 Ушкодження внаслідок військових операцій, пов’язаних з застосуванням 

біологічної зброї 

 

Y36.7 Ушкодження внаслідок військових операцій, пов’язаних з застосуванням хімічної 

зброї та іншої зброї масового знищення 
Гази, дими, хімічні речовини 

Лазери 

 

Y36.8 Ушкодження, отримані внаслідок бойових операцій після припинення військових 

дій 
Ушкодження від вибуху бомб або мін, встановлених під час бойових операцій, якщо вибух 

відбувся після припинення військових дій 

Ушкодження, отримані в результаті бойових операцій та класифіковані у рубриках Y36.0-Y36.7 

або Y36.9, але які мали місце після припинення військових дій 

 

Y36.9 Ушкодження внаслідок військових дій, неуточнені 

 
Зазначайте також місце події (Y92.-)  

 

УСКЛАДНЕННЯ ВНАСЛІДОК ТЕРАПЕВНИЧНИХ ТА ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ  

(Y40-Y84) 

 
Включено: 

Ускладнення, пов'язані з використанням медичних приладів та пристроїв  
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Непередбачені несприятливі реакції, які виникли при введенні відповідно призначенню лікарських засобів в 

терапевтичній чи профілактичній дозі  

Хірургічні та терапевтичні процедури, які є причиною анормальної реакції пацієнта, чи віддаленого 

ускладнення, без згадування випадкової ситуації під час процедури 

Випадкове нанесення шкоди хворому при виконанні терапевтичних і хірургічних втручань  

Виключено: 

Випадкове передозування лікарських засобів чи помилкове їх призначення або приймання (X40-X44) 

 
Зазначайте також місце події (Y92.-) 

 

ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, МЕДИКАМЕНТИ ТА БІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО Є 

ПРИЧИНОЮ НЕСПРИЯТЛИВОЇ РЕАКЦІЇ ПІД ЧАС ЇХ ТЕРАПЕВТИЧНОГО 

ЗАСТОСУВАННЯ  

(Y40-Y59) 

 
Примітка: 

Уточнений перелік лікарських засобів та інших речовин, класифікованих у чотиризначних рубриках, див. у 

Таблиці лікарських засобів та хімічних речовин у Алфавітному покажчику. 

Виключено: 

Нещасні випадки, зумовлені недосконалою технікою введення лікарських засобів, медикаментів та 

біологічних речовин під час терапевтичних та хірургічних процедур (Y60-Y69) 

Зазначайте також місце події (Y92.-) 

 

Y40 Антибіотики системної дії 
Виключено: 

Антибіотики місцевої дії (Y56.-) 

Антибіотики протипухлинні (Y43.3) 

 

Y40.0 Пеніциліни 

 

Y40.1 Цефалоспорини та інші β-лактамні антибіотики 

 

Y40.2 Хлорамфеніколи 

 

Y40.3 Макроліди 

 

Y40.4 Тетрацикліни 

 

Y40.5 Аміноглікозиди 
Стрептоміцин 

 

Y40.6 Рифампіцини 

 

Y40.7 Протигрибкові антибіотики системної дії 

 

Y40.8 Інші антибіотики системної дії 

 

Y40.9 Антибіотик системної дії, неуточнений 

 

Y41 Іінші протиінфекційні та протипаразитарні лікарські засоби 

 системної дії 
Виключено: протиінфекційні засоби місцевої дії (Y56.-) 

 

Y41.0 Сульфаніламідні лікарські засоби  

 

Y41.1 Антимікобактеріальні лікарські засоби  
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Виключено: 

Рифампіцини (Y40.6) 

Стрептоміцин (Y40.5) 

 

Y41.2 Протималярійні препарати та лікарські засоби, що діють на інших найпростіших, 

які паразитують в крові 
Виключено: похідні гідроксихіноліну (Y41.8) 

 

Y41.3 Інші антипротозойні лікарські засоби 

 

Y41.4 Протигельмінтні лікарські засоби  

 

Y41.5 Противірусні лікарські засоби 
▼0102 Виключено: 

Амантадин (Y46.7) 

Цитарабін  (Y43.1) 

 

Y41.8 Інші уточнені протиінфекційні та протипаразитарні лікарські засоби системної дії 
Похідні гідроксихіноліну  

Виключено: протималярійні лікарські засоби (Y41.2) 

 

Y41.9 Протиінфекційний та протипаразитарний лікарський засіб системної дії, 

неуточнений 

 

Y42 Гормони та їх синтетичні замінники та антагоністи, не класифіковані в 

інших рубриках 
Виключено: 

Мінералокортикоїди та їх антагоністи (Y54.0-Y54.1) 

Гормональні препарати групи окситоцину (Y55.0) 

Гормони паращитоподібної залози та їх похідні (Y54.7) 

 

Y42.0 Глюкокортикоїди та їх синтетичні аналоги 
Виключено: глюкокортикоїди місцевої дії (Y56.-) 

 

Y42.1 Гормони щитоподібної залози та їх замінники 

 

Y42.2 Антитиреоїдні лікарські засоби  

 

Y42.3 Інсулін та пероральні гіпоглікемічні [протидіабетичні] лікарські засоби  

 

Y42.4 Пероральні контрацептиви 
Полі- та однокомпонентні лікарські засоби  

 

Y42.5 Інші естрогени та прогестини 
Суміші та їх замінники 

 

Y42.6 Антигонадотропіни, антиестрогени, антиандрогени, не класифіковані в інших 

рубриках 
Тамоксифен 

 

Y42.7 Андрогени та їх анаболічні аналоги 

 

Y42.8 Інші та неуточнені гормони та їх синтетичні замінники 
Гормони передньої частки гіпофіза [аденогіпофізарні] 
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Y42.9 Інші та неуточнені антагоністи гормонів 

 

Y43 Лікарські засоби переважно системної дії 
Виключено: вітаміни НКІР (Y57.7) 

 

Y43.0 Протиалергічні та протиблювотні лікарські засоби  
Виключено: нейролептики - похідні фенотіазіну (Y49.3) 

 

Y43.1 Протипухлинні антиметаболіти 
Цитарабін 

 

Y43.2 Протипухлинні природні лікарські засоби  

 

Y43.3 Інші протипухлинні лікарські засоби 
Протипухлинні антибіотики 

Виключено: тамоксифен (Y42.6) 

 

Y43.4 Імунодепресивні лікарські засоби  

 

Y43.5 Лікарські засоби, які підвищують кислотність та лужність 

 

Y43.6 Ферменти, не класифіковані в інших рубриках 

 

Y43.8 Інші лікарські засоби переважно системної дії, не класифіковані в інших рубриках 
Антагоністи важких металів  

 

Y43.9 Лікарський засіб переважно системної дії, неуточнений 

 

Y44 Лікарські засоби, які діють переважно на компоненти крові 

 

Y44.0 Лікарські засоби заліза та інші препарати для лікування гіпохромної анемії 

 

Y44.1 Вітамін В12, фолієва кислота та інші лікарські засоби для лікування 

мегалобластної анемії 

 

Y44.2 Антикоагулянти 

 

Y44.3 Антагоністи антикоагулянтів, вітамін К та інші коагулянти 

 

Y44.4 Антитромбічні препарати [інгібітори агрегації тромбоцитів] 
Виключено: 

Ацетилсаліцилова кислота (Y45.1) 

Дипіридамол (Y52.3) 

 

Y44.5 Тромболітичні препарати 

 

Y44.6 Нативна кров та продукти крові 
Виключено: імуноглобулін (Y59.3) 

 

Y44.7 Замінники плазми 

 

Y44.9 Інші та неуточнені лікарські засоби, які діють на компоненти крові 

 

Y45 Анальгезивні, жарознижувальні та протизапальні засоби 
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Y45.0 Опіоїдні та споріднені анальгезивні лікарські засоби  

 

Y45.1 Саліцилати 

 

Y45.2 Похідні пропіонової кислоти 
Похідні пропанолової кислоти 

 

Y45.3 Інші нестероїдні протизапальні лікарські засоби [НПЗЗ] 

 

Y45.4 Протиревматичні засоби 
Виключено: 

Хлорохін (Y41.2) 

Глюкокортикоїди (Y42.0) 

Саліцилати (Y45.1) 

 

Y45.5 Похідні 4-амінофенолу  

 

Y45.8 Інші анальгезивні, жарознижувальні та протизапальні лікарські засоби 

 

Y45.9 Анальгезивні, жарознижувальні та протизапальні лікарські засоби, неуточнені 

 

Y46 Протиепілептичні та протипаркінсонічні лікарські засоби 
Виключено: 

Ацетазоламід (Y54.2) 

Барбітурати НКІР (Y47.0) 

Бензодіазепіни (Y47.1) 

Паральдегіди (Y47.3) 

 

Y46.0 Сукциніміди 

 

Y46.1 Оксазолідиндіони 

 

Y46.2 Похідні гідантоїну 

 

Y46.3 Деоксибарбітурати 

 

Y46.4 Іміностилбени 
Карбамазепін 

 

Y46.5 Вальпроєва кислота 

 

Y46.6 Інші та неуточнені протиепілептичні лікарські засоби  

 

Y46.7 Протипаркінсонічні лікарські засоби 
Амантадин 

 

Y46.8 Протиспастичні лікарські засоби 
Виключено: бензодіазепіни (Y47.1) 

 

Y47 Седативні, снодійні та антианксіолітичні [протитривожні] лікарські засоби 

 

Y47.0 Барбітурати, не класифіковані в інших рубриках 
Виключено: 

Деоксибарбітурати (Y46.3) 
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Тіобарбітурати (Y48.1) 

 

Y47.1 Бензодіазепіни 

 

Y47.2 Похідні хлору 

 

Y47.3 Паральдегіди 

 

Y47.4 Сполуки брому 

 

Y47.5 Седативно-снодійні лікарські засоби, не класифіковані в інших рубриках 

 

Y47.8 Інші седативні, снодійні та анксіолітичні лікарські засоби 
Метаквалон 

 

Y47.9 Седативний, снодійний та анксіолітичний лікарський засіб, неуточнений 
Снодійні: 

 краплі  

 порошки   БДВ 

 таблетки  

 

Y48 Анестетики та терапевтичні гази 

 

Y48.0 Інгаляційні анестетики 

 

Y48.1 Парентеральні анестетики 
Тіобарбітурати 

 

Y48.2 Інші та неуточнені знеболюючі засоби загальної дії 

 

Y48.3 Знеболюючі лікарські засоби місцевої дії 

 

Y48.4 Анестетик, неуточнений 

 

Y48.5 Терапевтичні гази 

 

Y49 Психотропні лікарські засоби, не класифіковані в інших рубриках 
Виключено: 

Лікарські засоби , що пригнічують апетит [анорексигенні засоби] (Y57.0) 

Барбітурати НКІР (Y47.0) 

Бензодіазепіни (Y47.1) 

Кофеїн (Y50.2) 

Кокаїн (Y48.3) 

Метаквалон (Y47.8) 

 

Y49.0 Трициклічні та тетрациклічні антидепресанти 

 

Y49.1 Інгібітори моноаміноксидази 

 

Y49.2 Інші та неуточнені антидепресанти 

 

Y49.3 Антипсихотичні та нейролептичні препарати фенотіазинового ряду 

 

Y49.4 Нейролептики - похідні бутирофенону та тіоксантену 
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Y49.5 Інші антипсихотичні та нейролептичні лікарські засоби  
Виключено: раувольфія (Y52.5) 

 

Y49.6 Психодислептики [галюциногени] 

 

Y49.7 Психостимулятори, що характеризуються можливістю звикання до них 

 

Y49.8 Інші психотропні лікарські засоби, не класифіковані в інших рубриках 

 

Y49.9 Психотропний лікарський засіб, неуточнений 

 

Y50 Лікарські засоби, які стимулюють центральну нервову систему, не 

класифіковані в інших рубриках 

 

Y50.0 Аналептичні лікарські засоби  

 

Y50.1 Антагоністи опіоїдних рецепторів 

 

Y50.2 Метилксантини, не класифіковані в інших рубриках 
Кофеїн 

Виключено: 

Амінофілін (Y55.6) 

Теобромін (Y55.6) 

Теофілін (Y55.6) 

 

Y50.8 Інші стимулятори центральної нервової системи 

 

Y50.9 Стимулятори центральної нервової системи, неуточнені 

 

Y51 Лікарські засоби, які діють переважно на вегетативну нервову систему 

 

Y51.0 Інгібітори холінестерази 

 

Y51.1 Інші парасимпатоміметичні [холінергічні] засоби 

 

Y51.2 Гангліоблокатори, не класифіковані в інших рубриках 

 

Y51.3 Інші парасимпатолітичні [антихолінергетичні та антимускаринні засоби] та 

спазмолітичні засоби, не класифіковані в інших рубриках 
Папаверин 

 

Y51.4 Агоністи, переважно альфа-адренорецепторів, не класифіковані в інших рубриках 
Метарамінол 

 

Y51.5 Агоністи переважно бета-адренорецепторів, не класифіковані в інших рубриках 
Виключено: сальбутамол (Y55.6) 

 

Y51.6 Антагоністи альфа-адренорецепторів, не класифіковані в інших рубриках 
Виключено: алкалоїди ріжків (Y55.0) 

 

Y51.7 Антагоністи бета-адренорецепторів, не класифіковані в інших рубриках 
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Y51.8 Центральнодіючі та адренергічні нейронблокатори, не класифіковані в інших 

рубриках 
Виключено: 

Клофелін (Y52.5) 

Гуанетидин (Y52.5) 

 

Y51.9 Інші та неуточнені лікарські засоби, які діють переважно на вегетативну нервову 

систему 
Засоби, що стимулюють альфа- та бета-адренорецептори 

 

Y52 Лікарські засоби, які діють переважно на серцево-судинну систему 
Виключено: метарамінол (Y51.4) 

 

Y52.0 Серцеві глікозиди та лікарські засоби аналогічної дії 

 

Y52.1 Блокатори кальцієвих каналів 

 

Y52.2 Інші протиаритмічні лікарські засоби, не класифіковані в інших рубриках 
Виключено: антагоністи бета-адренорецепторів (Y51.7) 

 

Y52.3 Коронаророзширювальні лікарські засоби, не класифіковані в інших рубриках 
Дипіридамол 

Виключено: 

Антагоністи бета-адренорецепторів (Y51.7) 

Блокатори кальцієвих каналів (Y52.1) 

 

Y52.4 Інгібітори ангіотензинконвертуючого ферменту 

 

Y52.5 Інші гіпотензивні лікарські засоби, не класифіковані в інших рубриках 
Клонідин 

Гуанетидин 

Раувольфія  

Виключено: 

Антагоністи бета-адренорецепторів (Y51.7) 

Блокатори кальцієвих каналів (Y52.1) 

Діуретики (Y54.0-Y54.5) 

 

Y52.6 Антигіперліпідемічні та антиатеросклеротичні лікарські засоби  

 

Y52.7 Лікарські засоби, що розширюють периферичні судини 
Нікотинова кислота (похідні) 

Виключено: папаверин (Y51.3) 

 

Y52.8 Антиварикозні лікарські засоби, у тому числі склерозуючі препарати 

 

Y52.9 Інші та неуточнені лікарські засоби, які діють переважно на серцево-судинну 

систему 

 

Y53 Лікарські засоби, які діють переважно на органи травлення 

 

Y53.0 Антагоністи гістамінових Н2-рецепторів 

 

Y53.1 Інші антациди та лікарські засоби, які пригнічують шлункову секрецію  

 

Y53.2 Подразнюючі проносні лікарські засоби  



942 

 

Y53.3 Сольові та осмотичні проносні лікарські засоби  

 

Y53.4 Інші проносні лікарські засоби  
Лікарські засоби, що стимулюють перистальтику кишок 

 

Y53.5 Лікарські засоби, які стимулюють травлення 

 

Y53.6 Протидіарейні лікарські засоби 
Виключено: антибіотики системної дії та інші протиінфекційні та протипаразитарні засоби (Y40-

Y41) 

 

Y53.7 Блювотні лікарські засоби  

 

Y53.8 Інші лікарські засоби , які діють переважно на шлунково-кишковий тракт 

 

Y53.9 Лікарський засіб, який діє переважно на шлунково-кишковий тракт, неуточнений 

 

Y54 Лікарські засоби, які діють переважно на водно-сольовий баланс, обмін 

мінеральних речовин та обмін сечової кислоти 

 

Y54.0 Мінералокортикоїди 

 

Y54.1 Антагоністи мінералокортикоїдів [антагоністи альдостерону] 

 

Y54.2 Інгібітори карбоангідрази 
Ацетазоламід 

 

Y54.3 Похідні бензотіадіазину 

 

Y54.4 Петльові діуретики 

 

Y54.5 Інші діуретики 

 

Y54.6 Лікарські засоби, які впливають на електролітний, енергетичний та водний баланс 
Регідратаційні солі для перорального застосування 

 

Y54.7 Лікарські засоби, які впливають на обмін кальцію 
Бісфосфонати 

Гормони прищитоподібної залози та їх похідні  які впливають на обмін кальцію 

Вітаміни групи D 

 

Y54.8 Лікарські засоби, які впливають на обмін сечової кислоти 

 

Y54.9 Мінеральні солі, не класифіковані в інших рубриках 

 

Y55 Лікарські засоби, які діють переважно на гладку та скелетну мускулатуру та 

органи дихання 

 

Y55.0 Гормональні препарати групи окситоцину 
Алкалоїди ріжків 

Виключено: естрогени, прогестагени та їх антагоністи (Y42.5-Y42.6) 

 

Y55.1 Міорелаксанти [блокатори Н-холінорецепторів скелетних м’язів] 
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Виключено: протиспастичні лікарські засоби (Y46.8) 

 

Y55.2 Інші та неуточнені лікарські засоби, які діють переважно на м'язи 

 

Y55.3 Протикашльові лікарські засоби  

 

Y55.4 Відхаркувальні лікарські засоби  

 

Y55.5 Лікарські засоби, які використовують при нежиті 

 

Y55.6 Протиастматичні лікарські засоби, не класифіковані в інших рубриках 
Амінофілін 

Сальбутамол 

Теобромін 

Теофілін 

Виключено: 

Гормони передньої частки гіпофіза[аденогіпофізарні (Y42.8) 

Антагоністи бета-адренорецепторів (Y51.5) 

 

Y55.7 Інші та неуточнені лікарські засоби, які діють переважно на органи дихання 

 

Y56 Лікарські засоби місцевої дії, які діють переважно на шкіру та слизову 

оболонку, та засобів, які використовуються в офтальмологічній, 

оториноларингологічній та стоматологічній практиці 
Включено: глюкокортикоїди місцевої дії 

 

Y56.0 Протигрибкові, протиінфекційні та протизапальні лікарські засоби місцевої дії, не 

класифіковані в інших рубриках 

 

Y56.1 Протисвербіжні лікарські засоби  

 

Y56.2 В'яжучі лікарські засоби та детергенти місцевої дії 

 

Y56.3 Пом'якшувальні, захисні лікарські засоби та засоби, що зменшують подразнення  

 

Y56.4 Кератолітичні, кератопластичні та інші лікарські засоби та препарати для 

лікування волосся 

 

Y56.5 Лікарські засоби та препарати, що застосовуються в офтальмологічній практиці 

 

Y56.6 Лікарські засоби та препарати, що застосовуються в оториноларингологічній 

практиці 

 

Y56.7 Лікарські засоби місцевої дії, які застосовуються в стоматологічній практиці 

 

Y56.8 Інші лікарські засоби місцевої дії 
Сперміциди 

 

Y56.9 Лікарський засіб місцевої дії, неуточнений 

 

Y57 Інші та неуточнені лікарські засоби та медикаменти 

 

Y57.0 Лікарські засоби, що пригнічують апетит [анорексигенні засоби] 
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Y57.1 Ліпотропні лікарські засоби  

 

Y57.2 Антидоти та хелатуючі агенти, не класифіковані в інших рубриках 

 

Y57.3 Спеціальні лікарські засоби для лікування алкоголізму, які викликають 

непереносимість до алкоголю 

 

Y57.4 Фармацевтичні наповнювачі 

 

Y57.5 Рентгеноконтрастні препарати 

 

Y57.6 Інші діагностичні препарати 

 

Y57.7 Вітаміни, не класифіковані в інших рубриках 
Виключено: 

Нікотинова кислота (Y52.7) 

Вітамін В12 (Y44.1) 

Вітамін D (Y54.7) 

Вітамін K (Y44.3) 

 

Y57.8 Інші лікарські засоби та медикаменти 

 

Y57.9 Лікарський засіб або медикамент, неуточнений 

 

Y58 Бактеріальні вакцини 

 

Y58.0 Вакцина БЦЖ 

 

Y58.1 Черевнотифозна та паратифозна вакцини 

 

Y58.2 Холерна вакцина 

 

Y58.3 Чумна вакцина 

 

Y58.4 Протиправцева вакцина 

 

Y58.5 Протидифтерійна вакцина 

 

Y58.6 Протикашлюкова вакцина, включаючи комбіновані вакцини з кашлюковим 

компонентом 

 

Y58.8 Змішані бактеріальні вакцини, за винятком комбінованих вакцин з кашлюковим 

компонентом 

 

Y58.9 Інші та неуточнені бактеріальні вакцини 

 

Y59 Інші та неуточнені вакцини та біологічні речовини 

 

Y59.0 Вірусні вакцини 

 

Y59.1 Рикетсіозні вакцини 

 

Y59.2 Протозойні вакцини 
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Y59.3 Імуноглобулін 

 

Y59.8 Інші уточнені вакцини та біологічні речовини 

 

Y59.9 Вакцина та біологічна речовина, неуточнена 

 
Зазначайте також місце події (Y92.-) 

 

ВИПАДКОВІ СИТУАЦІЇ ПІД ЧАС НАДАННЯ ХІРУРГІЧНОЇ ТА 

ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ  

(Y60-Y69) 

 
Виключено: 

Вихід з ладу або неналежна робота медичного приладу (під час проведення процедури) (після його 

встановлення) (під час подальшого використання) (Y70-Y82) 

Медичні прилади, пов’язані з несприятливими випадками, спричиненими зовнішніми причинами, 

класифікованими в інших рубриках (V01-Y59, Y85-Y87, Y89) 

Хірургічні та інші терапевтичні процедури, як причина анормальної реакції, без згадки випадкової ситуації 

під час процедури (Y83-Y84) 

Зазначайте також місце події (Y92.-) 

 

Y60 Випадковий поріз, прокол, прорив чи кровотеча під час надання хірургічної 

та терапевтичної допомоги 

 

Y60.0 Під час хірургічної операції 

 

Y60.1 Під час проведення інфузії чи трансфузії 

 

Y60.2 Під час ниркового діалізу чи іншої перфузії 

 

Y60.3 Під час ін'єкції чи імунізації 

 

Y60.4 Під час ендоскопічного дослідження 

 

Y60.5 Під час катетеризації серця 

 

Y60.6 Під час аспірації рідини або тканини, пункції та іншої катетеризації 

 

Y60.7 Під час застосування клізми 

 

Y60.8 Під час іншого хірургічного або терапевтичного втручання 

 

Y60.9 Під час неуточненого хірургічного або терапевтичного втручання 

 

Y61 Випадкове залишення стороннього предмета в організмі під час надання 

хірургічної та терапевтичної допомоги 

 

Y61.0 Під час хірургічної операції 

 

Y61.1 Під час проведення інфузії чи трансфузії 

 

Y61.2 Під час ниркового діалізу чи іншої перфузії 
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Y61.3 Під час ін'єкції чи імунізації 

 

Y61.4 Під час ендоскопічного дослідження 

 

Y61.5 Під час катетеризації серця 

 

Y61.6 Під час аспірації, пункції та іншої катетеризації 

 

Y61.7 Під час видалення катетера чи тампона 

 

Y61.8 Під час іншого хірургічного або терапевтичного втручання 

 

Y61.9 Під час неуточненого хірургічного або терапевтичного втручання 

 

Y62 Недостатня стерильність під час надання хірургічної та терапевтичної 

допомоги 

 

Y62.0 Під час хірургічної операції 

 

Y62.1 Під час проведення інфузії чи трансфузії 

 

Y62.2 Під час ниркового діалізу чи іншої перфузії 

 

Y62.3 Під час ін'єкції чи імунізації 

 

Y62.4 Під час ендоскопічного дослідження 

 

Y62.5 Під час катетеризації серця 

 

Y62.6 Під час аспірації рідини або тканини, пункції та іншої катетеризації 

 

Y62.8 Під час іншого хірургічного або терапевтичного втручання 

 

Y62.9 Під час неуточненого хірургічного або терапевтичного втручання 

 

Y63 Неправильне дозування під час надання хірургічної та терапевтичної 

допомоги 
Виключено: випадкове передозування лікарського засобу чи помилкове його введення (X40-X44) 

 

Y63.0 Введення надмірної кількості крові чи іншої рідини під час трансфузії чи інфузії 

 

Y63.1 Неправильне розведення рідини, яка використовується під час інфузії 

 

Y63.2 Передозування під час променевої терапії 

 

Y63.3 Випадкове опромінення пацієнта під час виконання медичної процедури 

 

Y63.4 Неправильне дозування під час електрошокової чи інсуліношокової терапії 

 

Y63.5 Невідповідна температура при місцевій аплікації та накладанні пов'язки 
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Y63.6 Невикористання необхідного лікарського засобу, медикаменту чи біологічної 

речовини 

 

Y63.8 Неправильне дозування під час іншої хірургічної або терапевтичної процедури 

 

Y63.9 Неправильне дозування під час проведення неуточненої хірургічної або 

терапевтичної процедури 

 

Y64 Використання забруднених медичних або біологічних речовин 

 

Y64.0 Використання забруднених медичних або біологічних речовин для трансфузії чи 

інфузії 

 

Y64.1 Використання забруднених медичних або біологічних речовин для ін'єкції чи 

вакцинації 

 

Y64.8 Забруднені медичні або біологічні речовини, введені іншим способом 

 

Y64.9 Забруднені медичні або біологічні речовини, введені неуточненим способом 
Введені забруднені медичні або біологічні речовини БДВ 

 

Y65 Інше випадкові ситуації під час надання хірургічної та терапевтичної 

допомоги 

 

Y65.0 Несумісність перелитої крові 

 

Y65.1 Використання для вливання помилково взятої рідини 

 

Y65.2 Дефект при накладанні шва чи лігатури під час хірургічної операції 

 

Y65.3 Неправильне положення ендотрахеальної трубки під час наркозу 

 

Y65.4 Дефект введення чи видалення іншої трубки чи інструмента 

 

Y65.5 Виконання операції, що не відповідає показанням 

 

Y65.8 Інші уточнені випадкові ситуації під час надання хірургічної та терапевтичної 

допомоги 

 

Y66 Ненадання хірургічної та терапевтичної допомоги 
Передчасне припинення хірургічної та терапевтичної допомоги 

 

Y69 Неуточнені випадкові ситуації під час надання хірургічної та терапевтичної 

допомоги 

 
Зазначайте також місце події (Y92.-) 

 

МЕДИЧНІ ПРИЛАДИ ТА ПОВ’ЯЗАНІ З НИМИ ВИПАДКОВІ СИТУАЦІЇ ПІД ЧАС 

ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ  

(Y70-Y82) 

 
Включено: вихід з ладу або неналежна робота медичного приладу (під час проведення процедури) (після 

його встановлення) (під час подальшого використання) 
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Виключено: 

Хірургічні та інші медичні процедури, які спричинили аномальну реакцію або подальше ускладнення у 

пацієнта, без згадки про вихід з ладу або неналежну роботу медичного приладу (Y83-Y84) 

Медичні прилади, пов’язані з несприятливими випадками, спричиненими зовнішніми причинами, 

класифікованими в інших рубриках (V01-Y59, Y85-Y87, Y89) 

Випадкові ситуації під час надання хірургічної та терапевтичної допомоги, класифіковане в рубриках Y60-

Y69 

Зазначайте також місце події (Y92.-) 

 

Такі чотиризначні підрубрики призначені для використання з рубриками Y70-Y82. 

 

.0 Обладнання для діагностики та моніторингу 

 

.1 Терапевтичні (нехірургічні) реабілітаційні прилади та пристрої  

 

.2 Протези та інші імплантати, матеріали та відповідні пристрої 

 

.3 Хірургічні інструменти, матеріали та обладнання (включаючи шовні матеріали) 

 

.8 Різне медичне обладнання, не класифіковане в інших рубриках 

 

Y70 Прилади для анестезії та пов’язані з ними випадкові ситуації 

 

Y71 Прилади для діагностики та лікування хвороб системи кровообігу та 

пов’язані з ними випадкові ситуації 

 

 

 

Y72 Прилади для діагностики та лікування хвороб вуха, горла, носа та пов’язані з 

ними випадкові ситуації 

 

Y73 Прилади для діагностики та лікування хвороб органів травлення та 

сечостатевої системи та пов’язані з ними випадкові ситуації 

 

Y74 Прилади, що використовуються в лікарнях загального типу, та прилади 

індивідуального користування та пов’язані з ними випадкові ситуації 

 

Y75 Прилади для діагностики та лікування хвороб нервової системи та пов’язані 

з ними випадкові ситуації 

 

Y76 Прилади та інструменти, що використовуються в акушерстві та гінекології, 

та пов’язані з ними випадкові ситуації 

 

Y77 Офтальмологічні прилади та інструменти та пов’язані з ними випадкові 

ситуації 

 

Y78 Радіологічні прилади та пов’язані з ними випадкові ситуації 

 

Y79 Ортопедичні прилади та пов’язані з ними випадкові ситуації 

 

Y80 Фізіотерапевтичні прилади та пов’язані з ними випадкові ситуації 

 

Y81 Прилади та інструменти для загальної та пластичної хірургії та пов’язані з 

ними випадкові ситуації 



949 

 

Y82 Інші та неуточнені медичні прилади та інструменти та пов’язані з ними 

випадкові ситуації 

 
Зазначайте також місце події (Y92.-) 

 

ХІРУРГІЧНІ ТА ІНШІ МЕДИЧНІ ПРОЦЕДУРИ, ЯК ПРИЧИНА АНОМАЛЬНОЇ 

РЕАКЦІЇ АБО ПІЗНЬОГО УСКЛАДНЕННЯ, БЕЗ ЗГАДКИ ПРО ВИПАДКОВІ 

СИТУАЦІЇ ПІД ЧАС ПРОЦЕДУРИ  

(Y83-Y84) 

 
Виключено: 

Вихід з ладу або неналежна робота медичного приладу (під час проведення процедури) (після його 

встановлення) (під час подальшого використання) (Y70-Y82) 

Медичні прилади, пов’язані з несприятливими випадками, спричиненими зовнішніми причинами, 

класифікованими в інших рубриках (V01-Y59, Y85-Y87, Y89) 

Випадкові ситуації під час надання хірургічної та терапевтичної допомоги, класифіковане в рубриках Y60-

Y69 

Зазначайте також місце події (Y92.-) 

 

Y83 Хірургічні операції та інші хірургічні процедури, як причина анормальної 

реакції або пізнього ускладнення, без згадки про випадкові ситуації 

 під час процедури 

 

Y83.0 

 

Хірургічна операція з трансплантацією часткового або цілого органу 

 

✪Y83.01 Трансплантація кісткового мозку 

Включено: стовбурові клітини з кісткового мозку 

 

✪Y83.02 Трансплантація нирок 

 

✪Y83.03 Трансплантація серця 

 

✪Y83.04 Трансплантація легенів 

 

✪Y83.05 Одночасна трансплантація серця і легенів 

 

✪Y83.06 Трансплантація печінки 

 

✪Y83.07 Трансплантація підшлункової залози і острівцевих клітин підшлункової залози 

 

✪Y83.08 Трансплантація стовбурових клітин 

 Виключено: з кісткового мозку (Y83.01) 

 

✪Y83.09 Трансплантація інших органів або тканин 

 

Y83.1 Хірургічна операція з імплантацією штучного внутрішнього пристрою 
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Y83.2 Хірургічна операція з накладанням анастомозу, шунта чи трансплантата 

 

Y83.3 

 

Хірургічна операція з накладанням зовнішньої стоми 

 

✪Y83.31 Трахеостомія 

 

✪Y83.32 Гастростомія 

 

✪Y83.33 Энтеростомія 

Ілеостомія 

Еюностомія 

 

✪Y83.34 Колостомія 

 

✪Y83.35 Нефростомія  

 

✪Y83.36 Цистостомія 

 

✪Y83.37 Шкірна уретеростомія 

 

✪Y83.39 Хірургічна операція з формуванням зовнішньої стоми, не класифікована в інших 

рубриках 

 

Y83.4 Інші відновні хірургічні операції 

 

Y83.5 Ампутація кінцівки(ок) 

 

Y83.6 Видалення іншого органа (часткове) (повне) 

 

Y83.8 Інші хірургічні операції 

 

Y83.9 Хірургічна операція, неуточнена 

 

Y84 Інші медичні процедури, як причина анормальної реакції або пізнього 

ускладнення, без згадки про випадкові ситуації під час процедури 

 

Y84.0 Катетеризація серця 

 

Y84.1 Нирковий діаліз 

 

Y84.2 Радіологічна процедура та променева терапія 

 

Y84.3 Шокова терапія 

 

Y84.4 Аспірація рідини 

 

Y84.5 Введення шлункового чи дуоденального зонда 
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Y84.6 Катетеризація сечових шляхів 

 

Y84.7 Взяття проби крові 

 

Y84.8 Інші медичні процедури 
Гіпербарична оксигенотерапія 

 

Y84.9 Медична процедура, неуточнена 

 
Зазначайте також місце події (Y92.-) 

 

НАСЛІДКИ ЗОВНІШНІХ ПРИЧИН ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА СМЕРТНОСТІ  

(Y85-Y89) 
▼1912 

Примітки: 

Рубрики Y85-Y89 повинні використовуватись для визначення обставин як причини смерті, ушкодження чи 

інвалідності, які зумовлені наслідками чи віддаленими проявами, що класифіковані в інших рубриках. 

Наслідки включають стани уточнені як такі або що проявились через рік чи більше після події. 

Зазначайте також місце події (Y92.-) 

 

Y85 Наслідки транспортних нещасних випадків 

 

Y85.0 Наслідки нещасного випадку, пов'язаного з моторним транспортним засобом 

 

Y85.9 Наслідки інших та неуточнених транспортних нещасних випадків 

 

Y86 Наслідки інших нещасних випадків 

 

Y87 Наслідки навмисного завдання собі шкоди, нападу з метою вбивства чи 

нанесення ушкодження та подій з невизначеним наміром 

 

Y87.0 Наслідки навмисного завдання собі шкоди 

 

Y87.1 Наслідки нападу 

 

Y87.2 Наслідки випадків з невизначеним наміром 

 

Y88 Наслідки хірургічного та терапевтичного втручання як зовнішньої причини 

захворюваності та смертності 
▼1904 

 

Y88.0 Наслідки побічних дій, спричинених лікарськими засобами, медикаментами та 

біологічними речовинами при їх терапевтичному використанні 

 

Y88.1 Наслідки випадкових ситуацій під час хірургічних та терапевтичних процедур 

 

Y88.2 Наслідки несприятливих випадків, пов'язаних з застосуванням медичного 

обладнання при їх діагностичному та терапевтичному використанні 

 

Y88.3 Наслідки хірургічних та терапевтичних процедур, як причина анормальної реакції 

чи пізнього ускладнення, без згадки випадкових ситуацій під час процедури 

 

Y89 Наслідки інших зовнішніх причин 
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Y89.0 Наслідки дій, передбачених законом 

 

Y89.1 Наслідки військових дій 

 

Y89.9 Наслідки неуточненої зовнішньої причини 

 
Зазначайте також місце події (Y92.-) 

 

ДОДАТКОВІ ФАКТОРИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПРИЧИНАМИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА 

СМЕРТНОСТІ, КЛАСИФІКОВАНИМИ В ІНШИХ РУБРИКАХ  

(Y90-Y98) 

 

Y90 Доказ впливу алкоголю, визначеного за його рівнем у крові 
▼0503 

 Примітка: Наступна таблиця перетворення показань алкоголю в крові надає еквівалентні  

лабораторні діапазони для рівня алкоголю в крові (BAL), як зазначено в МКХ-10-AM, і може  

використовуватися в якості керівництва для присвоєння коду: 

 

Рівень алкоголю в крові 

мг/100 мл ммоль/л г/100 мл 

< 20 < 4.3 < 0.02 

20 – 39 4.3 – 8.5 0.02 – 0.039 

40 – 59 8.6 – 12.9 0.04 – 0.059 

60 – 79 13.0 – 17.2 0.06 – 0.079 

80 – 99 17.3 – 21.6 0.08 – 0.099 

100 – 119 21.7 – 25.9 0.10 – 0.119 

120 – 199 26.0 – 43.3 0.12 – 0.199 

200 – 239 43.4 – 52.0 0.20 – 0.239 

≥ 240 ≥ 52.1 ≥ 0.24 

 

 

Y90.0 Вміст алкоголю в крові нижче 20 мг/100 мл 

 

Y90.1 Вміст алкоголю в крові 20-39 мг/100 мл 

 

Y90.2 Вміст алкоголю в крові 40-59 мг/100 мл 

 

Y90.3 Вміст алкоголю в крові 60-79 мг/100 мл 

 

Y90.4 Вміст алкоголю в крові 80-99 мг/100 мл 

 

Y90.5 Вміст алкоголю в крові 100-119 мг/100 мл 

 

Y90.6 Вміст алкоголю в крові 120-199 мг/100 мл 

 

Y90.7 Вміст алкоголю в крові 200-239 мг/100 мл 
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Y90.8 Вміст алкоголю в крові 240 мг/100 мл чи більше 

 

Y90.9 Наявність алкоголю в крові, вміст не уточнений 
▼0049 

 

Y91 Доказ впливу алкоголю, визначеного за ступенем сп’яніння  
▼0049 

▼0503 

Виключено: доказ впливу алкоголю, визначеного за рівнем його вмісту в крові (Y90.-) 

 

Y91.0 Алкогольна інтоксикація легкого ступеня 
Запах алкоголю під час видихання, легкі порушення поведінкових функцій та реакцій, або 

незначні труднощі з координацією рухів. 

 

Y91.1 Алкогольна інтоксикація середнього ступеня 
Запах алкоголю під час видихання, помірні порушення поведінкових функцій та реакцій, або 

помірні труднощі з координацією рухів. 

 

Y91.2 Алкогольна інтоксикація тяжкого ступеня 
Явні порушення поведінкових функцій та реакцій, серйозні труднощі з координацією рухів, або 

порушення здатності до взаємодії. 

 

Y91.3 Алкогольна інтоксикація дуже тяжкого ступеня 
Дуже важкі порушення поведінкових функцій та реакцій, дуже серйозні труднощі з координацією 

рухів, або втрата здатності до взаємодії. 

 

Y91.9 Алкогольне сп'яніння, неуточнене 
Передбачуване алкогольне сп’яніння БДВ 

 

◙Y92 Місце події 

 
Примітка: 

Наступна рубрика використовується з рубриками V00-Y89 для позначення місця, де відбулося 

травмування або отруєння (зовнішня причина). 

Код місця події зазначається додатково разом з кодом діяльності. 

Якщо можливе застосування декількох рубрик, вживайте код, який наведений найвище у переліку. 

 

◙Y92.0 Будинок 
Квартира 

Пансіон 

Стоянка для автофургонів [причепів] з житловим приміщенням 

Житловий будинок на фермі 

Садиба 

Будинок (житловий) 

Місце проживання, не призначене для спеціальних цілей  

Виключено: 

Занедбаний чи покинутий будинок (Y92.88) 

Кемпінг БДВ (Y92.88) 

Місце стоянки будинків-фургонів БДВ (Y92.88) 

Комунальне жиле приміщення (Y92.89) 

Будинок у стадії будівництва, або ще не заселений (Y92.60) 

Спеціальний заклад для проживання (Y92.1-) 

 

◙Y92.00 Під'їзна алея до будинку 

 

◙Y92.01 Прибудинкова територія 
Подвір’я 

Сад 
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Ігровий майданчик  у приватному будинку 

Плавальний басейн  або у саду 

Тенісний корт 

Двір 

 

◙Y92.02 Гараж 
Навіс для автомобіля 

Ангар 

 

◙Y92.03 Ванна кімната 
Включено: туалет 

 

◙Y92.04 Кухня 

 

◙Y92.05 Спальня 

 

◙Y92.06 Пральня 

 

◙Y92.07 Внутрішні житлові приміщення, не класифіковані в інших рубриках 
Їдальня 

Вітальня 

Загальна  

Відпочинку кімната 

Ігрова  

Внутрішні житлові приміщення БДВ 

 

◙Y92.09 Інше та неуточнене місце у будинку 
Зона розваг БДВ 

Плавальний басейн, критий 

 

◙Y92.1 Спеціальний заклад для проживання 

 

◙Y92.10 В'язниця 

 

◙Y92.11 Центр утримання неповнолітніх злочинців 
Виправний заклад 

 

◙Y92.12 Військовий табір 

 

◙Y92.13 Притулок для сиріт 
Дитячий будинок 

 

◙Y92.14 Будинок для престарілих 
Будинок для пенсіонерів 

Інтернат для інвалідів 

Поселення для пенсіонерів 

 

◙Y92.18 Інший уточнений спеціальний заклад для проживання 

 

◙Y92.19 Неуточнений спеціальний заклад для проживання 

 

◙Y92.2 Школа, інші заклади та громадські адміністративні будівлі 
Виключено: 

Будинок в стадії будівництва (Y92.6-) 

Спеціальний заклад для проживання (Y92.1-) 

Майданчик для занять спортом і спортивних змагань (Y92.3-) 
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◙Y92.21 Школа 
Школа-інтернат 

Табір 

Коледж 

Дитячі яслі 

Вищий освітній заклад 

Дитячий садок 

Школа (приватна) (громадська) (державна) 

Університет (кампус) 

 

◙Y92.23 Зони медико-санітарного обслуговування, не класифіковані як дана установа  

 
Денного процедурного центру 
Медичного центру  

Хоспісу  

Лікарні: 

• домашнього типу  

• БДВ  

Амбулаторна клініка  

Примітка: 'Дана установа' включає в себе підрозділи, які надають медичну допомогу та 

укомплектовані штатом медичних працівників. Ці підрозділи можуть розташовуватися на 

території стаціонару або поза межами лікарняного містечка і надають медичну допомогу 

пацієнтам, які переміщуються між відділеннями лікарні або госпіталю. 

 

 ◙Y92.24 Зони медико-санітарного обслуговування, це установи  

 
Денного процедурного центру  

Медичного центру  

Хоспісу  

Лікарні: 

• домашнього типу (HITH)  

• БДВ  

Амбулаторна клініка  

Примітка: 'Дана установа' включає в себе підрозділи, які надають медичну допомогу та 

укомплектовані штатом медичних  

працівників. Ці підрозділи можуть розташовуватися на території стаціонару або поза межами 

лікарняного містечка та надають медичну допомогу пацієнтам, які переміщуються між 

відділеннями лікарні або госпіталю 

 

◙Y92.29 Інший уточнений заклад та громадські адміністративні будівлі 
Будинок (включаючи прилеглу земельну ділянку), відкритий для загального користування або 

для окремих груп населення, такий як: 

 зал для засідань 

 церква 

 кінотеатр 

 приміщення клубу 

 приміщення суду 

 танцювальний зал 

 галерея 

 бібліотека 

 кінозал 

 музей 

 оперний театр 

 концертний зал 

 актовий зал 

 театр 

 центр для молоді 
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◙Y92.3 Місця для занять спортом і спортивних змагань 

 

◙Y92.30 Спортивні майданчики (на вулиці) 
Бейсбольне поле 

Майданчик для крикету 

Футбольне поле (за австралійським правилами, для регбі, соккеру, тач-болу) 

Поле для гольфа 

Хокейне поле 

Відкритий: 

 баскетбольний майданчик 

 стадіон 

 тенісний корт 

 волейбольний майданчик 

Бігова доріжка 

Виключено: 

Відкритий тенісний корт: 

 у готелі (Y92.53) 

 у приватному будинку (Y92.01) 

 

◙Y92.31 Спортивні зали (у приміщенні) 
Фітнес-центр 

Гімнастичний зал 

Критий: 

 баскетбольний майданчик 

 майданчик для крикета 

 поле для футболу (соккеру) 

 стадіон 

 тенісний корт 

 волейбольний майданчик 

Майданчик для сквошу 

Виключено: 

Критий тенісний корт: 

 у готелі (Y92.53) 

 у приватному будинку (Y92.09) 

 

◙Y92.32 Плавальний басейн (громадський) 
Виключено: 

Плавальний басейн: 

 у готелі (Y92.53) 

 у приватному будинку:  

 критий (Y92.09) 

 відкритий (Y92.01) 

 

◙Y92.33 Гоночний трек та скакове коло 
Для: 

велосипедів 

автомобілів гоночний трек 

собак   та скакове коло 

коней 

мотоциклів 

 

◙Y92.34 Заклади для верхової їзди 
Школа верхової їзди 

 

◙Y92.35 Ковзанка 
Льодовий палац 

Для катання на ковзанах: 

 арена 
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 парк  

 

◙Y92.36 Місця для катання на лижах 
Для лижників: 

 приміщення для катання на лижах 

 трамплін для стрибків на лижах 

 лижна траса 

Майданчик для сноубордінгу 

 

◙Y92.38 Інші уточнені місця для занять спортом та спортивних змагань 

 

◙Y92.39 Місце для занять спортом та спортивних змагань, неуточнене 

 

◙Y92.4 Вулиця або автомагістраль 

 

◙Y92.41 Тротуар 
Позначений пішохідний перехід 

Тротуар вздовж дороги 

Пішохідна доріжка 

 

◙Y92.42 Велосипедна доріжка 
Велосипедна доріжка вздовж дороги 

 

◙Y92.48 Інші уточнені автомагістралі, вулиці або дороги 

 

◙Y92.49 Неуточнена автомагістраль, вулиця або дорога 
Безкоштовна автомагістраль 

Шосе 

Проїзна частина 

 

◙Y92.5 Заклад і район торгівлі та обслуговування 

 

◙Y92.50 Магазини та торгові центри 
Банк 

Ринок 

Пошта 

Торговий центр 

Супермаркет 

 

◙Y92.51 Гараж (комерційний) 
Станція: 

 газозаправна  

 бензозаправна  

 обслуговування 

Виключено: гараж у приватному будинку (Y92.02) 

 

◙Y92.52 Офісне приміщення 

 

◙Y92.53 Кафе, готелі та ресторани 
Бар, паб 

Казино 

Танцювальний клуб 

Для відпочинку: 

 квартири в оренду на вихідні 

 міні-готель зі сніданком 

 мотель 

Нічний клуб 
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Виключено: місце постійного проживання (Y92.09) 

 

◙Y92.58 Інші уточнені заклади і райони торгівлі та обслуговування  
Аеропорт 

Станція: 

 автобусна  

 радіо 

 залізнична  

 телевізійна  

 

◙Y92.59 Неуточнені заклади і райони торгівлі та обслуговування 

 

◙Y92.6 Виробничі та будівельні площі та приміщення 

 

◙Y92.60 Будівельний майданчик 
Будинок (будь-який)  

Будинок ще не заселений   в стадії будівництва 

Тунель  

 

◙Y92.61 Місце руйнування 
Занедбана будівля або будинок для знесення 

 

◙Y92.62 Фабрика та завод 
Фабричні (заводські): 

 будівлі та приміщення 

 склади 

 цехи 

Газовий завод 

Виробнича база 

Малосерійне виробництво 

 

◙Y92.63 Шахта та кар’єр 
Шахта (кар’єр): 

 вугільна  

 гравійний  

 піщаний  

Підземна шахта 

 

◙Y92.64 Видобування нафти та газу 
Свердлова вишка та інші супутні технічні споруди 

  

◙Y92.65 Судноремонтний завод 
Судноверф 

Сухий док 

 

◙Y92.66 Електростанція 
Електростанція:  

 вугільна  

 гідро 

 ядерна  

 теплова на рідкому пальному 

 

◙Y92.68 Інші уточнені виробничі та будівельні площі та приміщення 

 

◙Y92.69 Неуточнені виробничі та будівельні площі та приміщення 

 

◙Y92.7 Ферма 
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Фермерські: 

 будівлі 

 оброблювана земля 

Плантація:  

 фруктова  

 БДВ 

Ранчо 

Виключено: 

Житловий будинок та господарські приміщення на фермі (Y92.0-) 

Лісові плантації (Y92.84) 

 

◙Y92.8 Інші уточнені місця 

 

◙Y92.80 Територія стоячої води 
Гребля 

Болото 

Низина та поросле травою болото 

Природний лід на території стоячої води 

Ставок 

Басейн 

Водосховище 

Виключено:  

Берег, набережна, узбережжя (Y92.83) 

Бухта, озеро (Y92.82) 

 

◙Y92.81 Протоки води 
Струмок 

Канал 

Протока 

Затоплена територія 

Природний лід на протоці води 

Річка 

Річечка 

Ручай 

Струмінь 

Виключено: 

Берег, набережна, узбережжя (Y92.83) 

 

◙Y92.82 Велика водна територія 
Бухта 

Озеро 

Природний лід на великій водній території 

Океан 

Солоне озеро: 

 з водою 

 БДВ 

Море 

Виключено: 

Берег, набережна, узбережжя (Y92.83) 

Висушене річне русло, сухе солоне озеро (Y92.86) 

 

◙Y92.83 Пляж 
Берег біля води 

Берегова смуга 

Піщані дюни: 

 що з’єднуються з берегом 

 БДВ 

Узбережжя 

 

◙Y92.84 Ліс 
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Чагарники  

Пішохідна стежка  

Національний парк  

Стежка     у лісі 

Вічнозелені хащі  

Плантації 

Доріжка 

 

◙Y92.85 Пустеля 
Пішохідна стежка  

Стежка    у пустелі 

Доріжка  

 

◙Y92.86 Інші уточнені ландшафти 
Печера 

Висушене (сухе): 

 річне русло 

 солоне озеро 

Ущелина 

Гора не у лісі 

Малонаселена місцевість 

Прерії 

Солончак 

Піщані дюни, які не з’єднуються з берегом 

Дика природа 

 

◙Y92.87 Стоянка автомобілів 
Місце для паркування 

 

◙Y92.88 Інші уточнені місця подій 
Кемпінг  

Місце стоянки будинків-фургонів   БДВ 

Док  

Військовий тренувальний майданчик 

Парк:  

 розваг 

 БДВ 

 громадський  

Громадське місце БДВ 

Лінія залізної дороги 

Зоопарк 

 

◙Y92.89 Комунальне жиле приміщення 
Міський табір 

Примітка: 

Місце проживання/комунальне жиле приміщення/дім для людей, які там проживають постійно 

або тимчасово. 

Виключено: 

Пансіон (Y92.09) 

Кемпінг БДВ (Y92.88) 

Місце стоянки будинків-фургонів БДВ (Y92.88) 

 

◙Y92.9 Неуточнене місце події 

 

Y95 Фактори, пов’язані з внутрішньолікарняними умовами 
Виключено: внутрішньолікарняна бактеріємія Staphylococcus aureus (U90.0) 

 

Y96 Фактори, пов’язані з умовами праці 
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Y97 Фактори, пов’язані з забрудненням навколишнього середовища 

 

Y98 Фактори, пов’язані зі способом життя 
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КЛАС 21 ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТАН 

ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ТА ЗВЕРНЕННЯ ДО 

ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (Z00-Z99) 

 

Даний клас містить наступні блоки: 

Z00-Z13 Звернення до закладів охорони здоров’я з метою проведення медичного 

огляду та обстеження  

Z20-Z29 Звернення до закладів охорони здоров’я при потенційній небезпеці для 

здоров’я, пов’язаній з інфекційними хворобами  

Z30-Z39 Звернення до закладів охорони здоров’я у зв’язку з обставинами, що 

стосуються репродуктивної функції  

Z40-Z54 Звернення до закладів охорони здоров’я за проведенням специфічних 

процедур та наданням медичних послуг  

Z55-Z65 Звернення до закладів охорони здоров’я за обставин потенційної небезпеки 

для здоров’я, пов’язаної з соціально-економічними та психосоціальними 

обставинами  

Z70-Z76 Звернення до закладів охорони здоров’я за інших обставин  

Z80-Z99 Звернення до закладів охорони здоров’я за обставин потенційної небезпеки 

для здоров’я, пов’язаної з родинним чи особистим анамнезом або певними 

умовами, що впливають на стан здоров’я  

 
Примітка: 

Рубрики Z00-Z99 призначені для систематизації тих випадків, коли «діагноз» або «проблема» зареєстровані 

не як хвороба, травма або зовнішня причина, що належить до рубрики А00-Y89, а як інші обставини. Така 

ситуація може виникнути переважно в двох випадках: 

 

a. Коли особа, яка у відповідний час не обов’язково є хворою, звертається до закладів охорони здоров’я 

з будь-якою спеціальною метою, наприклад, для отримання незначної за обсягом допомоги або для 

надання послуг у зв’язку з поточним станом: в якості донора органа або тканини, для профілактичної 

вакцинації або обговорення проблеми, яка сама по собі не викликана хворобою або травмою. 

 

b. Коли мають місце будь-які обставини або проблеми, які впливають на здоров’я, але на цей час самі по 

собі не є хворобою або травмою. Такі фактори можуть бути виявлені під час обстеження стану 

здоров’я населення, під час якого особа може бути хвора або здорова, вони також можуть бути 

зареєстровані як додаткові обставини, про які необхідно пам’ятати під час звернення за допомогою 

щодо будь-якого захворювання або ушкодження. 

 

ЗВЕРНЕННЯ ДО ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я З МЕТОЮ ПРОВЕДЕННЯ 

МЕДИЧНОГО ОГЛЯДУ ТА ОБСТЕЖЕННЯ  

(Z00-Z13) 

 
Примітка: 

Неспецифічні відхилення від норми, виявлені під час цих обстежень, класифікуються в рубриках R70-R94. 

Виключено: обстеження, пов'язані з вагітністю та репродуктивною функцією (Z30-Z36, Z39-.) 

 

Z00 Загальний огляд та обстеження осіб за відсутності скарг або встановленого 

діагнозу 
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Виключено: 

Медичне обстеження з адміністративною метою (Z02.-) 

Спеціальні скринінгові обстеження (Z11-Z13) 

 

Z00.0 Загальний медичний огляд 
Перевірка стану здоров’я БДВ 

Періодичне обстеження (щорічне) (фізикальне) 

Виключено: 

Загальна перевірка стану здоров'я: 

 певних груп населення (Z10.-) 

 немовлят грудного та дітей раннього віку (Z00.1) 

 

Z00.1 Чергове обстеження стану здоров'я дитини 
Проведення тестів для оцінки розвитку дитини грудного та раннього віку 

Виключено: 

Спостереження за станом здоров'я та піклування про дитину грудного або раннього віку (Z76.1-

Z76.22) 

 

Z00.2 Обстеження в період швидкого росту в дитинстві 

 

Z00.3 Обстеження з метою оцінки стану розвитку підлітків 
Стан пубертатного розвитку 

 

Z00.4 Загальне психіатричне обстеження, не класифіковане в інших рубриках 
Виключено: обстеження з судово-медичною метою (Z04.6) 

 

Z00.5 Обстеження потенційного донора органа й тканини 
▼0030 

Включено:  

Мобілізація (стволових) клітин 

Підготовка  

 

Z00.6 Обстеження для порівняння з нормою або контролем під час клінічних наукових 

програм 
▼0026 

 

Z00.8 Інші загальні обстеження 
Медичний огляд під час масових обстежень населення 

 

Z01 Інші спеціальні огляди та обстеження осіб за відсутності скарг або 

встановленого діагнозу 
Включено: чергове обстеження певних систем 

Виключено: 

Обстеження: 

 з адміністративною метою (Z02.-) 

 за підозри на захворювання (стани), не підтверджені (Z03.-) 

Спеціальні скринінгові обстеження (Z11-Z13) 

 

Z01.0 Обстеження очей та зору 
Виключено: обстеження для одержання водійських прав (Z02.4) 

 

Z01.1 Обстеження вух та слуху 

 

Z01.2 Стоматологічне обстеження 

 

Z01.3 Визначення кров'яного тиску 
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Z01.4 Гінекологічне обстеження (загальне) (чергове) 
Дослідження мазків із шийки матки за Папаніколау 

Обстеження органів таза (щорічне) (періодичне) 

Виключено: 

Обстеження або тести для встановлення вагітності (Z32.-) 

Чергове обстеження у зв'язку з контрацепцією (Z30.4-Z30.5) 

 

Z01.5 Діагностичні шкірні й сенсибілізаційні тести  
Алергологічні тести 

Шкірні тести для визначення: 

 бактеріальної хвороби 

 підвищеної чутливості 

Виключено: проба на: 

• алерген, БДВ (Z41.89) 

• лікарський засіб (Z41.81) 

• продукти харчування (Z41.82) 

Десенсібілізація до алергенів (Z51.6-) 

 

Z01.6 Радіологічне обстеження, не класифіковане в інших рубриках 
Чергові: 

 рентгенографія грудної клітки 

 мамографія 

 

Z01.7 Лабораторне обстеження 

 

Z01.8 Інші уточнені спеціальні обстеження 

 

Z01.9 Спеціальне обстеження, неуточнене 

 

Z02 Звернення та обстеження з адміністративною метою 

 

Z02.0 Обстеження у зв'язку з вступом до навчального закладу 
Обстеження у зв'язку з вступом до дошкільного (навчального) закладу  

 

Z02.1 Обстеження перед виходом на роботу 
Виключено: професійне медичне обстеження (Z10.0) 

 

Z02.2 Обстеження для допуску до проживання в закладах тривалого перебування 
Виключено: 

Обстеження перед ув'язненням (Z02.8) 

Чергова перевірка здоров'я осіб, що проживають в спеціальних закладах (Z10.1) 

 

Z02.3 Обстеження призовників під час набору на військову службу 
Виключено: загальна перевірка здоров'я персоналу збройних сил (Z10.2) 

 

Z02.4 Обстеження для одержання водійських прав  

 

Z02.5 Обстеження для участі у спортивних змаганнях 
Виключено: 

Тести на вміст алкоголю та лікарських препаратів у крові (Z04.0) 

Загальне обстеження членів спортивних команд (Z10.3) 

 

Z02.6 Обстеження у зв'язку зі страхуванням 

 

Z02.7 Звернення у зв’язку з одержанням медичних документів 
Отримання медичного свідоцтва: 
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 про причину смерті 

 про професійну придатність 

 про непрацездатність 

 про інвалідність 

Виключено: 

Звернення з приводу загального медичного обстеження (Z00-Z01, Z02.0-Z02.6, Z02.8-Z02.9, Z10.-) 

 

Z02.8 Інші обстеження з адміністративною метою 
Обстеження: 

 перед:  

 ув’язненням 

 поїздкою до літнього табору 

 для усиновлення 

 для імміграції 

 для натуралізації 

 перед вступом у шлюб 

Виключено: 

 Спостереження за станом здоров'я та піклування про дитину грудного або раннього віку (Z76.1-

Z76.22) 

 

Z02.9 Обстеження з адміністративною метою, неуточнене 

 

Z03 Медичне спостереження й оцінка за підозри на хворобу або патологічний 

стан 
 

▼0012 

Включено: випадки, коли наявні деякі симптоми, що потребують вивчення, або очевидні ознаки 

відхилення від норми, які після обстеження і спостереження не викликають необхідності 

подальшого лікування чи медичної допомоги 

Виключено: випадки скарг, спричинених страхом хвороби, в особи з невстановленим діагнозом 

(Z71.1) 

 

Z03.0 Спостереження за підозри на туберкульоз 

 

Z03.1 Спостереження за підозри на злоякісну пухлину 
Виключено: новонародженого (Z03.79) 

 

Z03.2 Спостереження за підозри на психічну хворобу або розлад поведінки 
Спостереження при: 

 асоціальній поведінці 

 здійсненому підпалі  без проявів 

 бандитизмі    психічного розладу 

 крадіжці у магазині 

 

Z03.3 Спостереження за підозри на розлад нервової системи 
Виключено: новонародженого (Z03.72) 

 

Z03.4 Спостереження за підозри на інфаркт міокарда 
Виключено: новонародженого (Z03.79) 

 

Z03.5 Спостереження за підозри на інші серцево-судинні захворювання 
Виключено: новонародженого (Z03.79) 

 

Z03.6 Спостереження за підозри на токсичну дію прийнятих перорально речовин 
Спостереження у разі підозри на: 

 побічну дію лікарських засобів 

 отруєння 

Виключено: проба на: 
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• алерген, БДВ (Z41.89) 

• лікарський засіб (Z41.81) 

• продукти харчування (Z41.82) 

новонародженого (Z03.79) 

 

◙ Z03.7 Медичне спостереження та оцінка новонародженої дитини за підозри на 

хворобу, якої не було виявлено 
▼1611, 1617 

Примітка: 

Ця категорія використовується для новонароджених протягом неонатального періоду (перші 28 

днів життя), у яких є підозра на наявність аномального стану в результаті зараження від матері або 

процесу народження, але без ознак та симптомів, та наявність яких не була підтверджена оглядом 

та спостереженням. 

 

◙Z03.70 Спостереження за новонародженим за підозри на неуточнений стан 

 

◙Z03.71 Спостереження за новонародженим за підозри на інфекційне захворювання 

 

◙Z03.72 Спостереження за новонародженим за підозри на розлад нервової системи 

 

◙Z03.73 Спостереження за новонародженим за підозри на респіраторне захворювання 

 

◙Z03.79 Спостереження за новонародженим за підозри на інший неуточнений стан 

 

Z03.8 Спостереження за підозри на інші хвороби та стани 
Виключено: новонародженого (Z03.79) 

 

Z03.9 Спостереження за підозри на хвороби чи стани, неуточнені 
Виключено: новонародженого (Z03.70) 

 

Z04 Обстеження та спостереження з іншою метою 
Включено: обстеження з судово-медичною метою 

 

Z04.0 Тест на вміст алкоголю та лікарських препаратів у крові 
Виключено: 

Наявність у крові: 

 алкоголю (R78.0) 

 лікарських препаратів (R78.-) 

 

Z04.1 Обстеження та спостереження після транспортного нещасного випадку  
▼2001 Обстеження та спостереження після транспортного нещасного випадку класифіковано до V00-V99 

 Виключено: після нещасного випадку на виробництві (Z04.2) 

 

Z04.2 Обстеження та спостереження після нещасного випадку на виробництві 
▼2001     Обстеження та спостереження після нещасного випадку, класифіковані до V00-X59, що стався на 

виробництві 

Z04.3 Обстеження та спостереження після інших нещасних випадків 
▼2001 Обстеження та спостереження після нещасного випадку, класифіковані до W00-X59 

 

Z04.4 Обстеження та спостереження в зв'язку з заявою про зґвалтування або 

розбещування 
▼2001 Обстеження жертви або звинуваченого після ймовірного зґвалтування або розбещування 

 

Z04.5 Обстеження та спостереження після іншої спричиненої травми 
▼2001 Обстеження жертви або звинуваченого після іншої спричиненої травми 
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Z04.6 Загальне психіатричне обстеження на запит офіційних установ 
▼0521 

 

Z04.8 Обстеження та спостереження з інших уточнених причин 
Прохання про надання висновку експерта 

 

Z04.9 Обстеження та спостереження з неуточнених причин 
Спостереження БДВ 

 

◙Z06 Резистентність до протимікробних препаратів 
▼0112 Примітка: 

Ця рубрика використовується як додатковий код для зазначення резистентних властивостей 

інфекційного агента, що викликає інфекцію, класифіковану в іншій рубриці. 

 

◙Z06.5 Резистентність до бета-лактамних антибіотиків 
 

▼0050 У разі необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-

 B96). 

 

◙Z06.50 Резистентність до бета-лактамних антибіотиків, неуточнених 

 

◙Z06.51 Резистентність до пеніциліну 
Резистентність до: 

 амоксіциліну 

 ампіциліну 

 

◙Z06.52 Резистентність до метициліну 
Резистентність до: 

 клоксациліну 

 діклоксациліну 

 флуклоксациліну 

 оксациліну 

 

◙Z06.53 Резистентність до бета-лактамази розширеного спектра 

 

◙Z06.58 Резистентність до інших бета-лактамних антибіотиків 

 

◙Z06.6 Резистентність до інших антибіотиків 
 

▼0050 У разі необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код 

 (B95-B96). 

 

◙Z06.60 Резистентність до неуточнених антибіотиків 
Резистентність до антибіотика БДВ 

 

◙Z06.61 Резистентність до ванкоміцину 

 

◙Z06.62 Резистентність до інших антибіотиків, пов’язаних з ванкоміцином 

 

◙Z06.63 Резистентність до хінолону 

 

◙Z06.67 Мультирезистентність до антибіотиків 
 Мультирезистентність до антибіотиків }, БДВ 

 Резистентність до кількох антибіотиків } 

 Примітка: 
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Цей код використовується лише якщо інфекційний агент має резистентність до двох або 

більше антибіотиків, але тип цих антибіотиків не зазначений. Якщо зазначено декілька 

антибіотиків, до яких є резистентність, необхідно кожен антибіотик кодувати окремо. 

 

◙Z06.69 Резистентність до інших уточнених антибіотиків 
Резистентність до: 

• аміноглікозидів (гентаміцин) (тобраміцин) 

• макролідів (еритроміцин) 

• метронідазолу 

• сульфаніламідів 

• тетрациклінів 

 

◙Z06.7 Резистентність до інших протимікробних препаратів 
Виключено: резистентність до антибіотиків (Z06.5- Z06.6-) 

▼0050  

 

◙Z06.70 Резистентність до неуточнених протимікробних препаратів 
Резистентність до лікарських засобів БДВ 

Резистентність до протимікробних препаратів БДВ 

У разі необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код 

(B95-B97). 

 

◙Z06.71 Резистентність до протипаразитарних препаратів 
Резистентність до хініну та супутніх домішок 

 

◙Z06.72 Резистентність до протигрибкових препаратів 

 

◙Z06.73 Резистентність до противірусних препаратів 
Якщо необхідно ідентифікувати інфекційні агенти, резистентні до противірусних 

препаратів, використовуйте додатковий код (B97.-). 

 

◙Z06.74 Резистентність до туберкулостатичних препаратів  

 

◙Z06.77 Мультирезистентність до протимікробних препаратів 
Примітка: 

Цей код використовується лише якщо інфекційний агент має резистентність до двох або 

більше протимікробних препаратів, але тип цих протимікробних препаратів не зазначений. 

Якщо зазначено декілька протимікробних препаратів, до яких є резистентність, необхідно 

кожен протимікробний препарат кодувати окремо. 

Виключено: мультирезистентність до антибіотиків (Z06.67) 

 

◙Z06.78 Резистентність до інших уточнених протимікробних препаратів 

 

◙Z07 Резистентність до протипухлинних препаратів 
Примітка: 

▼0050 Використовуйте Z07 як додатковий код для зазначення резистентності до протипухлинних 

 препаратів під час лікування станів, класифікованих в інших рубриках. 

 

Z08 Подальше обстеження після лікування злоякісних новоутворень 
▼0052 Включено: медичне спостереження після лікування 

Виключено: подальша медична допомога та стан видужування (Z42-Z51, Z54.-) 

 

Z08.0 Подальше обстеження після хірургічного видалення злоякісного новоутворення 

 

Z08.1 Подальше обстеження після радіотерапії злоякісного новоутворення 
Виключено: курс радіотерапії (підтримуючий) (Z51.0) 
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Z08.2 Подальше обстеження після фармакотерапії злоякісного новоутворення 
Наступне обстеження після хіміотерапії злоякісного новоутворення 

Виключено: підтримуюча фармакотерапія (Z51.1) 

 

Z08.7 Подальше обстеження після комбінованого лікування злоякісного новоутворення 
Наступне обстеження після поєднання будь-яких способів лікування, класифікованих у рубриках 

Z08.0-Z08.2 

 

Z08.8 Подальше обстеження після застосування іншого методу лікування злоякісного 

новоутворення 

 

Z08.9 Подальше обстеження після застосування неуточненого методу лікування 

злоякісного новоутворення 

 

Z09 Подальше обстеження після лікування станів, що не відносяться до 

злоякісних новоутворень 
▼0052 Включено: медичне спостереження після лікування 

Виключено: 

Подальша медична допомога та стан видужування (Z42-Z51, Z54.-) 

Медичне спостереження після лікування злоякісних новоутворень (Z08.-) 

Спостереження: 

 за застосуванням протизаплідних засобів (Z30.4-Z30.5) 

 за протезами та іншими медичними пристроями (Z44-Z46) 

 

Z09.0 Подальше обстеження після хірургічного втручання з приводу інших станів 

 

Z09.1 Подальше обстеження після радіотерапії з приводу інших станів 
Виключено: курс радіотерапії (підтримуючий) (Z51.0) 

 

Z09.2 Подальше обстеження після фармакотерапії з приводу інших станів 
Наступне обстеження після хіміотерапії з приводу інших станів 

 

Z09.3 Подальше обстеження після психотерапії 

 

Z09.4 Подальше обстеження після лікування перелому 

 

Z09.7 Подальше обстеження після комбінованого лікування з приводу інших станів 

 

Z09.8 Подальше обстеження після інших видів лікування з приводу інших станів 

 

Z09.9 Подальше обстеження після неуточненого виду лікування з приводу інших станів 

 

Z10 Чергове загальне обстеження певної групи населення 
Виключено: медичне обстеження з адміністративною метою (Z02.-) 

 

Z10.0 Професійне медичне обстеження 
Виключено: обстеження перед виходом на роботу (Z02.1) 

 

Z10.1 Чергове загальне медичне обстеження здоров’я осіб, що проживають у 

спеціальних закладах 
Виключено: обстеження для допуску до проживання в закладах тривалого перебування (Z02.2) 

 

Z10.2 Чергове загальне обстеження здоров'я персоналу збройних сил 
Виключено: обстеження призовників під час набору на військову службу (Z02.3) 
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Z10.3 Чергове загальне медичне обстеження здоров'я членів спортивних команд 
Виключено: 

Тести на вміст алкоголю та лікарських препаратів у крові (Z04.0) 

Обстеження для участі у спортивних змаганнях (Z02.5) 

 

Z10.8 Чергове загальне медичне обстеження здоров'я інших певних груп населення 
Школярів 

Студентів 

 

Z11 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення інфекційних та 

паразитарних хвороб  
▼0052 Примітка: 

Скринінг - це тестування або обстеження на предмет хвороби або передвісників хвороби в осіб без 

симптомів задля раннього виявлення й лікування тих пацієнтів, у яких тести дадуть позитивний 

результат. 

 

Z11.0 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення кишкових інфекційних 

хвороб 

 

Z11.1 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення туберкульозу дихальних 

шляхів 

 

Z11.2 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення інших бактеріальних 

хвороб 

 

Z11.3 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення інфекцій, що передаються 

переважно статевим шляхом 

 

Z11.4 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення інфікування вірусом 

імунодефіциту людини [ВІЛ] 

 

Z11.5 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення інших вірусних хвороб 
Виключено: вірусні кишкові хвороби (Z11.0) 

 

Z11.6 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення інших протозойних 

хвороб та гельмінтозів 
Виключено: протозойні кишкові хвороби (Z11.0) 

 

Z11.8 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення інших інфекційних та 

паразитарних хвороб 
Хламідіозна 

Рикетсіозна  хвороба 

Спірохетозна  

Мікоз 

 

Z11.9 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення інфекційних та 

паразитарних хвороб, неуточнених 

 

Z12 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення новоутворень 
▼0052 Примітка: 

Скринінг - це тестування або обстеження на предмет хвороби або передвісників хвороби в осіб без 

симптомів задля раннього виявлення й лікування тих пацієнтів, у яких тести дадуть позитивний 

результат. 

 

Z12.0 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення новоутворення шлунка 
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Z12.1 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення новоутворення кишок 

 

Z12.2 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення новоутворення органів 

дихання 

 

Z12.3 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення новоутворення молочної 

залози 
Виключено: чергова мамографія (Z01.6) 

 

Z12.4 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення новоутворення шийки 

матки 
Виключено: випадки, коли це обстеження є черговим або частиною загального гінекологічного 

обстеження (Z01.4) 

 

Z12.5 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення новоутворення 

передміхурової залози 

 

Z12.6 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення новоутворення сечового 

міхура 

 

Z12.8 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення новоутворень інших 

локалізацій 

 

Z12.9 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення новоутворення, 

неуточненого 

 

Z13 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення інших хвороб та 

порушень 
▼0052 

 

Z13.0 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення хвороб крові та 

кровотворних органів та деяких порушень з залученням імунного механізму 

 

Z13.1 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення проміжної гіперглікемії та 

цукрового діабету 

 

Z13.2 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення розладів харчування 

 

Z13.3 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення психічних розладів та 

порушень поведінки 
Алкоголізм 

Депресія 

Затримка психічного розвитку 

 

Z13.4 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення відхилень від 

нормального розвитку в дитинстві 
Виключено: чергове тестування для визначення рівня розвитку немовлят і дітей раннього віку 

(Z00.1) 

 

Z13.5 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення хвороб ока чи вуха 

 

Z13.6 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення серцево-судинних хвороб 
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Z13.7 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення вроджених вад розвитку, 

деформацій та хромосомних аномалій 

 

 

Z13.8 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення інших уточнених 

хвороб та порушень 

 

◙Z13.81 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення порушень з боку 

нервової системи 

 

◙Z13.82 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення порушень з боку 

дихальної системи 

 

◙Z13.83 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення порушень з боку 

шлунково-кишкового тракту 
Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення захворювань зубів 

 

◙Z13.84 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення порушень з боку 

скелетно-м’язової системи 

 

◙Z13.85 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення порушень з боку 

сечостатевої системи 

 

◙Z13.86 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення порушень з боку 

ендокринної системи та порушень обміну речовин 
Виключено: 

Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення: 

 цукрового діабету (Z13.1) 

 розладів харчування (Z13.2) 

 

◙Z13.88 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення інших уточнених 

хвороб та порушень 
Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення: 

 інфікування БДВ 

 галактоземії 

 отруєння 

 впливу випромінювання (радіації) 

 захворювань шкіри БДВ 

 

Z13.9 Спеціальне скринінгове обстеження, неуточнене 

 

ЗВЕРНЕННЯ ДО ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПРИ ПОТЕНЦІЙНІЙ 

НЕБЕЗПЕЦІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я, ПОВ’ЯЗАНІЙ З ІНФЕКЦІЙНИМИ ХВОРОБАМИ  

(Z20-Z29) 

 

Z20 Контакт з хворим або можливість зараження інфекційними хворобами 

 

Z20.0 Контакт з хворим або можливість зараження кишковими інфекційними хворобами 

 

Z20.1 Контакт з хворим або можливість зараження туберкульозом 

 

Z20.2 Контакт з хворим або можливість зараження інфекційними хворобами, що 

передаються переважно статевим шляхом 
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Z20.3 Контакт з хворим або можливість зараження сказом 

 

Z20.4 Контакт з хворим або можливість зараження краснухою (червоною висипкою) 

 

Z20.5 Контакт з хворим або можливість зараження вірусним гепатитом 

 

Z20.6 Контакт з хворим або можливість зараження вірусом імунодефіциту людини 

[ВІЛ] 
Виключено: безсимптомне носійство вірусу імунодефіциту людини [ВІЛ] (Z21) 

 

Z20.7 Контакт з хворим або можливість зараження педикульозом, акаріазом та іншими 

паразитарними хворобами 

 

Z20.8 Контакт з хворим або можливість зараження іншими інфекційними хворобами 

 

Z20.9 Контакт з хворим або можливість зараження неуточненою інфекційною хворобою 

 

Z21 Безсимптомне носійство вірусу імунодефіциту людини [ВІЛ] 
▼0102 ВІЛ-позитивний БДВ 

Виключено: 

Контакт з хворим або можливість зараження вірусом імунодефіциту людини [ВІЛ] (Z20.6) 

Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини [ВІЛ] (B20-B24) 

Лабораторне виявлення вірусу імунодефіциту людини [ВІЛ] (R75) 

 

Z22 Носійство збудника інфекційної хвороби 
Включено: підозра на носійство збудника хвороби 

Якщо необхідно ідентифікувати резистентність до протимікробних препаратів, 

використовують додатковий код (Z06.5-  Z06.7-) 

 

Z22.0 Носійство збудника черевного тифу 

 

Z22.1 Носійство збудників інших шлунково-кишкових інфекційних хвороб 

 

Z22.2 Носійство збудника дифтерії 

 

Z22.3 Носійство збудників інших уточнених бактеріальних хвороб 
▼1549 Носійство: 

 менінгокока 

 стафілокока 

 стрептокока 

 

Z22.4 Носійство збудників інфекційних хвороб, що передаються переважно статевим 

шляхом 
Носійство збудників: 

 гонореї 

 сифілісу 

 

Z22.5 Носійство збудника вірусного гепатиту 

 

Z22.6 Носійство людського Т-лімфотропного вірусу типу 1 [HTLV-1] 

 

✪Z22.7 Носійство збудника туберкульозу 
 Латентна форма туберкульозу 

 Виключено: неспецифічний результат тесту Манту (R76.1) 
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Z22.8 Носійство збудників інших інфекційних хвороб 

 

Z22.9 Носійство збудника інфекційної хвороби, неуточненої 

 

Z23 Необхідність імунізації проти однієї бактеріальної хвороби 
Виключено: 

Імунізація: 

 проти комбінації хвороб (Z27.-) 

 непроведена (Z28.-) 

 

Z23.0 Необхідність імунізації тільки проти холери 

 

Z23.1 Необхідність імунізації тільки проти черевного тифу та паратифу [ТАВ] 

 

Z23.2 Необхідність імунізації проти туберкульозу [БЦЖ] 

 

Z23.3 Необхідність імунізації проти чуми 

 

Z23.4 Необхідність імунізації проти туляремії 

 

Z23.5 Необхідність імунізації тільки проти правця 

 

Z23.6 Необхідність імунізації тільки проти дифтерії 

 

Z23.7 Необхідність імунізації тільки проти кашлюку 

 

Z23.8 Необхідність імунізації проти іншої однієї бактеріальної хвороби 

 

Z24 Необхідність імунізації проти однієї певної вірусної хвороби 
Виключено: 

Імунізація: 

 проти комбінації хвороб (Z27.-) 

 непроведена (Z28.-) 

 

Z24.0 Необхідність імунізації проти поліомієліту 

 

Z24.1 Необхідність імунізації проти вірусного енцефаліту, що передається 

членистоногими 

 

Z24.2 Необхідність імунізації проти сказу 

 

Z24.3 Необхідність імунізації проти жовтої лихоманки 

 

Z24.4 Необхідність імунізації тільки проти кору 

 

Z24.5 Необхідність імунізації тільки проти краснухи [червоної висипки] 

 

Z24.6 Необхідність імунізації проти вірусного гепатиту 

 

Z25 Необхідність імунізації проти іншої однієї вірусної хвороби 
Виключено: 

Імунізація: 

 проти комбінації хвороб (Z27.-) 

 непроведена (Z28.-) 
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Z25.0 Необхідність імунізації тільки проти епідемічного паротиту 

 

Z25.1 Необхідність імунізації проти грипу 

 

Z25.8 Необхідність імунізації проти іншої уточненої однієї вірусної хвороби 

 

Z26 Необхідність імунізації проти іншої однієї інфекційної хвороби 
Виключено: 

Імунізація: 

 проти комбінації хвороб (Z27.-) 

 непроведена (Z28.-) 

 

Z26.0 Необхідність імунізації проти лейшманіозу 

 

Z26.8 Необхідність імунізації проти іншої уточненої однієї інфекційної хвороби 

 

Z26.9 Необхідність імунізації проти неуточненої інфекційної хвороби 
Необхідність імунізації БДВ 

 

Z27 Необхідність імунізації проти комбінації інфекційних хвороб 
Виключено: непроведена імунізація (Z28.-) 

 

Z27.0 Необхідність імунізації проти холери, черевного тифу та паратифу [холера + 

TAB] 

 

Z27.1 Необхідність імунізації проти дифтерії-правця-кашлюку, комбінована [ДПК] 

 

Z27.2 Необхідність імунізації проти дифтерії-правця-кашлюку та черевного тифу-

паратифу [ДПК + ТАВ] 

 

Z27.3 Необхідність імунізації проти дифтерії-правця-кашлюку та поліомієліту [ДПК + 

поліомієліт] 

 

Z27.4 Необхідність імунізації проти кору-епідемічного паротиту-краснухи [КПК] 

 

Z27.8 Необхідність імунізації проти інших комбінацій інфекційних хвороб 

 

Z27.9 Необхідність імунізації проти неуточнених комбінацій інфекційних хвороб 

 

Z28 Непроведена імунізація 

 

Z28.0 Імунізація не проведена у зв'язку з медичними протипоказаннями 

 

Z28.1 Імунізація не проведена у зв'язку з відмовою пацієнта через його переконання або 

під впливом оточення 

 

Z28.2 Імунізація не проведена у зв'язку з відмовою пацієнта з інших або неуточнених 

причин 

 

Z28.8 Імунізація не проведена з інших причин 

 

Z28.9 Імунізація не проведена з неуточненої причини 
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Z29 Необхідність інших профілактичних заходів 
Виключено: 

Десенсибілізація до алергенів (Z51.6) 

Профілактична хірургія (Z40.-) 

 

Z29.0 Ізоляція 
Госпіталізація з метою забезпечення захисту особи від його або її оточення чи з метою ізоляції 

особи після контакту з інфекційною хворобою 

 

Z29.1 Профілактична імунотерапія 
▼0303    Введення імуноглобуліну 

Плазмоферез для несумісного трансплантованого органа 

 

Z29.2 Інші види профілактичної фармакотерапії 
Хіміопрофілактика 

Профілактична: 

 антибіотикотерапія 

 хіміотерапія 

 

Z29.8 Інші уточнені профілактичні заходи 

 

Z29.9 Профілактичний захід, неуточнений 

 

ЗВЕРНЕННЯ ДО ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У ЗВ’ЯЗКУ З 

ОБСТАВИНАМИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ  

(Z30-Z39) 

 

Z30 Застосування протизаплідних засобів 

 

Z30.0 Загальні поради та консультації з приводу протизаплідних засобів 
Поради щодо планування сім’ї БДВ 

Початкове призначення протизаплідних засобів 

 

Z30.1 Введення протизаплідного засобу 
Введення: 

 внутрішньоматкового протизаплідного засобу (ВМС) 

 підшкірного: 

 контрацептивного  імплантату 

 гормонального  

 

Z30.2 Стерилізація 
Госпіталізація для перев’язування маткових (фаллопієвих) труб або сім’явиносної протоки 

 

Z30.3 Викликання менструації 
Переривання вагітності 

Регуляція менструального циклу 

 

Z30.4 Спостереження за застосуванням протизаплідних лікарських засобів 
Повторне призначення протизаплідних таблеток або інших протизаплідних препаратів 

Чергове медичне обстеження у зв’язку з використанням протизаплідних препаратів 

 

Z30.5 Спостереження за застосуванням протизаплідного засобу 
Перевірка, повторне введення або видалення: 

 внутрішньоматкового протизаплідного засобу (ВМС) 

 підшкірного: 



977 

 контрацептивного  імплантату 

 гормонального  

 

Z30.8 Інші види спостереження за застосуванням протизаплідних засобів 
Підрахунок сперматозоїдів після вазектомії 

 

Z30.9 Спостереження за використанням протизаплідних засобів, неуточнене 

 

Z31 Відновлення та збереження дітородної функції 
Виключено: ускладнення, пов'язані зі штучним заплідненням (N98.-) 

 

Z31.0 Тубопластика чи вазопластика після попередньої стерилізації 

 

Z31.1 Штучне запліднення 

 

Z31.2 Екстракорпоральне запліднення 
▼1437 Госпіталізація з метою штучного запліднення або імплантації яйцеклітини 

Виключено: аспірація сперми, пов’язана з екстракорпоральним (ЕКО) заплідненням (Z31.3) 

 

Z31.3 Інші методи, що сприяють заплідненню 
▼1437 Госпіталізація з метою: 

 аспірації сперми 

 проведення процедури, що сприяє заплідненню 

 проведення процедури, пов’язаної з екстракорпоральним заплідненням БДВ 

 

Z31.4 Дослідження та тести при визначенні дітородної функції 
Продування маткових (фаллопієвих) труб 

Підрахунок сперматозоїдів 

Виключено: підрахунок сперматозоїдів після вазектомії (Z30.8) 

 

Z31.5 Генетичне консультування 

 

Z31.6 Загальне консультування та поради з питань відновлення та збереження 

дітородної функції 

 

Z31.8 Інші заходи щодо відновлення та збереження дітородної функції 

 

Z31.9 Захід щодо відновлення та збереження дітородної функції, неуточнений 

 

Z32 Обстеження та тести для встановлення вагітності 

 
▼0050 
Z32.0 Вагітність, (ще) не підтверджена 

 

Z32.1 Вагітність підтверджена 

 

Z33 Вагітність, випадкова 
▼0050,1521  

 Стан вагітності БДВ 

Виключено: Спостереження за перебігом нормальної вагітності (Z34 .-)  

при будь-якому стані, класифікованому в Класі 15 — див. Алфавітний покажчик 

 

Z34 Спостереження за перебігом нормальної вагітності 
▼1521,1550  

Виключено:  

Хибні перейми (O47.-) 
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вагітність, випадкова (Z33) 

Передчасні пологи без розродження (O60.0) 

 при будь-якому стані, класифікованому в Класі 15 — див. Алфавітний покажчик 

 

Z34.0 Спостереження за перебігом нормальної першої вагітності 

 

Z34.8 Спостереження за перебігом іншої нормальної вагітності 

 

Z34.9 Спостереження за перебігом нормальної вагітності, неуточненої 

 

 

Z35 Спостереження за перебігом вагітності з високими ризиком 

 

Z35.0 Спостереження за перебігом вагітності у жінки з безпліддям в анамнезі 

 

Z35.1 Спостереження за перебігом вагітності у жінки з абортом в анамнезі 
Спостереження за перебігом вагітності у жінки з: 

 пухирним занесом в анамнезі 

 хоріонаденомою в анамнезі 

Виключено: 

Випадки звичайного викидня: 

 які потребують надання допомоги під час вагітності (O26.2) 

 при відсутності поточної вагітності (N96) 

 

Z35.2 Спостереження за перебігом вагітності у жінки з іншим обтяженим дітородним 

або акушерським анамнезом 
Спостереження за перебігом вагітності у жінки, що має в анамнезі: 

 стани, класифіковані в рубриках O10-O92 

 неонатальну смерть 

 мертвонароджену дитину 

 

Z35.3 Спостереження за перебігом вагітності у жінки з недостатньою допологовою 

допомогою в анамнезі 
Вагітність: 

 що маскується 

 що приховується 

 

Z35.4 Спостереження за перебігом вагітності у жінки, яка народжувала багато разів 
Спостереження за перебігом вагітності у жінки, яка народжувала п’ять або більше живих дітей 

Виключено: багатодітність за відсутності поточної вагітності (Z64.1) 

 

Z35.5 Спостереження за вагітністю у жінок старше 35 років 
Спостереження за перебігом вагітності у жінки віком  ≥ 35 років 

 

◙Z35.51 Спостереження за жінкою старше 35 років  з першою вагітністю 
Спостереження за першороділлею старше 35 років   

 

◙Z35.52 Спостереження за жінкою старше 35 років  з багатьма вагітностями 
Спостереження за вагітною старше 35 років, яка народжувала багато разів 

 

Z35.6 Спостереження за першороділлею дуже юного віку 
Спостереження за перебігом вагітності у жінки віком до 16 років 

 

Z35.7 Спостереження за перебігом вагітності у жінки з високим ризиком, зумовленим 

соціальними проблемами 
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Z35.8 Спостереження за перебігом вагітності у жінки з високим ризиком, зумовлений 

іншими причинами 

 

Z35.9 Спостереження за вагітністю у жінки з високим ризиком, неуточненим 

 

Z36 Допологове обстеження з метою виявлення патології плода (антенатальний 

скринінг) 
Виключено: 

Відхилення від норми, виявлені при антенатальному обстеженні матері (O28.-) 

Чергове пренатальне обстеження (Z34-Z35) 

 

Z36.0 Допологове обстеження з метою виявлення хромосомних аномалій 
Амніоцентез 

Проби плаценти (одержані вагінально) 

 

Z36.1 Допологове обстеження з метою виявлення підвищеного рівня альфа-

фетопротеїну 

 

Z36.2 Інші види допологового обстеження, що ґрунтуються на амніоцентезі 

 

Z36.3 Допологове обстеження за допомогою ультразвуку та інших фізичних методів з 

метою виявлення вад розвитку  

 

Z36.4 Допологове обстеження за допомогою ультразвуку та інших фізичних методів з 

метою виявлення затримки росту плода  

 

Z36.5 Допологове обстеження з метою виявлення ізоімунізації 

 

Z36.8 Інший вид допологового обстеження 
 Скринінг з метою виявлення гемоглобінопатії 

 

Z36.9 Допологове обстеження, неуточнене 

 

Z37 Результат пологів 
Примітка: 

▼0050   Ця рубрика призначена для додаткового кодування наслідку пологів в документах, що      

 стосуються матері. 

Спочатку необхідно кодувати розродження (O80-O84). 

 

Z37.0 Один живонароджений 

 

Z37.1 Один мертвонароджений 

 

Z37.2 Двійнята, обоє живонароджені 

 

Z37.3 Двійнята, один живонароджений та один мертвонароджений 

 

Z37.4 Двійнята, обоє мертвонароджені 

 

Z37.5 Інші багатоплідні пологи, всі живонароджені 

 

Z37.6 Інші багатоплідні пологи, є живонароджені та мертвонароджені 

 

Z37.7 Інші багатоплідні пологи, всі мертвонароджені 
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Z37.9 Наслідок пологів, неуточнений 
Багатоплідні пологи БДВ 

Одноплідні пологи БДВ 

 

 

Z38 Живонароджені діти згідно з місцем народження 
▼1607 

 

Z38.0 Одна дитина, народжена у стаціонарі 

 

Z38.1 Одна дитина, народжена не у стаціонарі 

 

Z38.2 Одна дитина, народжена в неуточненому місці 
Живонароджена дитина БДВ 

 

Z38.3 Двійнята, народжені у стаціонарі 

 

Z38.4 Двійнята, народжені не у стаціонарі 

 

Z38.5 Двійнята, народжені в неуточненому місці 

 

Z38.6 Інші новонароджені з багатоплідних пологів, народжені у стаціонарі 

 

Z38.7 Інші новонароджені з багатоплідних пологів, народжені не у стаціонарі 

 

Z38.8 Інші новонароджені з багатоплідних пологів, з неуточненим місцем народження 

 

Z39 Післяпологовий догляд та обстеження 

 

Z39.0 Післяпологовий догляд та обстеження безпосередньо після пологів 
▼1548 

Післяпологовий догляд та обстеження в період 42 днів після розродження (включачи 

народження плаценти) 

Виключено: госпіталізація для післяпологових ускладнень після післяпологового періоду – див. 

Алфавітний покажчик 

 

◙Z39.00 Післяпологовий догляд та обстеження безпосередньо після пологів, 

неуточнений 

 

◙Z39.01 Післяпологовий догляд та обстеження після пологів у стаціонарі 

 

◙Z39.02 Післяпологовий догляд та обстеження після планових пологів не у стаціонарі 

 

◙Z39.03 Післяпологовий догляд та обстеження після незапланованих пологів не у 

стаціонарі 

 

Z39.1 Догляд та обстеження матері-годувальниці 
Грудне вигодовування (додається), за наявності— див. Алфавітний покажчик  

Спостереження за процесом лактації 

Виключено: порушення лактації (O92.-) 

 

Z39.2 Чергове післяпологове обстеження 
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ЗВЕРНЕННЯ ДО ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЗА ПРОВЕДЕННЯМ 

СПЕЦИФІЧНИХ ПРОЦЕДУР ТА НАДАННЯМ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ  

(Z40-Z54) 
 

Примітка: 

Рубрики Z40-Z54 призначені для кодування причин, що дають підставу для одержання медичної допомоги 

пацієнтам, що раніше одержали лікування з приводу будь-якої хвороби чи травми, за якими проводиться 

наступне медичне спостереження або яким надається допомога з метою закріплення результатів лікування, 

для лікування залишкових явищ, а також попередження чи ліквідації рецидивів. 

Виключено: наступне обстеження при медичному спостереженні після лікування (Z08-Z09) 

 

Z40 Профілактичне хірургічне втручання 
▼2114 

 

Z40.0 Профілактичне хірургічне втручання за наявності факторів ризику, 

пов'язаних зі злоякісними новоутвореннями 
Госпіталізація з метою профілактичного видалення органа 

 

◙Z40.00 Молочної залози 
Госпіталізація з метою профілактичного видалення молочної залози 

 

◙Z40.01 Яєчника 
Госпіталізація з метою профілактичного видалення яєчника 

 

◙Z40.08 Іншого органа 

 

Z40.8 Інший вид профілактичного хірургічного втручання 

 

Z40.9 Профілактичне хірургічне втручання, неуточнене 

 

Z41 Процедури, що не пов’язані з лікуванням 

 

Z41.0 Трансплантація волосистої ділянки шкіри 

 

Z41.1 Інші види відновлювального хірургічного втручання для усунення недоліків 

зовнішності 
▼1204 Імплантація молочних залоз 

Виключено: відновна та реконструктивна хірургія після травми або операції (Z42.-) 

 

Z41.2 Ритуальне чи ритуальне обрізання 

 

Z41.3 Проколювання вух 

 

Z41.8 Інші процедури, що не пов'язані з лікуванням 
▼2115 

✪Z41.81 Медикаментозна проба 

✪Z41.82 Харчова провокаційна проба 

✪Z41.89 Інші процедури не пов'язані з відновленням працездатності 
 Сенсибілізований алергеном, БДВ 

 

Z41.9 Процедура, що не пов'язана з лікуванням, неуточнена 

 

Z42 Подальша допомога з використанням методів пластичної хірургії 
Включено:  

Післяопераційне та посттравматичне відновне хірургічне втручання 
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Заміщення рубцевої тканини 

Виключено: 

Відновне хірургічне втручання: 

 як метод лікування поточної травми - кодується як відповідна травма - див. Алфавітний 

покажчик 

 для усунення недоліків зовнішності (Z41.1) 

 

Z42.0 Подальша допомога з використанням методів пластичної хірургії голови та шиї 

 

Z42.1 Подальша допомога з використанням методів пластичної хірургії молочної залози 
▼1204 

 

Z42.2 Подальша допомога з використанням методів пластичної хірургії інших частин 

тулуба 

 

Z42.3 Подальша допомога з використанням методів пластичної хірургії верхньої 

кінцівки 

 

Z42.4 Подальша допомога з використанням методів пластичної хірургії нижньої 

кінцівки 

 

Z42.8 Подальша допомога з використанням методів пластичної хірургії інших частин 

тіла 

 

Z42.9 Подальша допомога з використанням методів пластичної хірургії, неуточнена 

 

Z43 Догляд за штучними отворами 
Включено: 

Закривання 

Зондування чи бужування 

Виправлення 

Видалення катетера 

Обробка та промивання 

Виключено: 

Наявність штучного отвору без необхідності догляду (Z93.-) 

Установлення та припасовування протеза та інших пристроїв (Z44-Z46) 

Порушення функціонування або інші ускладнення, пов’язані з пристроєм – див. Алфавітний 

покажчик 

 

Z43.0 Догляд за трахеостомою 
Виключено: порушення функціонування або інші ускладнення (J95.0-) 

 

Z43.1 Догляд за гастростомою 
Виключено: порушення функціонування або інші ускладнення (K91.4-) 

 

Z43.2 Догляд за ілеостомою 
Виключено: порушення функціонування або інші ускладнення (K91.4-) 

 

Z43.3 Догляд за колостомою 
Виключено: порушення функціонування або інші ускладнення (K91.4-) 

 

Z43.4 Догляд за іншим штучним отвором травного тракту 

 

Z43.5 Догляд за цистостомою 
Виключено: порушення функціонування або інші ускладнення (N99.5-) 
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Z43.6 Догляд за іншим штучним отвором сечовивідного тракту 
Нефростомою 

Уретеростомою 

Уретростомою 

Виключено: порушення функціонування або інші ускладнення (N99.5-) 

 

Z43.7 Догляд за штучною піхвою 

 

Z43.8 Догляд за іншими уточненими штучними отворами 

 

Z43.9 Догляд за неуточненим штучним отвором 

 

Z44 Установлення та припасовування (зовнішнього) протезного пристрою 
Виключено:  

Порушення функціонування або інші ускладнення, пов’язані з пристроєм – див. Алфавітний 

покажчик  

Наявність протезного пристрою (Z97.-) 

 

Z44.0 Установлення та припасовування штучної руки (усієї) (частини) 

 

Z44.1 Установлення та припасовування штучної ноги (усієї) (частини) 

 

Z44.2 Установлення та припасовування штучного ока 
Виключено: механічні ускладнення, пов'язані з протезами очей (T85.3) 

 

Z44.3 Установлення та припасовування (зовнішнього) протеза молочної залози 

 

Z44.8 Установлення та припасовування інших (зовнішніх) протезних пристроїв 

 

Z44.9 Установлення та припасовування неуточненого (зовнішнього) протезного 

пристрою 

 

Z45 Установлення та регулювання постачання лікарських засобів або 

імплантованого пристрою 
Виключено:  

Порушення функціонування або інші ускладнення, пов'язані з пристроєм - див. Алфавітний 

покажчик 

Наявність протеза чи інших пристроїв (Z95-Z97) 

 

Z45.0 Установлення та регулювання штучного водія ритму серця 
▼0936 Перевірка та тестування: 

 автоматичного імплантованого кардіодефібрилятора [AIКД] 

 серцевого: 

 кардіостимулятора 

 бівентрикулярного електрокардіостимулятора (CRT) 

 бівентрикулярного електрокардіостимулятора з функцією кардіоверсії-дефібриляції (CRT-

D) 

 генератора пульсу [акумуляторного] 

 

Z45.1 Установлення та регулювання приладу для постачання лікарських засобів 

(крапельниці) 
Установлення та регулювання: 

 зовнішнього     інфузійного приладу  

 спінального, що імплантуються   або помпи 

Примітка: 
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Прилад для постачання лікарських засобів – це (зовнішня) інфузійна помпа, яка з’єднується з 

магістралями судинного доступу або венозним, спінальним чи іншим катетером з метою введення 

речовин протягом тривалого часу. 

Виключено: те саме для фармакотерапії при новоутворенні (Z51.1) 

 

Z45.2 Установлення та регулювання магістралей судинного доступу 
Установлення та регулювання: 

 інфузійного порту 

 центрального венозного катетера 

 резервуара (підшкірного) 

Примітка: 

Магістралі судинного доступу – це імплантований венозний катетер з приєднаним до нього 

резервуаром. 

Виключено: 

Установлення та регулювання венозного катетера без приєднаного резервуара (Z45.81) 

Те саме для фармакотерапії при новоутворенні (Z51.1) 

 

Z45.3 Установлення та регулювання імплантованого слухового пристрою 
Прилад кісткової провідності 

Кохлеарний прилад 

 

Z45.8 Установлення та регулювання іншого імплантованого пристрою 

 

◙Z45.81 Установлення та регулювання венозного катетера 
Установлення та регулювання: 

 центрального венозного катетера 

 катетера Хікмана 

 венозного катетера без приєднаного резервуара 

Виключено: 

Установлення та регулювання венозного катетера з приєднаним резервуаром (Z45.2) 

Те саме для фармакотерапії при новоутворенні (Z51.1) 

 

◙Z45.82 Установлення та регулювання приладу для перитонеального доступу  
Установлення та регулювання імплантованого перитонеального порт-катетера 

Виключено: 

Те саме для: 

 діалізу (Z49.0) 

 фармакотерапії при новоутворенні (Z51.1) 

 

◙Z45.89 Установлення та регулювання іншого імплантованого приладу 
Виключено: те саме для фармакотерапії при новоутворенні (Z51.1) 

 

Z45.9 Установлення та регулювання неуточненого імплантованого пристрою 

 

Z46 Підбір та припасовування інших пристроїв 
Виключено: 

Видача повторного призначення (Z76.0) 

Порушення функціонування або інші ускладнення, пов’язані з пристроєм – див. Алфавітний 

покажчик 

Наявність протеза та інших пристроїв (Z95-Z97) 

 

Z46.0 Підбір та корекція окулярів та контактних лінз 

 

Z46.1 Підбір та припасовування слухового апарата 

 

Z46.2 Підбір та припасовування інших пристроїв, пов'язаних з нервовою системою та 

окремими органами чуття 

 



985 

Z46.3 Підбір та припасовування зубних протезів 

 

Z46.4 Підбір та припасовування ортодонтичних пристроїв 

 

Z46.5 Підбір та припасування ілеостоми та інших кишкових пристосувань 

 

Z46.6 Підбір та припасування сечовивідних пристроїв 
 Перевірка на доступ повітря в порожнину 

 

Z46.7 Підбір та припасовування ортопедичних пристроїв 
Ортопедичної(ого):  

 скоби 

 протеза, що знімається 

 корсета 

 взуття 

 

Z46.8 Підбір та припасовування інших уточнених пристроїв 
Інвалідного візка 

 

Z46.9 Підбір та припасовування неуточненого пристрою 

 

Z47 Інші види ортопедичної допомоги при доліковуванні 
Виключено: 

Допомога, що включає реабілітаційні процедури (Z50.9) 

Ускладнення, пов'язані з внутрішніми ортопедичними пристроями, імплантатами та 

трансплантатами (T84.-) 

Наступне обстеження після лікування перелому (Z09.4) 

 

Z47.0 Видалення пластинки після зрощення перелому, а також іншого внутрішнього 

фіксуючого пристрою  
Видалення: 

 цвяхів 

 пластинок 

 стрижнів 

 гвинтів 

Виключено: видалення зовнішнього фіксуючого пристрою (Z47.8) 

 

Z47.8 Інший уточнений вид подальшої ортопедичної допомоги  
Заміна, перевірка або видалення: 

 зовнішнього фіксуючого пристрою або витяжного пристрою 

 гіпсової пов’язки  

 

Z47.9 Подальша ортопедична допомога, неуточнена 

 

Z48 Інші види хірургічної допомоги при доліковуванні 
Виключено: 

Догляд за штучним отвором (Z43.-) 

Підбирання та припасовування протезів та інших пристроїв (Z44-Z46) 

Подальше обстеження після: 

 хірургічної операції (Z09.0) 

 лікування перелому (Z09.4) 

Подальша ортопедична допомога (Z47.-) 

 

Z48.0 Догляд за хірургічними пов'язками та швами 
▼1911 Зміна пов’язки 

Зняття швів 

 



986 

Z48.8 Інші уточнені види подальшої хірургічної допомоги  
▼2103 

 

Z48.9 Подальша хірургічна допомога, неуточнена 

 

Z49 Лікування з використанням діалізу 
▼1438 Виключено:  

Стан, пов'язаний з нирковим діалізом (Z99.2) 

Порушення функціонування або інші ускладнення, пов’язані з пристроєм – див. Алфавітний 

покажчик 

 

Z49.0 Підготовчі процедури для проведення діалізу 
Госпіталізація для: 

 створення артеріовенозної фістули [трансплантата] 

 введення катетера для проведення перитонеального діалізу 

Виключено: 

Госпіталізація для створення нової артеріовенозної фістули через ускладнення, пов’язані з 

існуючою фістулою (навіть якщо нова фістула створюється у новому місці) – див. Алфавітний 

покажчик: Ускладнення/діаліз/катетер 

 

Z49.1 Екстракорпоральний діаліз 
▼1404 Діаліз (нирковий) БДВ 

 

Z49.2 Інший вид діалізу 
▼1404 Перитонеальний діаліз 

 

Z50 Допомога з використанням реабілітаційних процедур 
▼0050 Виключено: консультації (Z70-Z71) 

 

Z50.0 Реабілітація при хворобах серця 

 

Z50.1 Інший вид фізіотерапії 
Лікувальна та коригуюча гімнастика 

 

Z50.2 Реабілітація осіб, які страждають на алкоголізм 
▼0049 

 

▼0525 

 

Z50.3 Реабілітація осіб, які страждають на наркоманію 
▼0049 

▼0525 

 

Z50.4 Психотерапія, не класифікована в інших рубриках 

 

Z50.5 Мовна терапія 

 

Z50.6 Неоперативне лікування косоокості 

 

Z50.7 Працетерапія та професійна реабілітація, не класифікована в інших рубриках 

 

Z50.8 Інші реабілітаційні процедури 
▼0503 

Реабілітація курців 

Навчання самообслуговуванню у повсякденному житті НКІР 
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Z50.9 Реабілітаційна процедура, неуточнена 
▼2104     Реабілітація 

 

Z51 Інші види медичної допомоги 
Виключено: подальше обстеження після лікування (Z08-Z09) 

 

Z51.0 Курс радіотерапії  
▼0229 

 

Z51.1 Курс фармакотерапії при новоутворенні 
▼0044 Підтримуюча хіміотерапія БДВ 

Виключено: профілактична хіміотерапія (Z29.2) 
 

Z51.3 Переливання крові без уточненого діагнозу 

 

Z51.4 Підготовчі процедури до подальшого лікування, не класифіковані в інших 

рубриках 
Виключено: підготовчі процедури для проведення діалізу (Z49.0) 

 

Z51.5 Паліативна допомога 
▼0050, 2116 

 

Z51.6 Десенсибілізація до алергенів 
 Виключено: сенсибілізований алергеном (Z41.8-) 

 

◙Z51.60 До алергену, неуточненого 

 

◙Z51.61 До ужалення комахою 
Мурахами 

Бджолами 

Осами  

 

◙Z51.62 До пилку 

 

◙Z51.63 До пилового кліща 

 

◙Z51.64 До тварин 
Виключено: до ужалення комахою (Z51.61) 

 

◙Z51.69 До інших уточнених алергенів 

 

Z51.8 Інші уточнені види медичної допомоги 
Виключено: Надання допомоги під час відпочинку (Z75.5) 

 

◙Z51.81 Аферез 
▼0030 Здоровий донор, що здає клітини для інфузії іншій особі. 

Алогенний аферез 

Виключено: аутогенний аферез - код до стану (див. Алфавітний покажчик 

профілактична терапія (плазмоферез) для несумісного трансплантованого органа (Z29.1) 

 

◙Z51.88 Інші уточнені види медичної допомоги 

 

Z51.9 Медична допомога, неуточнена 
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Z52 Донори органів та тканин 
▼0030 Алогенний донор органів та тканин 

Виключено: обстеження потенційного донора (Z00.5) 

 

Z52.0 Донор крові 

 

◙Z52.00 Донор цільної крові 
Крові БДВ 

 

◙Z52.08 Донор інших продуктів крові 
Компонентів крові БДВ 

Лімфоцитів 

Тромбоцитів 

Виключено: те саме через аферез (Z51.81) 

 

Z52.I Донор шкіри 

 

Z52.2 Донор кістки 

 

Z52.3 Донор кісткового мозку 

 

Z52.4 Донор нирки 

 

Z52.5 Донор рогівки 

 

Z52.6 Донор печінки 

 

Z52.7 Донор серця 

 

Z52.8 Донор інших уточнених органів та тканин 

 

Z52.9 Донор неуточненого органа чи тканини 
Донор БДВ 

 

Z53 Звернення до закладів охорони здоров’я з приводу певних непроведених 

процедур 
▼0011 Виключено: непроведена імунізація (Z28.-) 

 

Z53.0 Процедура не проведена у зв'язку з протипоказаннями 

 

Z53.1 Процедура не проведена у зв'язку з відмовою пацієнта через його переконання або 

під впливом оточення 

 

Z53.2 Процедура не проведена у зв'язку з відмовою пацієнта з інших або неуточнених 

причин 

 

Z53.8 Процедура не проведена з інших причин 

 

Z53.9 Процедура не проведена з неуточненої причини 

 

Z54 Період видужування 
▼2117 

 

Z54.0 Період видужування після хірургічного втручання 
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Z54.1 Період видужування після радіотерапії 

 

Z54.2 Період видужування після хіміотерапії 

 

Z54.3 Період видужування після психотерапії 

 

Z54.5 Період видужування після лікування перелому 

 

Z54.7 Період видужування після комбінованого лікування 
Період видужування після поєднання лікування, класифікованого у рубриках Z54.0-Z54.4 

 

Z54.8 Період видужування після іншого лікування 

 

Z54.9 Період видужування після іншого неуточненого виду лікування 

 

ЗВЕРНЕННЯ ДО ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЗА ОБСТАВИН 

ПОТЕНЦІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я, ПОВ’ЯЗАНОЇ З СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИМИ ТА ПСИХОСОЦІАЛЬНИМИ ОБСТАВИНАМИ  

(Z55-Z65) 

 

Z55 Проблеми, пов’язані з навчанням та грамотністю 
Виключено: розлади психологічного розвитку (F80-F89) 

 

Z55.0 Неписьменність чи низький рівень грамотності 

 

Z55.1 Відсутність здатності до навчання 

 

Z55.2 Нескладені іспити 

 

Z55.3 Відставання у навчанні 

 

Z55.4 Недостатня адаптація до навчального процесу, конфлікти з учителями та 

товаришами по навчанню 

 

Z55.8 Інші проблеми, пов'язані з освітою та грамотністю 
Неадекватне навчання 

 

Z55.9 Проблема, пов'язана з навчанням та грамотністю, неуточнена 

 

Z56 Проблеми, пов’язані з працею та безробіттям 
Виключено: 

Вплив виробничих факторів ризику (Z57.-) 

Проблеми, пов'язані з побутовими та економічними обставинами (Z59.-) 

 

Z56.0 Безробіття, неуточнене 

 

Z56.1 Зміна роботи 

 

Z56.2 Загроза втратити роботу 

 

Z56.3 Напружений графік роботи 
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Z56.4 Конфлікт з керівником та співробітниками 

 

Z56.5 Невідповідна робота 
Важкі умови праці 

 

Z56.6 Інші види фізичного чи розумового напруження, пов'язані з роботою 

 

Z56.7 Інші та неуточнені проблеми, пов'язані з роботою 

 

Z57 Несприятливий вплив виробничих факторів ризику 

 

Z57.0 Несприятливий вплив виробничого шуму 

 

Z57.1 Несприятливий вплив виробничої радіації 

 

Z57.2 Несприятливий вплив виробничого пилу 

 

Z57.3 Несприятливий вплив інших виробничих забруднювачів повітря 

 

Z57.4 Несприятливий вплив токсичних речовин, які використовуються в сільському 

господарстві 
Твердих речовин, рідин, газів та випарів 

 

Z57.5 Несприятливий вплив токсичних речовин в інших галузях промисловості 
Твердих речовин, рідин, газів та випарів 

 

Z57.6 Несприятливий вплив виробничих екстремальних температур 

 

Z57.7 Несприятливий вплив виробничої вібрації 

 

Z57.8 Несприятливий вплив інших факторів ризику 

 

Z57.9 Несприятливий вплив неуточнених факторів ризику 

 

Z58 Проблеми, пов’язані з фізичними факторами довкілля 
Виключено: вплив виробничих факторів ризику (Z57.-) 

 

Z58.0 Вплив шуму 

 

Z58.1 Вплив забруднення повітря 
Виключено: вплив тютюнового диму (Z58.7) 

 

Z58.2 Вплив забруднення води 

 

Z58.3 Вплив забруднення ґрунту 

 

Z58.4 Вплив радіаційного забруднення 

 

Z58.5 Вплив іншого забруднення 

 

Z58.6 Недостатнє постачання питної води 
Виключено: вплив спраги (T73.1) 
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Z58.7 Вплив тютюнового диму  
▼0050,2118 

Пасивне (вимушене) куріння 

Включено: вплив пасивного тютюнового диму (з): 

 сигарети 

 курильної трубки 

 кальяну 

Виключено: 

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання тютюну (F17.-) 

новонароджений, постраждалий від вживання тютюну матір'ю (P04.2) 

В особистому анамнезі проблеми, пов’язані з вживанням тютюну (Z86.43) 

Вживання тютюну (Z72.0) 

 

Z58.8 Інші проблеми, пов'язані з фізичними факторами довкілля 

 

Z58.9 Проблема, пов'язана з фізичними факторами довкілля, неуточнена 

 

Z59 Проблеми, пов’язані з житловими та економічними обставинами 
Виключено: недостатнє постачання питної води (Z58.6) 

 

Z59.0 Відсутність житла 

 

Z59.1 Незадовільні житлові умови 
Відсутність опалення 

Обмежена житлова площа 

Технічні дефекти у приміщенні, які заважають відповідному догляду 

Незадовільне оточення 

Виключено: проблеми, пов'язані з фізичними факторами оточуючого середовища (Z58.-) 

 

Z59.2 Конфлікти з сусідами, квартирантами та хазяїном житла 

 

Z59.3 Проблеми, пов'язані з перебуванням у закладах постійного проживання 
Проживання у школі-інтернат 

Виключено: виховання в закритих закладах (Z62.2) 

 

Z59.4 Нестаток відповідної їжі 
Виключено: 

Наслідки голодування (T73.0) 

Неадекватне харчування чи шкідливі звички у споживанні їжі (Z72.4) 

Недостатність харчування (E40-E46) 

 

Z59.5 Злидні 

 

Z59.6 Низький рівень доходу 

 

Z59.7 Недостатність соціального страхування та підтримання добробуту 

 

Z59.8 Інші проблеми, пов'язані з житловими та економічними обставинами 
Неможливість отримання кредиту 

Проживання в ізоляції 

Проблеми з кредиторами 

 

Z59.9 Проблема, пов'язана з житловими та економічними обставинами, неуточнена 

 

Z60 Проблеми, пов’язані з соціальним оточенням 
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Z60.0 Проблеми, пов'язані з пристосуванням до зміни способу життя 
Пристосування до виходу на пенсію [у відставку] 

Синдром порожнього гнізда 

 

Z60.1 Нетипова ситуація з батьками 
Проблеми пов’язані з вихованням дитини одним з батьків або іншими особами, які не є двома 

спільно проживаючими біологічними батьками. 

 

Z60.2 Проживання на самоті 

 

Z60.3 Проблеми, пов'язані з прийняттям іншої культури 
Міграція 

Зміна соціального статусу 

 

Z60.4 Соціальна ізоляція й остракізм 
Соціальна ізоляція й остракізм на підставі особистісних характеристик, таких як незвичайна 

зовнішність, хвороба або поведінка. 

Виключено: жертва ворожої дискримінації з расових та релігійних причин (Z60.5) 

 

Z60.5 Відчуття ворожої дискримінації та переслідування 
Переслідування або дискримінація (ймовірні або реальні), основані на приналежності до певної 

групи (за кольором шкіри, віросповіданням, етнічним походженням, тощо), а не на особистісних 

характеристиках. 

Виключено: соціальна ізоляція та остракізм (Z60.4) 

 

Z60.8 Інші проблеми, пов'язані з соціальним оточенням 

 

Z60.9 Проблема, пов'язана з соціальним оточенням, неуточнена 

 

Z61 Проблеми, пов’язані з негативними життєвими подіями у дитинстві 
▼1909 Виключено: синдром жорстокого поводження (T74.-) 

 

Z61.0 Втрата в дитинстві близьких родичів 
Втрата емоційно близьких родичів, таких як батьки, брат або сестра, дуже близький друг або 

домашній улюбленець, внаслідок смерті, тривалої відсутності або відсторонення. 

 

Z61.1 Відлучення дитини від дому 
Улаштування у притулок, лікарню або інший заклад, що спричинило психологічний стрес, або 

примусове залучення до виконання певної діяльності далеко від дому протягом тривалого часу. 

 

Z61.2 Зміна структури сімейних взаємовідносин у дитинстві 
Поява нової людини у сім’ї в результаті чого змінюється ставлення до дитини. Це може бути 

новий шлюб одного з батьків або народження брата чи сестри. 

 

Z61.3 Події, що призводять до зниження самооцінки в дитинстві 
Події, які призводять до негативної самооцінки дитини, такі як невдача у будь-якій справі, до якої 

було докладено багато власних зусиль; повідомлення про або виявлення ганебних фактів 

особистого або сімейного життя; та інший досвід приниження. 

 

Z61.4 Проблеми, пов'язані з сексуальним насиллям над дитиною з боку людини з 

найближчого оточення 
Проблеми, пов’язані з будь-якою формою фізичного контакту або іншої взаємодії між дорослим 

членом родини та дитиною, яка викликає сексуальне збудження, та незалежно від бажання дитини 

призводять до статевого акту (наприклад, доторкання або маніпуляції зі статевими органами, 

навмисне оголення грудей або статевих органів) 
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Z61.5 Проблеми, пов'язані з сексуальним насиллям над дитиною з боку сторонньої 

особи 
Проблеми пов’язані з доторканням або спробою доторкнутися до грудей або статевих органів 

дитини чи іншої особи, з роздяганням, пестощами та іншими діями з дитиною, які схиляють або 

мають на меті схилити дитину до статевого акту з особою, значно старшою за віком, яка не є 

членом родини та користується своїм статусом або положенням, чи діє проти бажання дитини. 

 

Z61.6 Проблеми, пов'язані з фізичним насиллям над дитиною 
Проблеми, пов’язані з випадками, коли дитині у минулому були нанесені травми будь-ким з 

дорослих членів родини, що вимагали надання медичної допомоги (наприклад, переломи, явні 

синці), або під час яких дитина стала жертвою жорстоких форм насилля (наприклад, побиття 

важкими або гострими предметами, опіки чи зв’язування дитини). 

 

Z61.7 Особисті потрясіння, перенесені в дитинстві 
Переживання, які можуть вплинути на майбутнє дитини, викликані, наприклад, викраденням, 

природними катаклізмами з загрозою для життя, травмою, яка загрожує безпеці або сприйняттю 

себе, або травмою, яку зазнала дорога дитині людина, у неї на очах. 

 

Z61.8 Інші несприятливі життєві події у дитинстві 

 

Z61.9 Несприятлива життєва подія у дитинстві, неуточнена 

 

Z62 Інші проблеми, пов’язані з вихованням дитини 
Виключено: синдроми жорстокого поводження (T74.-) 

 

Z62.0 Неадекватна турбота та контроль з боку батьків 
Відсутність у батьків уявлення про те, що робить дитина та де вона знаходиться, відсутність 

контролю, відсутність піклування або небажання спробувати попередити небезпечні ситуації, в 

яких може опинитися дитина. 

 

Z62.1 Надмірна опіка з боку батьків 
Система виховання, результатом якої є інфантильність та відсутність у дитини самостійності та 

незалежності. 

 

Z62.2 Виховання в дитячих (закритих) закладах з постійним проживанням 
Групове виховання, у якому зобов’язання батьків перекладені на персонал різних форм закладів 

(таких як, дитячий будинок, притулок для сиріт, або школа-інтернат), або під час лікування, коли 

дитина тривалий час знаходиться у лікарні, реабілітаційному центрі або санаторії, коли дитина 

живе лише з одним з батьків. 

 

Z62.3 Вороже ставлення та несправедливі претензії до дитини 
Негативне ставлення батьків до дитини як до особистості, різкість та постійне незадоволення 

поведінкою дитини (наприклад, постійне звинувачення дитини у будь-яких негативних подіях 

вдома або приписування дитині негативних характеристик). 

 

Z62.4 Емоційна занедбаність дитини 
Батьки розмовляють з дитиною зневажливим або байдужим тоном. Відсутність інтересу до 

дитини, чуйного ставлення до її проблем, а також відсутність будь-якої похвали та заохочення. 

Дратівлива реакція на неспокійну поведінку дитини, відсутність ласкавого та теплого ставлення до 

дитини. 

 

Z62.5 Інші проблеми, пов'язані з недоліками у вихованні дитини 
Відсутність навчального та ігрового досвіду у дитини. 

 

Z62.6 Невиправдані вимоги батьків та інші негативні фактори виховання дитини 
Батьки змушують дитину робити те, що виходить за рамки прийнятих норм, або не відповідає 

статевій приналежності (наприклад, вдягання хлопчика у дівчачий одяг), віку (наприклад, 

змушування брати на себе обов’язки, що не відповідають віку дитини), чи іншим чином є 
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неприйнятними (наприклад, примушування дитини займатися тим, чим вона не хоче, або що є 

занадто складним для неї). 

 

Z62.8 Інші уточнені проблеми, пов'язані з вихованням дитини 

 

Z62.9 Проблема, пов'язана з вихованням дитини, неуточнена 

 

 

Z63 Інші проблеми, пов’язані з найближчим оточенням, включаючи сімейні 

обставини 
Виключено: 

Синдроми жорстокого поводження (T74.-) 

Проблеми, пов'язані з: 

 негативними життєвими подіями у дитинстві (Z61.-) 

 вихованням (Z62.-) 

 

Z63.0 Проблеми, пов'язані з взаємовідносинами подружжя чи партнерів 
Суперечки між партнерами, які призводять до значної або тривалої втрати контролю 

взаємовідносин, до ворожості або критичного ставлення, чи створюють постійну атмосферу 

жорстокості у взаєминах (побиття, бійки). 

 

Z63.1 Проблеми взаємовідносин з батьками та родичами чоловіка чи дружини 

 

Z63.2 Недостатня підтримка родини 

 

Z63.3 Відсутність члена родини 

 

Z63.4 Зникнення або смерть члена родини 
Ймовірна смерть члена родини 

 

Z63.5 Розпад сім'ї в результаті відокремлення чи розлучення 
Відчуження 

 

Z63.6 Залежний член родини, який потребує догляду в домашніх умовах 

 

Z63.7 Стресові життєві події, що впливають на родину та її членів 
Турбота (нормальна) про хворого члена родини 

 

◙Z63.70 Стресові життєві події, що впливають на сім'ю та її членів, неуточнені 

 

◙Z63.71 Проблеми з алкоголем у родині 

 

◙Z63.72 Залежність від азартних ігор у родині 

 

◙Z63.79 Інші стресові життєві події, що впливають на сім'ю та її членів 
Проблеми зі здоров’ям у родині 

Хворий або психічно хворий член родини 

Ізольована родина 

 

Z63.8 Інші уточнені проблеми, пов'язані з найближчим оточенням 
Сімейні сварки БДВ 

Занадто емоційне спілкування між членами родини 

Неадекватні або викривлені взаємовідносини між членами родини 

 

Z63.9 Проблема, пов'язана з найближчим оточенням, неуточнена 
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Z64 Проблеми, пов’язані з певними психосоціальними обставинами 
 

▼0050  
 

Z64.0 Проблеми, пов'язані з небажаною вагітністю 
Виключено: спостереження за вагітністю з високим ризиком, зумовленим соціальними 

проблемами (Z35.7) 

 

Z64.1 Проблеми, пов'язані з багатодітністю 
Виключено: спостереження за перебігом вагітності у жінки, яка народжувала багато разів (Z35.4) 

 

Z64.2 Пошук та використання шкідливих та небезпечних фізичних, харчових та 

хімічних речовин 
Виключено: залежність від наркотичних речовин - див. Алфавітний покажчик 

 

Z64.3 Пошук та виконання дій поведінкового та психологічного характеру, відомих як 

шкідливі та небезпечні 

 

Z64.4 Конфлікт з радником 
Конфлікт з: 

 інспектором, що спостерігає за умовно засудженими 

 соціальним працівником 

 

Z65 Проблеми, пов’язані з іншими психосоціальними обставинами 
Виключено: поточна травма - див. Алфавітний покажчик 

 

Z65.0 Звинувачення в цивільному чи кримінальному злочині без ув'язнення 

 

Z65.1 Ув'язнення та інші форми позбавлення волі 

 

Z65.2 Проблеми, пов'язані зі звільненням з в'язниці 

 

Z65.3 Проблеми, пов'язані з іншими юридичними обставинами 
Арешт 

Опікунство над дитиною або оформлення аліментів 

Судовий процес 

Судове переслідування 

 

Z65.4 Жертва злочину чи тероризму 
Жертва тортур 

 

Z65.5 Жертва стихійного лиха, військових та інших ворожих дій 
Виключено: жертви ворожої дискримінації та переслідування (Z60.5) 

 

Z65.8 Інші уточнені проблеми, пов'язані з психосоціальними обставинами 

 

Z65.9 Проблема, пов'язана з неуточненими психосоціальними обставинами 

 

ЗВЕРНЕННЯ ДО ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЗА ІНШИХ ОБСТАВИН  

(Z70-Z76) 

 

Z70 Консультації, пов’язані з сексуальними стосунками, поведінкою та 

орієнтацією 
Виключено: консультації з питань контрацепції та збереження дітородної функції (Z30-Z31) 
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Z70.0 Консультації, що стосуються ставлення до сексуальних питань 
Особа, яка відчуває нерішучість, збентеження чи інші труднощі при сексуальних стосунках  

 

Z70.1 Консультації, пов'язані з сексуальною поведінкою та соціальною орієнтацією 
Пацієнт занепокоєний через: 

 імпотенцію 

 нечутливість 

 нерозбірливі сексуальні стосунки 

 сексуальну орієнтацію  

 

Z70.2 Консультації, пов'язані з сексуальною поведінкою та орієнтацією третьої особи 
Звернення за порадою щодо сексуальної поведінки або орієнтації: 

 дитини 

 партнера 

 подружжя 

 

Z70.3 Консультації з приводу складних проблем, пов'язаних з сексуальними 

стосунками, поведінкою та орієнтацією 

 

Z70.8 Консультації з інших сексуальних питань 
Статеве виховання 

 

Z70.9 Консультація з сексуальних питань, неуточнена 

 

Z71 Звернення до медичних закладів за іншою консультацією та медичною 

порадою, не класифіковані в інших рубриках 
Виключено: 

Консультації з питань контрацепції та збереження дітородної функції (Z30-Z31) 

Консультації з сексуальних питань (Z70.-) 

 

Z71.0 Звернення за консультацією за дорученням іншої особи 
Отримання поради або рекомендацій щодо лікування для третьої особи, яка відсутня 

Виключено: турбота (нормальна) про хворого члена родини (Z63.79) 

 

Z71.1 Скарги, спричинені страхом хвороби, за відсутності діагностованої хвороби 
▼0521, 1204 

Стан, який спричинив страх, не виявлений 

Звернення здорової людини, викликане страхом хвороби 

Уявний хворий 

Виключено: медичне спостереження й оцінка за підозри на хворобу або патологічний стан (Z03.-) 

 

Z71.2 Звернення за роз'ясненням результатів дослідження 

 

Z71.3 Консультації та спостереження з питань харчування  
Консультування з питань харчування та відповідне спостереження (у випадку): 

 коліту 

 цукрового діабету 

 харчової алергії або несприйняття певних продуктів 

 гастриту 

 гіперхолестеринемії 

 БДВ 

 ожиріння 

 

Z71.4 Консультації та спостереження з приводу алкоголізму 
▼0503    Виключено: реабілітація осіб, що страждають на алкоголізм (Z50.2) 
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Z71.5 Консультації та спостереження з приводу наркоманії 
▼0503    Виключено: реабілітація осіб, що страждають на наркоманію (Z50.3) 
 

Z71.6 Консультації та спостереження з приводу куріння 
▼0503 Виключено: реабілітація курців (Z50.8) 
 

Z71.7 Консультації з питань, пов'язаних з вірусом імунодефіциту людини [ВІЛ] 

 

Z71.8 Інше уточнене консультування 
▼0401 Консультування з приводу кровної спорідненості 

Проведення навчання для хворих на діабет 

 

Z71.9 Консультування, неуточнене 
Медична порада БДВ 

 

Z72 Проблеми, пов’язані зі способом життя 
Примітка: 

Небезпечне вживання передбачає вживання речовин, які підвищують ризик завдання шкоди 

здоров’ю споживача. На відміну від вживання речовин, пов’язаного зі шкодою для здоров’я, 

небезпечне вживання стосується моделей вживання речовин, які є важливими з точки зору 

громадського здоров’я, незважаючи на відсутність будь-яких порушень у окремого споживача у 

даний час. 

Виключено: 

Проблеми, пов'язані: 

 зі складними умовами життя (Z73.-) 

 з соціально-економічними та психосоціальними обставинами (Z55-Z65) 

 

Z72.0 Вживання тютюну, поточне 
▼0050, 

0503 Небезпечне вживання тютюну 

Вживання протягом останнього місяця 

Виключено:  

Вживання тютюну, пов’язане зі шкодою для здоров’я (F17.1) 

Синдром залежності від тютюну (F17.2) 

 

Z72.1 Вживання алкоголю 
▼0050, 

0503  Небезпечне вживання алкоголю 

Виключено: 

Гостра інтоксикація (F10.0) 

Синдром залежності (F10.2) 

Вживання, пов’язане зі шкодою для здоров’я (F10.1) 

 

Z72.2 Вживання наркотичних речовин 
▼0050, 

0503  Небезпечне вживання наркотиків 

Виключено: 

Гостра інтоксикація (F11-F16 з загальним четвертим знаком .0 та F19.0) 

Синдром залежності (F11-F16 з загальним четвертим знаком .2 та F19.2) 

Вживання, пов’язане зі шкодою для здоров’я (F11-F16 з загальним четвертим знаком .1 та F19.1) 

Зловживання речовинами, що не викликають залежності (F55.-) 

 

Z72.3 Недостатня фізична активність 

 

Z72.4 Неадекватне харчування чи шкідливі харчові звички 
Виключено: 

Розлади, пов’язані зі споживанням їжі у новонароджених та дітей (F98.2-F98.3) 

Розлади, пов’язані зі споживанням їжі (F50.-) 

Нестаток відповідної їжі (Z59.4) 
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Загальна недостатність харчування та інші види недостатності харчування (E40-E64) 

 

Z72.5 Сексуальна поведінка з високим ступенем ризику 

 

Z72.6 Схильність до азартних ігор та укладання парі 
Виключено: патологічна пристрасть до азартних ігор (F63.0) 

 

Z72.8 Інші проблеми, пов'язані зі способом життя 
Поведінка, що призводить до завдання собі шкоди 

 

Z72.9 Проблема, пов'язана зі способом життя, неуточнена 

 

Z73 Проблеми, пов’язані зі складними умовами життя 
Виключено: проблеми, пов'язані з соціально-економічними та психосоціальними обставинами 

(Z55-Z65) 

 

Z73.0 Перевтома 
Стан виснаження життєвих сил 

 

Z73.1 Акцентуйовані особистісні риси  
Модель поведінки типу А (характеризується надмірними амбіціями, потребою у високих 

досягненнях, нетерпимістю, суперництвом та надокучливістю) 

 

Z73.2 Недостатність розслаблення та відпочинку 

 

Z73.3 Стресовий стан, не класифікований в інших рубриках 
Фізична та розумова перевтома БДВ 

Виключено: пов'язаний з роботою або безробіттям (Z56.-) 

 

Z73.4 Неадекватні соціальні навики, не класифіковані в інших рубриках 

 

Z73.5 Конфлікт, пов'язаний з соціальною роллю, не класифікований в інших рубриках 

 

Z73.6 Обмеження діяльності, зумовлене зниженням або втратою працездатності 
Виключено: залежність від особи, яка забезпечує догляд (Z74.-) 

 

Z73.8 Інші проблеми, пов'язані зі складними умовами життя 

 

Z73.9 Проблема, пов'язана зі складними умовами життя, неуточнена 

 

Z74 Проблеми пов’язані з залежністю від особи, яка забезпечує догляд та 

допомогу 
Виключено: залежність від спеціально пристосованих механізмів або пристроїв НКІР (Z99.-) 

 Тимчасовий догляд за хворим (Z75.5) 

 

Z74.0 Потреба у допомозі через обмежену здатність пересуватися 
Виключено: 

Прикутий до ліжка (R26.3) 

Прикутий до крісла (R26.3) 

 

Z74.1 Потреба у допомозі при самообслуговуванні 

 

Z74.2 Потреба у допомозі щодо ведення домашнього господарства за відсутності іншого 

члена родини, спроможного надати допомогу 
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Z74.3 Потреба у постійному догляді 

 

Z74.8 Інші проблеми, пов'язані з залежністю від особи, яка забезпечує догляд та 

допомогу 

 

Z74.9 Проблема, пов'язана з залежністю від особи, яка забезпечує догляд та допомогу, 

неуточнена 

 

Z75 Проблеми, пов’язані з медичним забезпеченням та іншою медичною 

допомогою 

 

Z75.0 Недоступність медичної допомоги вдома 
Виключено: відсутність іншого члена родини, спроможного надати допомогу (Z74.2) 

Тимчасове піклування про хворого (Z75.5) 

 

Z75.1 Особа, яка чекає на госпіталізацію у відповідному закладі охорони здоров’я 

для одержання допомоги 
▼2117 

 

◙Z75.10 Особа, яка чекає на госпіталізацію у лікарні швидкої медичної допомоги 

 

◙Z75.11 Особа, яка чекає на госпіталізацію у будинку пристарілих 
Лікувально-реабілітаційний центр для пристарілих 

 

◙Z75.12 Особа, яка чекає на госпіталізацію у психіатричній лікарні 

 

◙Z75.13 Особа, яка чекає на госпіталізацію у лікувально-реабілітаційному закладі 

 

◙Z75.14  Особа, яка чекає на госпіталізацію у закладі для паліативного лікування 

 

◙Z75.18  Особа, яка чекає на госпіталізацію у іншому закладі охорони здоров’я 
Центр допомоги батькам 

Хостел 

Заклад для навчання матерів навичкам піклування про дитину 

 

◙Z75.19 Особа, яка чекає на госпіталізацію у відповідному закладі охорони здоров’я для 

одержання допомоги, неуточненому 

 

Z75.2 Інший період очікування обстеження та призначення лікування 

 

Z75.3 Відсутність або недоступність служб медичної допомоги 
 Виключено: відсутність місця в лікарні (Z75.1-) 

 

Z75.4 

 

Відсутність та недоступність інших закладів медичної допомоги 

 

✪Z75.40 Відсутність та недоступність закладів медичної допомоги, неуточнена 

 

✪Z75.41 Відсутність і недоступність закладів медичної допомоги для людей похилого 

віку за місцем проживання 
▼2105  Довгостроковий резидент будинку престарілих 
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 Виключено: особа, яка очікує на дозвіл надання медичної допомоги для людей похилого віку за 

місцем проживання (Z75.11) 

 

✪Z75.49 Відсутність та недоступність інших уточнених закладів медичної допомоги 

 

Z75.5 Тимчасовий догляд за хворим 
▼2117 Забезпечення у закладі охорони здоров’я догляд за хворим, якого зазвичай доглядають вдома, щоб 

дозволити родичам/доглядачам відпочити чи піти у відпустку 

 

✪Z75.6 Переведення за підозрілих патологічних станах 
▼0012,0050 

 

Z75.8 Інші проблеми, пов'язані з медичною допомогою та іншими видами догляду за 

хворим 

 

Z75.9 Неуточнена проблема, пов’язана з медичною допомогою та іншими видами 

догляду за хворим 

 

Z76 Звернення до закладів охорони здоров’я у зв’язку з іншими обставинами 

 

Z76.0 Видача повторного рецепта 
▼0050 Видача повторного рецепта на: 

 пристосування 

 медикаменти 

 окуляри 

Виключено: 

Видача медичного свідоцтва (Z02.7) 

Повторне призначення протизаплідного засобу (Z30.4) 

 

Z76.1 Спостереження за станом здоров'я та догляд за підкинутою дитиною 
 Спостереження за станом здоров'я та догляд за покинутим немовлям, яке стоїть на черзі 

усиновлення або буде передане на виховання 

 

Z76.2 Спостереження за станом здоров'я та догляд за іншим здоровим 

немовлям та дитиною раннього віку 

 
 Виключено: покинуте немовля (Z76.1) 

 

✪Z76.21 Спостереження за станом здоров'я та догляд за покинутим немовлям та дитиною, 

які стоять на черзі усиновлення або будуть передане на виховання 

✪Z76.22 Спостереження за станом здоров'я та догляд за іншим покинутим немовлям та 

дитиною, не класифіковані в інших рубриках  
Включено: лікування або спостереження за станом здоров'я та догляд за покинутим немовлям за 

наступних обставин: 

• несприятливі соціально-економічні домашні умови  

• хвороба матері 

 • велика кількість дітей вдома, що в свою чергу перешкоджає або заважає нормальному догляду 

 • спостереження після кесарева розтину 

 

Z76.3 Здорова особа, яка супроводжує хворого 

 

Z76.4 Інші особи, які потребують допомоги закладів охорони здоров'я 
Виключено: відсутність житла (Z59.0) 
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Z76.5 Симуляція хвороби [свідома симуляція] 
Особа, яка симулює хворобу (з очевидною мотивацією) 

Виключено: 

Навмисне викликання або імітування симптомів фізичної або психічної неспроможності (F68.1) 

«Мандрівний» пацієнт (F68.1) 

 

Z76.8 Звернення до закладів охорони здоров’я у зв’язку з іншими уточненими 

обставинами 

 

Z76.9 Звернення до закладів охорони здоров’я у зв’язку з неуточненими обставинами 

 

ЗВЕРНЕННЯ ДО ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЗА ОБСТАВИН 

ПОТЕНЦІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я, ПОВ’ЯЗАНОЇ З РОДИННИМ ЧИ 

ОСОБИСТИМ АНАМНЕЗОМ АБО ПЕВНИМИ УМОВАМИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ 

НА СТАН ЗДОРОВ’Я  

(Z80-Z99)  

 

Z80 У сімейному анамнезі злоякісне новоутворення 

 

Z80.0 У сімейному анамнезі злоякісне новоутворення органів травлення 
▼0050 Стани, класифіковані у рубриках C15-C26 

 

Z80.1 У сімейному анамнезі злоякісне новоутворення трахеї, бронхів та легені 
Стани, класифіковані у рубриках C33-C34 

 

Z80.2 У сімейному анамнезі злоякісне новоутворення інших органів дихання та грудної 

клітки 
Стани, класифіковані у рубриках C30-C32, C37-C39 

 

Z80.3 У сімейному анамнезі злоякісне новоутворення молочної залози 
Стани, класифіковані у рубриці C50.- 

 

Z80.4 У сімейному анамнезі злоякісне новоутворення статевих органів 
Стани, класифіковані у рубриках C51-C63 

 

Z80.5 У сімейному анамнезі злоякісне новоутворення сечових органів 
Стани, класифіковані у рубриках C64-C68 

 

Z80.6 У сімейному анамнезі лейкоз 
Стани, класифіковані у рубриках C91-C95 

 

Z80.7 У сімейному анамнезі інші злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та 

споріднених тканин 
Стани, класифіковані у рубриках C81-C90, C96.- 

 

Z80.8 У сімейному анамнезі злоякісне новоутворення інших органів або систем 
Стани, класифіковані у рубриках C00-C14, C40-C49, C69-C79 

 

Z80.9 У сімейному анамнезі злоякісне новоутворення, неуточнене 
Стани, класифіковані у рубриці C80.- 

 

Z81 У сімейному анамнезі психічні розлади та порушення поведінки 
▼0049, 0050 

▼0520 
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Z81.0 У сімейному анамнезі розумова відсталість 
Стани, класифіковані у рубриках F70-F79 

 

Z81.1 У сімейному анамнезі алкогольна залежність 
Стани, класифіковані у рубриці F10.- 

 

Z81.2 У сімейному анамнезі куріння 
Стани, класифіковані у рубриці F17.- 

 

Z81.3 У сімейному анамнезі зловживання іншими психоактивними речовинами 
Стани, класифіковані у рубриках F11-F16, F18-F19 

 

Z81.4 У сімейному анамнезі зловживання іншими засобами, що викликають залежність 
Стани, класифіковані до рубрики F55 

 

Z81.8 У сімейному анамнезі інші психічні розлади та порушення поведінки 
Стани, класифіковані у рубриках F00-F99 

 

Z82 У сімейному анамнезі певні фізичні вади та хронічні хвороби, що призводять 

до втрати працездатності 
▼0050  
Z82.0 У сімейному анамнезі епілепсія та інші хвороби нервової системи 

Стани, класифіковані у рубриках G00-G99 

 

Z82.1 У сімейному анамнезі сліпота та втрата зору 
Стани, класифіковані у рубриці H54.- 

 

Z82.2 У сімейному анамнезі глухота та втрата слуху 
Стани, класифіковані у рубриках H90-H91 

 

Z82.3 У сімейному анамнезі інсульт 
Стани, класифіковані у рубриках I60-I64 

 

Z82.4 У сімейному анамнезі ішемічна хвороба серця та інші хвороби серцево-судинної 

системи 
Стани, класифіковані у рубриках I00-I52, I65-I99 

 

Z82.5 У сімейному анамнезі астма та інші хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів 
Стани, класифіковані у рубриках J40-J47 

 

Z82.6 У сімейному анамнезі артрит та інші хвороби кістково-м'язової системи та 

сполучної тканини 
Стани, класифіковані у рубриках M00-M99 

 

Z82.7 У сімейному анамнезі вроджені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії 
Стани, класифіковані у рубриках Q00-Q99 

 

Z82.8 У сімейному анамнезі інші фізичні вади, що призводять до непрацездатності та 

хронічні захворювання, які призводять до інвалідності, не класифіковані в інших 

рубриках 

 

Z83 У сімейному анамнезі інші специфічні розлади 
Виключено: контакт з хворим чи можливість зараження інфекційними хворобами у сім'ї (Z20.-) 

▼0050  
Z83.0 У сімейному анамнезі хвороба, викликана вірусом імунодефіциту людини [ВІЛ] 
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Стани, класифіковані у рубриках B20-B24 

 

Z83.1 У сімейному анамнезі інші інфекційні та паразитарні хвороби 
Стани, класифіковані у рубриках A00-B19, B25-B94, B99 

 

Z83.2 У сімейному анамнезі хвороби крові та кровотворних органів та певні порушення 

із залученням імунного механізму 
Стани, класифіковані у рубриках D50-D89 

 

Z83.3 У сімейному анамнезі цукровий діабет 
Стани, класифіковані у рубриках E10-E14, O24.- 

 

Z83.4 У сімейному анамнезі інші ендокринні хвороби, розлади харчування та 

порушення обміну речовин 
Стани, класифіковані у рубриках E00-E07, E15-E89 

 

Z83.5 У сімейному анамнезі хвороби ока чи вуха 
Стани, класифіковані у рубриках H00-H53, H55-H83, H92-H95 

Виключено: 

У сімейному анамнезі: 

 сліпота та втрата зору (Z82.1) 

 глухота та втрата слуху (Z82.2) 

 

Z83.6 У сімейному анамнезі хвороби органів дихання 
Стани, класифіковані у рубриках J00-J39, J60-J99 

Виключено: у сімейному анамнезі хронічні захворювання нижніх дихальних шляхів (Z82.5) 

 

Z83.7 У сімейному анамнезі хвороби системи органів травлення 
Стани, класифіковані у рубриках K00-K93 

 

Z84 У сімейному анамнезі інші патологічні стани 

 
▼0050  
Z84.0 У сімейному анамнезі хвороби шкіри та підшкірної клітковими 

Стани, класифіковані у рубриках L00-L99 

 

Z84.1 У сімейному анамнезі хвороби нирки та сечовода 
Стани, класифіковані у рубриках N00-N29 

 

Z84.2 У сімейному анамнезі інші хвороби сечостатевої системи 
Стани, класифіковані у рубриках N30-N99 

 

Z84.3 У сімейному анамнезі кровна спорідненість 

 

Z84.8 У сімейному анамнезі інші уточнені стани 

 

Z85 У особистому анамнезі злоякісне новоутворення 
▼0050, 

2112 Виключено: 

Подальше обстеження після лікування злоякісних новоутворень (Z08.-)  

Подальша медична допомога та стан одужання (Z42-Z51, Z54.-) 

 

Z85.0  В особистому анамнезі злоякісне новоутворення органів травлення 
Стани, класифіковані у рубриках C15-C26 

 

Z85.1 В особистому анамнезі злоякісне новоутворення трахеї, бронхів та легень 
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Стани, класифіковані у рубриках C33-C34 

 

Z85.2 В особистому анамнезі злоякісне новоутворення інших органів дихання та 

грудної клітки 
Стани, класифіковані у рубриках C30-C32, C37-C39 

 

Z85.3 В особистому анамнезі злоякісне новоутворення молочної залози 
Стани, класифіковані у рубриці C50.- 

 

Z85.4 В особистому анамнезі злоякісне новоутворення статевих органів 
Стани, класифіковані у рубриках C51-C63 

 

Z85.5  В особистому анамнезі злоякісне новоутворення сечових органів 
Стани, класифіковані у рубриках C64-C68 

 

Z85.6 В особистому анамнезі лейкоз 
▼0245 Стани, класифіковані у рубриках C91-C95 

 

Z85.7 В особистому анамнезі злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та 

спорідненої їм тканини 
▼0245 Стани, класифіковані у рубриках C81-C90, C96.- 

 

Z85.8  В особистому анамнезі злоякісне новоутворення інших органів та систем 
Стани, класифіковані у рубриках C00-C14, C40-C49, C69-C79 

 

Z85.9 В особистому анамнезі злоякісне новоутворення, неуточнене 
Стани, класифіковані у рубриках до C80.- 

 

Z86 В особистому анамнезі певні інші хвороби  
▼0050, 

2112 Виключено: 

Подальша медична допомога та стан видужування (Z42-Z51, Z54.-) 

 

Z86.0 В особистому анамнезі інші новоутворення 
Стани, класифіковані у рубриках D00-D48 

Виключено: злоякісні новоутворення (Z85.-) 

 

Z86.1 В особистому анамнезі інфекційні та паразитарні хвороби 
Стани, класифіковані у рубриках A00-B89, B99 

Виключено: 

Безсимптомне носійство вірусу імунодефіциту людини [ВІЛ] (Z21) 

Наслідки інфекційних та паразитарних хвороб (B90-B94) 

 

◙Z86.10 В особистому анамнезі неуточнені інфекційні та паразитарні хвороби 

 

◙Z86.11 В особистому анамнезі туберкульоз 

 

◙Z86.12 В особистому анамнезі поліомієліт 

 

◙Z86.13 В особистому анамнезі малярія 

       

◙Z86.18 В особистому анамнезі інші уточнені інфекційні та паразитарні хвороби 
▼0104 
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Z86.2 В особистому анамнезі хвороби крові та кровотворних органів та деякі порушення 

із залученням імунного механізму 
Стани, класифіковані у рубриках D50-D89 

 

Z86.3 В особистому анамнезі хвороби ендокринної системи, розлади харчування та 

порушення обміну речовин 
▼0401 Стани, класифіковані у рубриках E00-E89 та R73 

 

Z86.4 В особистому анамнезі зловживання психоактивними речовинами 
Стани, класифіковані у рубриках F10-F19 

Виключено: 

Проблеми, пов'язані з вживанням: 

 алкоголю (Z72.1) 

 наркотиків (Z72.2) 

 тютюну (Z72.0) 

 

◙Z86.41 В особистому анамнезі вживання алкоголю 
▼0503  Виключено: поточний синдром алкогольної залежності (F10.2) 

 

◙Z86.42 В особистому анамнезі вживання наркотиків 
▼0503 В анамнезі: 

 зловживання психоактивними речовинами БДВ 

 несанкціоноване вживання наркотиків, будь-коли, але крім останніх трьох місяців 

Виключено: поточний синдром наркотичної залежності (F11-F16 з загальним четвертим знаком 

.2 та F18-F19 з загальним четвертим знаком .2) 

 

◙Z86.43 В особистому анамнезі вживання тютюну 
▼0503 Виключено: 

Вживання тютюну, пов’язане зі шкодою для здоров’я (F17.1) 

Синдром залежності від тютюну (F17.2) 

 

Z86.5 В особистому анамнезі інші психічні розлади та порушення поведінки 
Стани, класифіковані у рубриках F00-F09, F20-F99 

 

Z86.6 В особистому анамнезі хвороби нервової системи та органів чуття 
Стани, класифіковані у рубриках G00-G99, H00-H95 

 

Z86.7 В особистому анамнезі хвороби системи кровообігу 
Стани, класифіковані у рубриках I00-I99 

Виключено: 

Перенесений в минулому інфаркт міокарда (I25.2) 

Післяінфарктний синдром (I24.1) 

Наслідки цереброваскулярної хвороби (I69.-) 

 

Z87 В особистому анамнезі інші захворювання та патологічні стани 
▼0050, 

2112 Виключено: подальша медична допомога та стан видужування (Z42-Z51, Z54.-) 

 

Z87.0 В особистому анамнезі хвороби органів дихання 
Стани, класифіковані у рубриках J00-J99 

 

Z87.1 В особистому анамнезі хвороби органів травлення 
Стани, класифіковані у рубриках K00-K93 

 

◙Z87.10 В особистому анамнезі неуточнені хвороби органів травлення 

 

◙Z87.11 В особистому анамнезі пептична виразка 
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◙Z87.12 В особистому анамнезі поліпи товстої кишки 

 

◙Z87.18 В особистому анамнезі інші хвороби органів травлення 

 

Z87.2 В особистому анамнезі хвороби шкіри та підшкірної клітковини 
Стани, класифіковані у рубриках L00-L99 

 

Z87.3 В особистому анамнезі хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини 
Стани, класифіковані у рубриках M00-M99 

 

Z87.4 В особистому анамнезі хвороби сечостатевої системи 
Стани, класифіковані у рубриках N00-N99 

 

Z87.5 В особистому анамнезі ускладнення вагітності, пологів та післяпологового 

періоду 
Стани, класифіковані у рубриках O00-O99 

У особистому анамнезі: 

 гестаційний діабет 

 трофобластична хвороба 

Виключено: 

Звичне невиношування (N96) 

Спостереження за перебігом вагітності у жінки з несприятливим акушерським анамнезом (Z35.-) 

 

Z87.6 В особистому анамнезі певні стани, які виникають у перинатальному періоді 
Стани, класифіковані у рубриках P00-P96 

 

Z87.7 В особистому анамнезі вроджені вади розвитку, деформації та хромосомні 

аномалії 
Стани, класифіковані у рубриках Q00-Q99 

 

Z87.8 В особистому анамнезі інші уточнені стани 
Стани, класифіковані у рубриках S00-T98 

Виключено: у особистому анамнезі завдання собі шкоди (Z91.5) 

 

Z88 В особистому анамнезі алергія на лікарські засоби, медикаменти та біологічні 

речовини 
▼0050  
Z88.0 В особистому анамнезі алергія на пеніцилін 

 

Z88.1 В особистому анамнезі алергія на інші антибіотики 

 

Z88.2 В особистому анамнезі алергія на сульфаніламідні препарати 

 

Z88.3 В особистому анамнезі алергія на інші протиінфекційні засоби 

 

Z88.4 В особистому анамнезі алергія на анестезуючі засоби 

 

Z88.5 В особистому анамнезі алергія на наркотичні засоби 

 

Z88.6 В особистому анамнезі алергія на анальгезивний засіб 

 

Z88.7 В особистому анамнезі алергія на сироватку чи вакцину 
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Z88.8 В особистому анамнезі алергія на інші лікарські препарати, медикаменти та 

біологічні речовини 

 

Z88.9 В особистому анамнезі алергія на неуточнені лікарські препарати, медикаменти та 

біологічні речовини 

 

Z89 Набута відсутність кінцівки 
 

▼0050 Включено: 

Втрата кінцівки: 

 посттравматична 

 післяопераційна 

Виключено: 

Набуті дефекти кінцівок (M20-M21) 

Вроджена відсутність кінцівок (Q71-Q73) 

 

Z89.0 Набута відсутність пальця(ців) [включаючи великий палець], однобічна 

 

Z89.1 Набута відсутність кисті та зап'ястка 

 

Z89.2 Набута відсутність верхньої кінцівки вище від зап'ястка 
Руки БДВ 

 

Z89.3 Набута відсутність обох верхніх кінцівок [на будь-якому рівні] 
Набута відсутність пальця(ців), двобічна 

 

Z89.4 Набута відсутність стопи та гомілковостопного суглоба 
Пальця(ців) стопи 

 

Z89.5 Набута відсутність ноги на рівні чи нижче коліна 

 

Z89.6 Набута відсутність ноги вище коліна 
Ноги БДВ 

 

Z89.7 Набута відсутність обох нижніх кінцівок [на будь-якому рівні, за винятком лише 

пальців стопи] 

 

Z89.8 Набута відсутність верхніх та нижніх кінцівок [на будь-якому рівні] 

 

Z89.9 Набута відсутність кінцівки, неуточнена 

 

Z90 Набута відсутність органів, не класифікована в інших рубриках 
Включено: післяопераційна чи посттравматична втрата частини тіла НКІР 

Виключено: 

Вроджена відсутність органів - див. Алфавітний покажчик 

Післяопераційна відсутність: 

 ендокринних залоз (E89.-) 

 селезінки (D73.0) 

 

Z90.0 Набута відсутність частини голови або шиї 
▼0050 Ока 

Глотки 

Носа  

Виключено: зубів (K08.1) 

 

Z90.1 Набута відсутність молочної залози (молочних залоз) 
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Z90.2 Набута відсутність легені [чи її частини] 

 

Z90.3 Набута відсутність частини шлунка 

 

Z90.4 Набута відсутність інших відділів травного тракту 
▼0050  
Z90.5 Набута відсутність нирки 

 

Z90.6 Набута відсутність інших відділів сечового тракту 
▼0050  
Z90.7 Набута відсутність статевого органа(ів) 
▼0050  
Z90.8 Набута відсутність інших органів 
▼0050  
Z91 У особистому анамнезі наявність факторів ризику, не класифікованих в 

інших рубриках 
▼0050 Виключено: 

Вплив забруднення та інших проблем, пов'язаних з фізичними факторами оточуючого середовища 

(Z58.-) 

Вплив виробничих факторів ризику (Z57.-) 

У особистому анамнезі зловживання психоактивними речовинами (Z86.4) 

 

Z91.0 У особистому анамнезі алергія на інші речовини, крім лікарських препаратів та 

біологічних речовин 
Виключено: у особистому анамнезі алергія на лікарські препарати та біологічні речовини (Z88.-) 

 

Z91.1 У особистому анамнезі невиконання медичних процедур та недотримання режиму 
Примітка: 

Цей код використовується, якщо невиконання медичних процедур є фактором, який прискорює 

госпіталізацію. Він не використовується як основний діагноз. 

 

Z91.2 У особистому анамнезі недостатня особиста гігієна 

 

Z91.3 У особистому анамнезі порушення режиму сну- стан активності 
Виключено: розлади сну (G47.-) 

 

Z91.4 У особистому анамнезі психічна травма, не класифікована в інших рубриках 

 

Z91.5 У особистому анамнезі завдання собі шкоди 
Парасуїцид 

Самоотруєння 

Спроба самогубства 

Виключено: cуїцидальне мислення (R45.81) 

 

Z91.6 У особистому анамнезі інша соматична травма 

Z91.7  У особистому анамнезі операції на жіночих статевих органах, що призводять до 

каліцтва 

 В особистому анамнезі жінки: 
• циркумцизія 

• жіноче обрізання 

• операції на жіночих статевих органах, що призводять до каліцтва (КЖСО) типи 1-4 

 

Z91.8 У особистому анамнезі інші уточнені фактори ризику, не класифіковані в інших 

рубриках 
Погане поводження БДВ 
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Неправильне лікування БДВ 

 

Z92 У особистому анамнезі медичне лікування 
▼0050  
Z92.0 У особистому анамнезі застосування протизаплідних засобів 

Виключено: 

Консультування та нагляд за застосуванням протизаплідних засобів (Z30.-) 

Наявність (внутрішньоматкового) контрацептивного засобу (Z97.5) 

 

Z92.1 У особистому анамнезі тривалий (поточний) прийом антикоагулянтів 
▼0303 

 

Z92.2 У особистому анамнезі тривалий (поточний) прийом інших медикаментів 

 

◙Z92.21 Аспірину 

 

◙Z92.22 Інсуліну 

 

◙Z92.28 Інших медикаментів 

 

Z92.3 У особистому анамнезі опромінювання 
Опромінювання з лікувальною метою 

Виключено: 

Вплив радіаційного забруднення (Z58.4) 

Несприятливий вплив виробничої радіації (Z57.1) 

 

Z92.4 У особистому анамнезі хірургічна операція, не класифікована в інших рубриках 
Виключено: 

Стан, пов'язаний з наявністю штучного отвору (Z93.-) 

Стан після хірургічної операції (Z98.-) 

Наявність функціональних імплантатів чи трансплантатів (Z95-Z96) 

Стан, пов'язаний з наявністю трансплантованого органа чи тканини (Z94.-) 

 

Z92.5 У особистому анамнезі реабілітаційні заходи 

 

Z92.6 У особистому анамнезі хіміотерапія новоутворення 

 

Z92.8 У особистому анамнезі інші види лікування 

 

Z92.9 У особистому анамнезі медичне лікування, неуточнене 

 

Z93 Стан, пов'язаний з наявністю штучного отвору 
Виключено: 

▼0050 Штучні отвори, що потребують уваги або догляду (Z43.-) 

Ускладнення зовнішньої стоми (J95.0-, K91.4-, N99.5-) 

 

Z93.0 Стан, пов'язаний з наявністю трахеостоми 

 

Z93.1 Стан, пов'язаний з наявністю гастростоми 

 

Z93.2 Стан, пов'язаний з наявністю ілеостоми 

 

Z93.3 Стан, пов'язаний з наявністю колостоми 

 

Z93.4 Стан, пов'язаний з наявністю інших штучних отворів шлунково-кишкового тракту 
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Z93.5 Стан, пов'язаний з наявністю цистостоми 

 

Z93.6 Стан, пов'язаний з наявністю інших штучних отворів сечового тракту 
Нефростоми 

Уретеростоми 

Уретростоми 

 

Z93.8 Стан, пов'язаний з наявністю інших штучних отворів 

 

Z93.9 Стан, пов'язаний з наявністю штучного отвору, неуточненого 

 

Z94 Стан, пов'язаний з наявністю трансплантованого органа чи тканини 
Включено: орган чи тканина, що заміщені гетерогенним або гомогенним трансплантатом 

▼0050 Виключено: 

Ускладнення, спричинені трансплантованим органом чи тканиною - див. Алфавітний покажчик  

Наявність: 

 судинного трансплантата (Z95.-) 

 штучного серцевого клапана (Z95.3) 

 

Z94.0 Стан, пов'язаний з наявністю трансплантованої нирки 
▼1438 Необхідно також кодувати стадію хронічної хвороби нирок (N18.3-N18.5) 

 

Z94.1 Стан, пов'язаний з наявністю трансплантованого серця 
Виключено: наявність штучного серцевого клапана (Z95.2-Z95.4) 

 

Z94.2 Стан, пов'язаний з наявністю трансплантованої легені 

 

Z94.3 Стан, пов'язаний з наявністю трансплантованих серця та легені 

 

Z94.4 Стан, пов'язаний з наявністю трансплантованої печінки 

 

Z94.5 Стан, пов'язаний з наявністю трансплантованої шкіри 
Стан, пов'язаний з наявністю аутогенного шкірного трансплантата  

 

Z94.6 Стан, пов'язаний з наявністю трансплантованої кістки 

 

Z94.7 Стан, пов'язаний з наявністю трансплантованої рогівки 

 

Z94.8 Стан, пов'язаний з наявністю іншого трансплантованого органа та тканин 
Кісткового мозку 

Кишок 

Підшлункової залози (бета-клітин) (острівків) 

Стволових клітин 

 

Z94.9 Стан, пов'язаний з наявністю трансплантованого органа чи тканими, неуточнених 

 

Z95 Наявність серцевих чи судинних імплантатів та трансплантатів 
▼0050, 0909, 0936, 0940 

Виключено: ускладнення, пов'язані з серцевими та судинними пристроями, імплантатами та 

трансплантатами (T82.-) 

 

Z95.0 Наявність штучного водія серцевого ритму 
▼0936 Наявність: 

 автоматичного імплантованого кардіодефібрилятора [AIКD] 

 серцевого: 
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 кардіостимулятора 

 бівентрикулярного електрокардіостимулятора (ЕКС) 

 бівентрикулярного електрокардіостимулятора з функцією кардіоверсії-дефібриляції (ЕКС-

Д) 

Виключено: установлення та регулювання штучного водія ритму серця (Z45.0) 

залежність від штучного серця (Z99.4) 

 

Z95.1 Наявність аортокоронарного шунтового трансплантата 

 

Z95.2 Наявність протеза серцевого клапана 

 

Z95.3 Наявність ксеногенного серцевого клапана 

 

Z95.4 Наявність іншого замінника серцевого клапана 

 

Z95.5 Наявність коронарного ангіопластичного імплантату та трансплантата 
Наявність протеза вінцевої артерії 

Стан після коронарної ангіопластики БДВ 

 

Z95.8 Наявність інших серцевих та судинних імплантатів та трансплантатів 
Наявність внутрішньосудинного протеза НКІР 

Стан після периферичної ангіопластики БДВ 

Виключено: залежність від штучного серця (Z99.4) 

 

Z95.9 Наявність серцевого та судинного імплантату та трансплантата, неуточнених 

 

Z96 Наявність інших функціональних імплантатів 
Виключено: 

▼0050 Ускладнення, пов'язані з внутрішніми протезними пристроями, імплантатами та трансплантатами 

(T82-T85) 

Підбирання та припасовування протеза та інших пристроїв (Z44-Z46) 

 

Z96.0 Наявність сечостатевих імплантатів 

 

Z96.1 Наявність інтраокулярних лінз 
Псевдофакія 

 

Z96.2 Наявність отологічних чи аудіологічних імплантатів 
Кістковопровідний слуховий пристрій 

Кохлеарний імплантат 

Стент слухової (євстахієвої) труби 

Міринготомія труби (труб) 

Заміна слухової кісточки 

 

Z96.3 Наявність штучної гортані 

 

Z96.4 Наявність імплантатів ендокринних залоз 
Штучна підшлункова залоза 

Інсулінова помпа 

 

Z96.5 Наявність імплантатів зубів та щелепи  

 

Z96.6 Наявність ортопедичних імплантатів суглобів 
▼1309 

 

◙Z96.60 Наявність імплантату неуточненого суглоба 
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◙Z96.61 Наявність імплантату плечового суглоба 

 

◙Z96.62 Наявність імплантату ліктьового суглоба 

 

◙Z96.63 Наявність імплантату зап’ясткового суглоба 

 

◙Z96.64 Наявність імплантату кульшового суглоба 

 

◙Z96.65 Наявність імплантату колінного суглоба 

 

◙Z96.66 Наявність імплантату гомілковостопного суглоба 

 

◙Z96.68 Наявність іншого ортопедичного імплантату суглоба 

 

Z96.7 Наявність імплантатів інших кісток та сухожилків  
Черепна пластина 

 

Z96.8 Наявність інших уточнених функціональних імплантатів 

 

Z96.9 Наявність функціонального імплантату, неуточненого 

 

Z97 Наявність інших пристроїв 
Виключено: 

▼0050 Ускладнення внутрішніх протезних пристроїв, імплантатів та трансплантатів (T82-T85) 

Підбирання та припасовування протеза та інших пристроїв (Z44-Z46) 

Наявність дренажного пристрою для спинномозкової рідини (Z98.2) 

 

Z97.0 Наявність штучного ока 

 

Z97.1 Наявність штучної кінцівки (повної) (часткової) 

 

Z97.2 Наявність зубного протеза (повного) (часткового) 

 

Z97.3 Наявність окулярів та контактних лінз 

 

Z97.4 Наявність зовнішнього слухового апарата 

 

Z97.5 Наявність протизаплідного засобу 
Наявність: 

 внутрішньоматкового протизаплідного засобу (ВМС) 

 підшкірного: 

 контрацептивного  імплантату 

 гормонального  

Виключено: 

Перевірка, повторне введення або видалення протизаплідного засобу (Z30.5) 

Введення протизаплідного засобу (Z30.1) 

 

Z97.8 Наявність інших уточнених пристроїв 

 

Z98 Інші післяопераційні стани 
Виключено: 

▼0050 Подальша медична допомога та стан видужування (Z42-Z51, Z54.-) 

Післяпроцедурні чи післяопераційні ускладнення - див. Алфавітний покажчик 
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Z98.0 Стан, пов'язаний з шунтуванням тонкої кишки та накладанням кишкового 

анастомозу 

 

Z98.1 Стан, пов'язаний з артродезом 

 

Z98.2 Стан, пов'язаний з наявністю дренажного пристрою для спинномозкової рідини 
Шунт спинномозкової рідини 

 

Z98.8 Інший уточнений стан після хірургічного втручання 

 

Z99 Залежність від підтримуючих життєдіяльність спеціальних апаратів та 

пристроїв, не класифікована в інших рубриках 
▼0050  
Z99.0 Залежність від аспіратора 

 

Z99.1 Залежність від респіратора 
Залежність від вентилятора 

 

Z99.2 Залежність від ниркового діалізу 
▼1438 Наявність артеріовенозного шунта для діалізу 

Стан гемодіалізу 

Виключено: підготовка до діалізу та його проведення (Z49.-) 

 

Z99.3 Залежність від інвалідного візка 

 

Z99.4 Залежність від штучного серця 
Залежність від: 

•екстракорпоральний шлуночковий апарат допоміжного кровообігу (ЕШАДК) 

* інтракорпоральний шлуночковий апарат допоміжного кровообігу (IШАДК) 

• повне штучне серце (ПШС) 

Наявність штучного серця 
 

 

Z99.8 Залежність від інших механізмів та пристроїв, які підтримують життєдіяльність 

органів або систем 

 

Z99.9 Залежність від неуточнених механізмів та пристроїв, які підтримують 

життєдіяльність органів або систем 
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КЛАС 22 КОДИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ (U00-

U49, U78–U88) 

 

Даний клас містить наступні блоки: 

U00-U49 Тимчасове визначення нового захворювання невідомої етіології або 

використання в екстрених випадках  

U78–U88  Додаткові коди для хронічних станів 

 

ТИМЧАСОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ НОВОГО ЗАХВОРЮВАННЯ НЕВІДОМОЇ 

ЕТІОЛОГІЇ АБО ВИКОРИСТАННЯ В ЕКСТРЕНИХ ВИПАДКАХ  

(U00-U49) 

 
Примітка: 

Коди U00-U49 використовуються ВООЗ для тимчасової класифікації нових захворювань невідомої етіології. 

 

U04 

 

Тяжкий гострий респіраторний синдром [ТГРС] 

 

U04.9 Тяжкий гострий респіраторний синдром [ТГРС], неуточнений 

 

U06 

 

Використання U06 в екстрених випадках 

 

 
Примітка: 

Оскільки не завжди можна негайно отримати доступ до кодів у електронній системі, категорії U06 та U07 

були створені для використання в екстрених випадках, таким чином, щоб їх можна було використати одразу 

після отримання інструкцій від ВООЗ. 

 

U06.0 Використання U06.0 в екстрених випадках 

 

U06.1 Використання U06.1 в екстрених випадках 

 

U06.2 Використання U06.2 в екстрених випадках 

 

U06.3 Використання U06.3 в екстрених випадках 

 

U06.4 Використання U06.4 в екстрених випадках 

 

U06.5 Використання U06.5 в екстрених випадках 

 

U06.6 Використання U06.6 в екстрених випадках 

 

U06.7 Використання U06.7 в екстрених випадках 

 

U06.8 Використання U06.8 в екстрених випадках 
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U06.9 Використання U06.9 в екстрених випадках 

 

 

U07 

 

Використання U07 в екстрених випадках 

 
Примітка: 

Оскільки не завжди можна негайно отримати доступ до кодів у електронній системі, категорії U06 та U07 

були створені для використання в екстрених випадках, таким чином, щоб їх можна було використати одразу 

після отримання інструкцій від ВООЗ. 

 

U07.0 Використання U07.0 в екстрених випадках 

 

U07.1 Використання U07.1 в екстрених випадках 

 

U07.2 Використання U07.2 в екстрених випадках 

 

U07.3 Використання U07.3 в екстрених випадках 

 

U07.4 Використання U07.4 в екстрених випадках 

 

U07.5 Використання U07.5 в екстрених випадках 

 

U07.6 Використання U07.6 в екстрених випадках 

 

U07.7 Використання U07.7 в екстрених випадках 

 

U07.8 Використання U07.8 в екстрених випадках 

 

U07.9 Використання U07.9 в екстрених випадках 

 

ДОДАТКОВІ КОДИ ДЛЯ ХРОНІЧНИХ СТАНІВ (U78 – U88) 

▼0003, 0050 

Примітка: Коди з цього розділу призначені в Австралії для зазначення хронічних захворювань тільки в 

якості додаткових кодів. 

Для призначення коду необхідно дотримуватися конкретних термінів, вказаних в алфавітному покажчику. 

За винятком випадків, коли вказано інше, призначайте лише коди з цього розділу для невизначених / БДВ / 

НКІР умов (наприклад, гіпертонія НКІР) 

 

U78  

 

Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин 



U78.1 Ожиріння 

 ІМТ ≥ 30,00 кг/м2 

U78.2 Муковісцидоз

U79 Розлади психіки та поведінки 



1016 

  



U79.1 Деменція (у тому числі хвороба Альцгеймера)

U79.2 Шизофренія

U79.3 Депресія 



U79.4 Розлад розумового розвитку 
▼0531 
Затримка розумового розвитку: 

• розлад розвитку 

•  інвалідність 

Розумова відсталість

U80 

 

Хвороби нервової системи 

 

U80.1 Хвороба Паркінсона

U80.2 Розсіяний склероз

U80.3 Епілепсія

U80.4 Церебральний параліч

U80.5 Тетраплегія, параплегія, диплегія, моноплегія і геміплегія з будь-якої причини 
   Квадриплегія 

U82 

 

Хвороби системи кровообігу 

 

U82.1 Ішемічна хвороба серця 
  Коронарна недостатність

U82.2 Хронічна серцева недостатність 
 Хронічна застійна серцева: 

 хвороба 

 недостатність

U82.3 Гіпертензія 

 

U83 

 

Хвороби органів дихання 

 

U83.1 Емфізема, без зазначення про хронічну обструктивну легеневу хворобу 

U83.2 Хронічна обструктивна хвороба легень

U83.3 Астма, без зазначення про хронічну обструктивну хворобу легень

U83.4 Бронхоектатична хвороба, без зазначення про кістозний фіброз

U83.5 Хронічна дихальна недостатність
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U84 

 

Хвороби органів травлення 

 

U84.1 Хвороби Крона

U84.2 Виразковий коліт

U84.3 Хронічна печінкова недостатність 



U86 

 

Хвороби опорно-рухового апарату та сполучної тканини 

 

U86.1 Ревматоїдний артрит

U86.2 Артрит і остеоартрит

U86.3 Системний червоний вовчак

U86.4 Остеопороз 



U87 

 

Хвороби сечостатевої системи 

 

U87.1 Хронічна ниркова недостатність, стадія 3-5  
Хронічна ниркова: 

 недостатність} стадія 3-5 

 травма} 

U88 

 

Вроджені вади, деформації та хромосомні аномалії 

U88.1 Вроджена спинномозкова грижа

U88.2 синдром Дауна 
 або Трисомія за 21-й хромосомою  
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ДОДАТОК А. МОРФОЛОГІЯ НОВОУТВОРЕНЬ 

 

Третє видання Міжнародної класифікації хвороб для онкології (МКХ-О) вийшло друком у 

2000 році. Воно містить кодовану номенклатуру морфології новоутворень, яка наводиться 

нижче для тих, хто побажає скористатися нею в поєднанні з класом 2. Наведені у цій книзі 

морфологічні коди були оновлені, щоб вони відповідали МКХ-О-3, від 1 вересня 2011 

року Оновленій, яка використовується з січня 2012 року. 

Кодові номери морфологічної класифікації складаються з п’яти цифр: перші чотири 

визначають гістологічний тип новоутворення, а п’ята, що йде за розподілювальною 

рискою або без неї, вказує на його характер з точки зору перебігу захворювання. 

Однозначний код характеру новоутворення такий: 

 

/0 Доброякісне новоутворення 

 

/1 Новоутворення, яке не визначене як доброякісне або злоякісне 
 Погранична злоякісність 

 Потенційно низька злоякісність 

 Невизначена потенційна злоякісність 

 

/2 Рак in situ 
 Внутрішньоепітеліальний 

 Неінфільтративний 

 Неінвазивний 

 

/3 Злоякісне новоутворення, первинна локалізація 

 

/6 Злоякісне новоутворення, метастатичне 
 Злоякісне новоутворення, вторинна локалізація 

 

/9 Злоякісне новоутворення, яке не визначене як первинне або метастатичне 

 

У наведеній нижче номенклатурі морфологічні кодові номери включають код характеру 

новоутворення, що відповідає його гістологічному типу, проте цей код характеру 

новоутворення слід змінювати, якщо цього потребує інша повідомлена інформація. 

Наприклад, хордома, що розглядається як злоякісна, кодується рубрикою M9370/3; однак, 

діагноз «доброякісна хордома» повинен кодуватися рубрикою M9370/0. Так само 

аденокарцинома, що поширюється поверхнево (M8143/3), описана як «неінвазивна», 

повинна кодуватися рубрикою M8143/2, а меланома (M8720/3), що описана як 

«вторинна», - рубрикою M8720/6. 

 

Наведена нижче таблиця демонструє відповідність між кодом характеру новоутворення та 

різними розділами класу 2: 

 

Код характеру новоутворення Клас 2, кодові номери 

/0 Доброякісні новоутворення D10-D36 

/1 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру D37-D48 

/2 Новоутворення in situ D00-D09 

/3 Злоякісні новоутворення, що визначені або 

припускаються як первинні 

C00-C76 
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C80-C96 

/6 Злоякісні новоутворення, що визначені або 

припускаються як вторинні 

C77-C79 

 

Іноді виникають складності, якщо вказана в діагнозі локалізація не збігається з 

характерною для коду класу 2, що зазначений у круглих дужках, локалізацією. У таких 

випадках на останній не зважають, а застосовують код, що відповідає локалізації, вказаній 

у діагнозі. Наприклад, код C50.- Злоякісне новоутворення молочної залози додається до 

морфологічного діагнозу «інфільтруючий протоковий рак» (M8500/3), оскільки цей тип 

раку звичайно виникає у молочній залозі. Проте, якщо визначення «інфільтруючий 

протоковий рак» використовується для кодування первинного раку підшлункової залози, 

правильним кодом буде C25.9 Злоякісне новоутворення підшлункової залози, неуточнене. 

 

Труднощі під час кодування іноді виникають у тих випадках, коли морфологічний діагноз 

містить два визначальних прикметники, які мають різні кодові номери. Прикладом є 

«перехідно-клітинний епідермоїдний рак». «Перехідно-клітинний рак БДВ» кодується 

M8120/3, а «епідермоїдний рак БДВ» - M8070/3. За таких обставин слід використовувати 

більший номер (у цьому прикладі M8120/3), оскільки він звичайно більш специфічний. 

Інша інформація щодо кодування морфології наведена у Австралійський стандартах 

кодування. 
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КОДОВАНА НОМЕНКЛАТУРА МОРФОЛОГІЇ НОВОУТВОРЕНЬ 
 

M800 Новоутворення БДВ 

M8000/0 Новоутворення, доброякісне 

M8000/1 Новоутворення, не визначене як доброякісне або злоякісне 

◙M8000/2 Новоутворення, in situ 

M8000/3 Новоутворення, злоякісне 

M8000/6 Новоутворення, метастатичне 

M8000/9 Новоутворення, злоякісне, яке не визначене як первинне або 

метастатичне 

M8001/0 Пухлинні клітини, доброякісні 

M8001/1 Пухлинні клітини, не визначені як доброякісні або злоякісні 

◙M8001/2 Пухлинні клітини, in situ 

M8001/3 Пухлинні клітини, злоякісні 

◙M8001/6 Пухлинні клітини, метастатичні 

◙M8001/9 Пухлинні клітини, які не визначені як первинні або метастатичні 

◙M8002/1 Пухлина, дрібноклітинна, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8002/2 Злоякісна пухлина, дрібноклітинна, in situ 

M8002/3 Злоякісна пухлина, дрібноклітинна 

◙M8002/6 Злоякісна пухлина, дрібноклітинна, метастатична 

◙M8002/9 Злоякісна пухлина, дрібноклітинна, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M8003/0 Пухлина, гігантоклітинна, доброякісна 

◙M8003/1 Пухлина, гігантоклітинна, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8003/2 Пухлина, гігантоклітинна, in situ 

M8003/3 Злоякісна пухлина, гігантоклітинна 

◙M8003/6 Злоякісна пухлина, гігантоклітинна, метастатична 

◙M8003/9 Злоякісна пухлина, гігантоклітинна, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M8004/0 Доброякісна пухлина, веретеноклітинна 

◙M8004/1 Пухлина, веретеноклітинна, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M8004/3 Злоякісна пухлина, веретеноклітинна 
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◙M8004/6 Злоякісна пухлина, веретеноклітинна, метастатична 

◙M8004/9 Злоякісна пухлина, веретеноклітинна, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8005/0 Доброякісна пухлина, світлоклітинна 

◙M8005/1 Пухлина, світлоклітинна, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8005/2 Пухлина, світлоклітинна, неінвазивна 

M8005/3 Злоякісна пухлина, світлоклітинна 

◙M8005/6 Злоякісна пухлина, світлоклітинна, метастатична 

◙M8005/9 Злоякісна пухлина, світлоклітинна, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

  

M801-M804 Епітеліальні новоутворення БДВ 

M8010/0 Епітеліальна пухлина, доброякісна 

◙M8010/1 Епітеліальна пухлина, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M8010/2 Рак in situ БДВ 

M8010/3 Рак БДВ 

M8010/6 Рак метастатичний БДВ 

M8010/9 Канцероматоз 

M8011/0 Епітеліома, доброякісна 

◙M8011/1 Епітеліома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8011/2 Епітеліома, in situ 

M8011/3 Епітеліома, злоякісна 

◙M8011/6 Епітеліома, метастатична 

◙M8011/9 Епітеліома, злоякісна, яка не визначена як первинна або метастатична 

◙M8012/2 Великоклітинний рак, in situ 

M8012/3 Великоклітинний рак БДВ 

◙M8012/6 Великоклітинний рак БДВ, метастатичний 

◙M8012/9 Великоклітинний рак БДВ, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

◙M8013/2 Великоклітинний нейроендокринний рак, in situ 

M8013/3 Великоклітинний нейроендокринний рак 

◙M8013/6 Великоклітинний нейроендокринний рак, метастатичний 
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◙M8013/9 Великоклітинний нейроендокринний рак, який не визначений як 

первинний або метастатичний 

◙M8014/2 Великоклітинний рак з рабдоїдним фенотипом, in situ 

M8014/3 Великоклітинний рак з рабдоїдним фенотипом 

◙M8014/6 Великоклітинний рак з рабдоїдним фенотипом, метастатичний 

◙M8014/9 Великоклітинний рак з рабдоїдним фенотипом, який не визначений як 

первинний або метастатичний 

◙M8015/2 Склоклітинний рак, in situ 

M8015/3 Склоклітинний рак 

◙M8015/6 Склоклітинний рак, метастатичний 

◙M8015/9 Склоклітинний рак, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

◙M8020/1 Недиференційована пухлина БДВ, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

◙M8020/2 Недиференційований рак, in situ 

M8020/3 Недиференційований рак БДВ 

◙M8020/6 Недиференційований рак БДВ, метастатичний 

◙M8020/9 Недиференційований рак БДВ, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

◙M8021/2 Анапластичний рак БДВ, in situ 

M8021/3 Анапластичний рак БДВ 

◙M8021/6 Анапластичний рак БДВ, метастатичний 

◙M8021/9 Анапластичний рак БДВ, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

◙M8022/2 Плеоморфний рак, in situ 

M8022/3 Плеоморфний рак 

◙M8022/6 Плеоморфний рак, метастатичний 

◙M8022/9 Плеоморфний рак, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

◙M8030/2 Гігантоклітинний і веретеноклітинний рак, in situ 

M8030/3 Гігантоклітинний і веретеноклітинний рак 

◙M8030/6 Гігантоклітинний і веретеноклітинний рак, метастатичний 

◙M8030/9 Гігантоклітинний і веретеноклітинний рак, який не визначений як 

первинний або метастатичний 
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◙M8031/2 Гігантоклітинний рак, in situ 

M8031/3 Гігантоклітинний рак 

◙M8031/6 Гігантоклітинний рак, метастатичний 

◙M8031/9 Гігантоклітинний рак, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

  

  

◙M8032/2 Веретеноклітинний рак, in situ 

M8032/3 Веретеноклітинний рак БДВ 

◙M8032/6 Веретеноклітинний рак БДВ, метастатичний 

◙M8032/9 Веретеноклітинний рак БДВ, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

◙M8033/1 Псевдосаркоматозна пухлина, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

◙M8033/2 Псевдосаркоматозний рак, in situ 

M8033/3 Псевдосаркоматозний рак 

◙M8033/6 Псевдосаркоматозний рак, метастатичний 

◙M8033/9 Псевдосаркоматозний рак, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

◙M8034/1 Полігональноклітинна пухлина, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

◙M8034/2 Полігональноклітинний рак, in situ 

M8034/3 Полігональноклітинний рак 

◙M8034/6 Полігональноклітинний рак, метастатичний 

◙M8034/9 Полігональноклітинний рак, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

◙M8035/2 Рак з остеокластоподібними гігантськими клітинами, in situ 

M8035/3 Рак з остеокластоподібними гігантськими клітинами 

◙M8035/6 Рак з остеокластоподібними гігантськими клітинами, метастатичний 

◙M8035/9 Рак з остеокластоподібними гігантськими клітинами, який не 

визначений як первинний або метастатичний 

M8040/0 Мікропухлина, доброякісна 

M8040/1 Мікропухлина БДВ 

◙M8040/3 Злоякісна мікропухлина 
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◙M8040/6 Мікропухлина, метастатична 

◙M8040/9 Мікропухлина, яка не визначена як первинна або метастатична 

◙M8041/2 Дрібноклітинний рак БДВ, in situ 

M8041/3 Дрібноклітинний рак БДВ 

◙M8041/6 Дрібноклітинний рак БДВ, метастатичний 

◙M8041/9 Дрібноклітинний рак БДВ, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

◙M8042/2 Вівсяноклітинний рак, in situ 

M8042/3 Вівсяноклітинний рак 

◙M8042/6 Вівсяноклітинний рак, метастатичний 

◙M8042/9 Вівсяноклітинний рак, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

◙M8043/2 Дрібноклітинний рак, веретеноклітинний, in situ 

M8043/3 Дрібноклітинний рак, веретеноклітинний 

◙M8043/6 Дрібноклітинний рак, веретеноклітинний, метастатичний 

◙M8043/9 Дрібноклітинний рак, веретеноклітинний, який не визначений як 

первинний або метастатичний 

◙M8044/2 Дрібноклітинний рак, проміжноклітинний, in situ 

M8044/3 Дрібноклітинний рак, проміжноклітинний 

◙M8044/6 Дрібноклітинний рак, проміжноклітинний, метастатичний 

◙M8044/9 Дрібноклітинний рак, проміжноклітинний, який не визначений як 

первинний або метастатичний 

◙M8045/2 Дрібноклітинно-великоклітинний рак, in situ 

M8045/3 Дрібноклітинно-великоклітинний рак 

◙M8045/6 Дрібноклітинно-великоклітинний рак, метастатичний 

◙M8045/9 Дрібноклітинно-великоклітинний рак, який не визначений як 

первинний або метастатичний 

◙M8046/2 Недрібноклітинний рак, in situ 

M8046/3 Недрібноклітинний рак 

◙M8046/6 Недрібноклітинний рак, метастатичний 

◙M8046/9 Недрібноклітинний рак, який не визначений як первинний або 

метастатичний 
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M805-M808 Плоскоклітинні новоутворення 

M8050/0 Папілома БДВ 

◙M8050/1 Папілома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M8050/2 Папілярний рак, in situ 

M8050/3 Папілярний рак БДВ 

◙M8050/6 Папілярний рак, метастатичний 

◙M8050/9 Папілярний рак, який не визначений як первинний або метастатичний 

M8051/0 Бородавчаста [верукозна] папілома 

◙M8051/1 Бородавчаста [верукозна] папілома, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

◙M8051/2 Бородавчастий [верукозний] рак БДВ, in situ 

M8051/3 Бородавчастий [верукозний] рак БДВ 

◙M8051/6 Бородавчастий [верукозний] рак БДВ, метастатичний 

◙M8051/9 Бородавчастий [верукозний] рак БДВ, який не визначений як 

первинний або метастатичний 

M8052/0 Плоскоклітинна папілома БДВ 

◙M8052/1 Плоскоклітинна папілома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M8052/2 Папілярний плоскоклітинний рак, неінвазивний 

M8052/3 Папілярний плоскоклітинний рак 

◙M8052/6 Папілярний плоскоклітинний рак, метастатичний 

◙M8052/9 Папілярний плоскоклітинний рак, який не визначений як первинний 

або метастатичний 

M8053/0 Плоскоклітинна папілома, інвертована 

◙M8053/1 Плоскоклітинна папілома, інвертована, не визначена як доброякісна 

або злоякісна 

◙M8053/3 Плоскоклітинна папілома, інвертована, злоякісна 

◙M8053/6 Плоскоклітинна папілома, інвертована, метастатична 

◙M8053/9 Плоскоклітинна папілома, інвертована, яка не визначена як первинна 

або метастатична 

M8060/0 Папіломатоз  

◙M8060/1 Папіломатоз, не визначений як доброякісний або злоякісний 

◙M8070/1 Плоскоклітинна пухлина, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M8070/2 Плоскоклітинний рак in situ БДВ 
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M8070/3 Плоскоклітинний рак БДВ 

M8070/6 Плоскоклітинний рак, метастатичний БДВ 

◙M8070/9 Плоскоклітинний рак БДВ, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

◙M8071/2 Плоскоклітинний рак з ороговінням, in situ 

M8071/3 Плоскоклітинний рак з ороговінням БДВ 

◙M8071/6 Плоскоклітинний рак з ороговінням, метастатичний 

◙M8071/9 Плоскоклітинний рак з ороговінням БДВ, який не визначений як 

первинний або метастатичний 

◙M8072/1 Плоскоклітинна пухлина, великоклітинна без ороговіння, не визначена 

як доброякісна або злоякісна 

◙M8072/2 Плоскоклітинний рак, великоклітинний без ороговіння, in situ 

M8072/3 Плоскоклітинний рак, великоклітинний без ороговіння БДВ 

◙M8072/6 Плоскоклітинний рак, великоклітинний без ороговіння БДВ, 

метастатичний 

◙M8072/9 Плоскоклітинний рак, великоклітинний без ороговіння БДВ, який не 

визначений як первинний або метастатичний 

◙M8073/1 Плоскоклітинна пухлина, дрібноклітинна без ороговіння, не визначена 

як доброякісна або злоякісна 

◙M8073/2 Плоскоклітинний рак, дрібноклітинний без ороговіння, in situ 

M8073/3 Плоскоклітинний рак, дрібноклітинний без ороговіння 

◙M8073/6 Плоскоклітинний рак, дрібноклітинний без ороговіння, метастатичний 

◙M8073/9 Плоскоклітинний рак, дрібноклітинний без ороговіння, який не 

визначений як первинний або метастатичний 

◙M8074/1 Плоскоклітинна пухлина, веретеноклітинна, не визначена як 

доброякісна або злоякісна 

◙M8074/2 Плоскоклітинний рак, веретеноклітинний, in situ 

M8074/3 Плоскоклітинний рак, веретеноклітинний 

◙M8074/6 Плоскоклітинний рак, веретеноклітинний, метастатичний 

◙M8074/9 Плоскоклітинний рак, веретеноклітинний, який не визначений як 

первинний або метастатичний 

◙M8075/1 Плоскоклітинна пухлина, аденоїдна, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

◙M8075/2 Плоскоклітинний рак, аденоїдний, in situ 

M8075/3 Плоскоклітинний рак, аденоїдний 
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◙M8075/6 Плоскоклітинний рак, аденоїдний, метастатичний 

◙M8075/9 Плоскоклітинний рак, аденоїдний, який не визначений як первинний 

або метастатичний 

M8076/2 Плоскоклітинний рак in situ з підозрою на інвазію строми 

M8076/3 Плоскоклітинний рак, мікроінвазивний 

◙M8076/6 Плоскоклітинний рак, мікроінвазивний, метастатичний 

◙M8076/9 Плоскоклітинний рак, мікроінвазивний, який не визначений як 

первинний або метастатичний 

M8077/0 Внутрішньоепітеліальне плоскоклітинне новоутворення, 

високодиференційоване 

M8077/2 Внутрішньоепітеліальне плоскоклітинне новоутворення, 

низькодиференційоване 

◙M8078/2 Плоскоклітинний рак з формуванням шкірного рогу, in situ 

M8078/3 Плоскоклітинний рак з формуванням шкірного рогу 

◙M8078/6 Плоскоклітинний рак з формуванням шкірного рогу, метастатичний 

◙M8078/9 Плоскоклітинний рак з формуванням шкірного рогу, який не 

визначений як первинний або метастатичний 

M8080/2 Еритроплазія Кейра 

M8081/2 Хвороба Боуена 

◙M8082/2 Лімфоепітеліальний рак, in situ 

M8082/3 Лімфоепітеліальний рак 

◙M8082/6 Лімфоепітеліальний рак, метастатичний 

◙M8082/9 Лімфоепітеліальний рак, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

◙M8083/1 Базалоїдна плоскоклітинна пухлина, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

◙M8083/2 Базалоїдний плоскоклітинний рак, in situ 

M8083/3 Базалоїдний плоскоклітинний рак 

◙M8083/6 Базалоїдний плоскоклітинний рак, метастатичний 

◙M8083/9 Базалоїдний плоскоклітинний рак, який не визначений як первинний 

або метастатичний 

◙M8084/1 Плоскоклітинна пухлина, світлоклітинний тип, не визначена як 

доброякісна або злоякісна 

◙M8084/2 Плоскоклітинний рак, світлоклітинний тип, in situ 
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M8084/3 Плоскоклітинний рак, світлоклітинний тип 

◙M8084/6 Плоскоклітинний рак, світлоклітинний тип, метастатичний 

◙M8084/9 Плоскоклітинний рак, світлоклітинний тип, який не визначений як 

первинний або метастатичний 

  

M809-M811 Базально-клітинні новоутворення 

◙M8090/0 Базально-клітинна пухлина, доброякісна 

M8090/1 Базально-клітинна пухлина 

◙M8090/2 Базально-клітинна пухлина, in situ 

M8090/3 Базально-клітинний рак БДВ 

◙M8090/6 Базально-клітинний рак БДВ, метастатичний 

◙M8090/9 Базально-клітинний рак БДВ, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

◙M8091/2 Мультицентричний поверхневий базально-клітинний рак, in situ 

M8091/3 Мультицентричний поверхневий базально-клітинний рак 

◙M8091/6 Мультицентричний поверхневий базально-клітинний рак, 

метастатичний 

◙M8091/9 Мультицентричний поверхневий базально-клітинний рак, який не 

визначений як первинний або метастатичний 

◙M8092/2 Інфільтруючий базально-клітинний рак, in situ 

M8092/3 Інфільтруючий базально-клітинний рак БДВ 

◙M8092/6 Інфільтруючий базально-клітинний рак БДВ, метастатичний 

◙M8092/9 Інфільтруючий базально-клітинний рак БДВ, який не визначений як 

первинний або метастатичний 

◙M8093/1 Базально-клітинна пухлина, фіброепітеліальна, не визначена як 

доброякісна або злоякісна 

◙M8093/2 Базально-клітинний рак, фіброепітеліальний, in situ 

M8093/3 Базально-клітинний рак, фіброепітеліальний 

◙M8093/6 Базально-клітинний рак, фібро епітеліальний, метастатичний 

◙M8093/9 Базально-клітинний рак, фіброепітеліальний, який не визначений як 

первинний або метастатичний 

◙M8094/1 Базально-плоскоклітинна пухлина, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

◙M8094/2 Базально-плоскоклітинний рак, in situ 
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M8094/3 Базально-плоскоклітинний рак 

◙M8094/6 Базально-плоскоклітинний рак, метастатичний 

◙M8094/9 Базально-плоскоклітинний рак, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

◙M8095/2 Метатиповий рак, in situ 

M8095/3 Метатиповий рак 

◙M8095/6 Метатиповий рак, метастатичний 

◙M8095/9 Метатиповий рак, який не визначений як первинний або метастатичний 

M8096/0 Інтраепідермальна епітеліома Ядассона 

◙M8097/1 Базально-клітинна пухлина, нодулярна, не визначена як доброякісна 

або злоякісна 

◙M8097/2 Базально-клітинний рак, нодулярний, in situ 

M8097/3 Базально-клітинний рак, нодулярний 

◙M8097/6 Базально-клітинний рак, нодулярний, метастатичний 

◙M8097/9 Базально-клітинний рак, нодулярний, який не визначений як первинний 

або метастатичний 

◙M8098/1 Аденоїдна базальна пухлина, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

◙M8098/2 Аденоїдний базальний рак, in situ 

M8098/3 Аденоїдний базальний рак 

◙M8098/6 Аденоїдний базальний рак, метастатичний 

◙M8098/9 Аденоїдний базальний рак, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

M8100/0 Трихоепітеліома 

◙M8100/1 Трихоепітеліома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8100/2 Трихоепітеліома, in situ 

◙M8100/3 Трихоепітеліома, злоякісна 

◙M8100/6 Трихоепітеліома, метастатична 

◙M8100/9 Трихоепітеліома, яка не визначена як первинна або метастатична 

M8101/0 Трихофолікулома 

◙M8101/1 Трихофолікулома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8101/2 Трихофолікулома, in situ 

◙M8101/3 Трихофолікулома, злоякісна 
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◙M8101/6 Трихофолікулома, метастатична 

◙M8101/9 Трихофолікулома, яка не визначена як первинна або метастатична 

M8102/0 Трихолемома 

◙M8102/1 Трихолемома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8102/2 Трихолемокарцинома, in situ 

M8102/3 Трихолемокарцинома 

◙M8102/6 Трихолемокарцинома, метастатична 

◙M8102/9 Трихолемокарцинома, яка не визначена як первинна або метастатична 

M8103/0 Волосяна пухлина 

◙M8103/1 Волосяна пухлина, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8103/2 Волосяна пухлина, in situ 

◙M8103/3 Волосяна пухлина, злоякісна 

◙M8103/6 Волосяна пухлина, злоякісна, метастатична 

◙M8103/9 Волосяна пухлина, злоякісна, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8110/0 Пухлина матриксу волоса БДВ 

◙M8110/1 Пухлина матриксу волоса, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8110/2 Рак волосяних фолікулів, in situ 

M8110/3 Рак волосяних фолікулів  

◙M8110/6 Рак волосяних фолікулів, метастатичний 

◙M8110/9 Рак волосяних фолікулів, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

  

M812-M813 Перехідно-клітинні папіломи та рак 

M8120/0 Перехідно-клітинна папілома, доброякісна 

M8120/1 Уротеліальна папілома 

M8120/2 Перехідно-клітинний рак, in situ 

M8120/3 Перехідно-клітинний рак БДВ 

◙M8120/6 Перехідно-клітинний рак БДВ, метастатичний 

◙M8120/9 Перехідно-клітинний рак БДВ, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

M8121/0 Папілома Шнейдера БДВ 
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M8121/1 Перехідно-клітинна папілома, інвертована БДВ 

◙M8121/2 Рак Шнейдера, in situ 

M8121/3 Рак Шнейдера 

◙M8121/6 Рак Шнейдера, метастатичний 

◙M8121/9 Рак Шнейдера, який не визначений як первинний або метастатичний 

◙M8122/1 Перехідно-клітинна пухлина, веретеноклітинна, не визначена як 

доброякісна або злоякісна 

◙M8122/2 Перехідно-клітинний рак, веретеноклітинний, in situ 

M8122/3 Перехідно-клітинний рак, веретеноклітинний 

◙M8122/6 Перехідно-клітинний рак, веретеноклітинний, метастатичний 

◙M8122/9 Перехідно-клітинний рак, веретеноклітинний, який не визначений як 

первинний або метастатичний 

◙M8123/2 Базалоїдний рак, in situ 

M8123/3 Базалоїдний рак 

◙M8123/6 Базалоїдний рак, метастатичний 

◙M8123/9 Базалоїдний рак, який не визначений як первинний або метастатичний 

◙M8124/2 Клоакогенний рак, in situ 

M8124/3 Клоакогенний рак 

◙M8124/6 Клоакогенний рак, метастатичний 

◙M8124/9 Клоакогенний рак, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

◙M8130/0 Папілярне перехідно-клітинне новоутворення 

M8130/1 Папілярне перехідно-клітинне новоутворення, потенційно низька 

злоякісність 

M8130/2 Папілярний перехідно-клітинний рак, неінвазивний 

M8130/3 Папілярний перехідно-клітинний рак 

◙M8130/6 Папілярний перехідно-клітинний рак, метастатичний 

◙M8130/9 Папілярний перехідно-клітинний рак, який не визначений як 

первинний або метастатичний 

◙M8131/2 Перехідно-клітинний рак, мікропапілярний, in situ 

M8131/3 Перехідно-клітинний рак, мікропапілярний 

◙M8131/6 Перехідно-клітинний рак, мікропапілярний, метастатичний 

◙M8131/9 Перехідно-клітинний рак, мікропапілярний, який не визначений як 
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первинний або метастатичний 

  

M814-M838 Аденоми та аденокарциноми 

M8140/0 Аденома БДВ 

M8140/1 Атипова аденома 

M8140/2 Аденокарцинома, in situ 

M8140/3 Аденокарцинома БДВ 

M8140/6 Аденокарцинома, метастатична БДВ 

◙M8140/9 Аденокарцинома, метастатична БДВ, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M8141/2 Скірозна аденокарцинома, in situ 

M8141/3 Скірозна аденокарцинома 

◙M8141/6 Скірозна аденокарцинома, метастатична 

◙M8141/9 Скірозна аденокарцинома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M8142/2 Пластичний лініт, in situ 

M8142/3 Пластичний лініт 

◙M8142/6 Пластичний лініт, метастатичний 

◙M8142/9 Пластичний лініт, який не визначений як первинний або метастатичний 

◙M8143/2 Аденокарцинома, що поширюється поверхнево, in situ 

M8143/3 Аденокарцинома, що поширюється поверхнево 

◙M8143/6 Аденокарцинома, що поширюється поверхнево, метастатична 

◙M8143/9 Аденокарцинома, що поширюється поверхнево, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

◙M8144/2 Аденокарцинома, кишковий тип, in situ 

M8144/3 Аденокарцинома, кишковий тип 

◙M8144/6 Аденокарцинома, кишковий тип, метастатична 

◙M8144/9 Аденокарцинома, кишковий тип, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M8145/2 Рак, дифузний тип, in situ 

M8145/3 Рак, дифузний тип 

◙M8145/6 Рак, дифузний тип, метастатичний 

◙M8145/9 Рак, дифузний тип, який не визначений як первинний або 
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метастатичний 

M8146/0 Моноформна аденома 

M8147/0 Базально-клітинна аденома 

◙M8147/1 Базально-клітинна аденома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8147/2 Базально-клітинна аденокарцинома, in situ 

M8147/3 Базально-клітинна аденокарцинома 

◙M8147/6 Базально-клітинна аденокарцинома, метастатична 

◙M8147/9 Базально-клітинна аденокарцинома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8148/0 Гландулярна інтраепітеліальна неоплазія, високодиференційована 

M8148/2 Гландулярна інтраепітеліальна неоплазія, низькодиференційована 

M8149/0 Каналікулярна аденома 

M8150/0 Ендокринна пухлина підшлункової залози, доброякісна 

M8150/1 Ендокринна пухлина підшлункової залози БДВ 

◙M8150/2 Ендокринна пухлина підшлункової залози, in situ 

M8150/3 Ендокринна пухлина підшлункової залози, злоякісна 

◙M8150/6 Ендокринна пухлина підшлункової залози, метастатична 

◙M8150/9 Ендокринна пухлина підшлункової залози, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

M8151/0 Інсулінома БДВ 

◙M8151/1 Інсулінома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8151/2 Інсулінома, in situ 

M8151/3 Інсулінома, злоякісна 

◙M8151/6 Інсулінома, злоякісна, метастатична 

◙M8151/9 Інсулінома, злоякісна, яка не визначена як первинна або метастатична 

M8152/1 Глюкагонома БДВ 

◙M8152/2 Глюкагонома, in situ 

M8152/3 Глюкагонома, злоякісна 

◙M8152/6 Глюкагонома, злоякісна, метастатична 

◙M8152/9 Глюкагонома злоякісна, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M8153/0 Гастринома, доброякісна 
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M8153/1 Гастринома БДВ 

◙M8153/2 Гастринома, in situ 

M8153/3 Гастринома, злоякісна 

◙M8153/6 Гастринома, злоякісна, метастатична 

◙M8153/9 Гастринома, злоякісна, яка не визначена як первинна або метастатична 

◙M8154/1 Змішана острівцевоклітинна та екзокринна пухлина, не визначена як 

доброякісна або злоякісна 

◙M8154/2 Змішана острівцевоклітинна та екзокринна пухлина, in situ 

M8154/3 Змішана острівцевоклітинна та екзокринна пухлина, злоякісна 

◙M8154/6 Змішана острівцевоклітинна та екзокринна пухлина, метастатична 

◙M8154/9 Змішана острівцеві-клітинна та екзокринна пухлина, яка не визначена 

як первинна або метастатична 

M8155/1 Віпома БДВ 

◙M8155/2 Віпома, in situ 

M8155/3 Віпома, злоякісна 

◙M8155/6 Віпома, злоякісна, метастатична 

◙M8155/9 Віпома, злоякісна, яка не визначена як первинна або метастатична 

M8156/1 Соматостатинома БДВ 

◙M8156/2 Соматостатинома, in situ 

M8156/3 Соматостатинома, злоякісна 

◙M8156/6 Соматостатинома, злоякісна, метастатична 

◙M8156/9 Соматостатинома, злоякісна, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8158/1 Ендокринна пухлина, функціонуюча БДВ 

M8160/0 Аденома жовчної протоки 

◙M8160/1 Аденома жовчної протоки, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8160/2 Холангіокарцинома, in situ 

M8160/3 Холангіокарцинома 

◙M8160/6 Холангіокарцинома, метастатична 

◙M8160/9 Холангіокарцинома, яка не визначена як первинна або метастатична 

M8161/0 Цистаденома жовчної протоки 

◙M8161/1 Цистаденома жовчної протоки, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 



1035 

◙M8161/2 Цистаденокарцинома жовчної протоки, in situ 

M8161/3 Цистаденокарцинома жовчної протоки 

◙M8161/6 Цистаденокарцинома жовчної протоки, метастатична 

◙M8161/9 Цистаденокарцинома жовчної протоки, яка не визначена як первинна 

або метастатична 

◙M8162/2 Пухлина Клацкіна, in situ 

M8162/3 Пухлина Клацкіна 

◙M8162/6 Пухлина Клацкіна, метастатична 

◙M8162/9 Пухлина Клацкіна, яка не визначена як первинна або метастатична 

M8163/0 Панкреатобіліарне новоутворення, неінвазивне 

M8163/2 Папілярне новоутворення, панкреатобіліарний тип, з 

інтраепітеліальною неоплазією, низькодиференційоване 

M8163/3 Рак, панкреатобіліарний тип 

◙M8163/6 Рак, панкреатобіліарний тип, метастатичний 

◙M9163/9 Рак, панкреатобіліарний тип, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

M8170/0 Печінково-клітинна аденома 

◙M8170/1 Печінково-клітинна аденома, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

◙M8170/2 Печінково-клітинний рак, in situ 

M8170/3 Печінково-клітинний рак БДВ 

◙M8170/6 Печінково-клітинний рак БДВ, метастатичний 

◙M8170/9 Печінково-клітинний рак БДВ, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

◙M8171/2 Печінково-клітинний рак, фіброламелярний, in situ 

M8171/3 Печінково-клітинний рак, фіброламелярний 

◙M8171/6 Печінково-клітинний рак, фіброламелярний, метастатичний 

◙M8171/9 Печінково-клітинний рак, фіброламелярний, який не визначений як 

первинний або метастатичний 

◙M8172/2 Печінково-клітинний рак, фіброзний, in situ 

M8172/3 Печінково-клітинний рак, фіброзний 

◙M8172/6 Печінково-клітинний рак, фіброзний, метастатичний 

◙M8172/9 Печінково-клітинний рак, фіброзний, який не визначений як первинний 

або метастатичний 
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◙M8173/2 Печінково-клітинний рак, веретеноклітинний варіант, in situ 

M8173/3 Печінково-клітинний рак, веретеноклітинний варіант 

◙M8173/6 Печінково-клітинний рак, веретеноклітинний варіант, метастатичний 

◙M8173/9 Печінково-клітинний рак, веретеноклітинний варіант, який не 

визначений як первинний або метастатичний 

◙M8174/2 Печінково-клітинний рак, світлоклітинний тип, in situ 

M8174/3 Печінково-клітинний рак, світлоклітинний тип 

◙M8174/6 Печінково-клітинний рак, світлоклітинний тип, метастатичний 

◙M8174/9 Печінково-клітинний рак, світлоклітинний тип, який не визначений як 

первинний або метастатичний 

◙M8175/2 Печінково-клітинний рак, плеоморфний тип, in situ 

M8175/3 Печінково-клітинний рак, плеоморфний тип 

◙M8175/6 Печінково-клітинний рак, плеоморфний тип, метастатичний 

◙M8175/9 Печінково-клітинний рак, плеоморфний тип, який не визначений як 

первинний або метастатичний 

◙M8180/2 Змішаний печінково-клітинний та холангіоцелюлярний рак, in situ 

M8180/3 Змішаний печінково-клітинний та холангіоцелюлярний рак 

◙M8180/6 Змішаний печінково-клітинний та холангіоцелюлярний рак, 

метастатичний 

◙M8180/9 Змішаний печінково-клітинний та холангіоцелюлярний рак, який не 

визначений як первинний або метастатичний 

M8190/0 Трабекулярна аденома 

◙M8190/2 Трабекулярна аденокарцинома, in situ 

M8190/3 Трабекулярна аденокарцинома 

◙M8190/6 Трабекулярна аденокарцинома, метастатична 

◙M8190/9 Трабекулярна аденокарцинома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8191/0 Ембріональна аденома 

◙M8191/1 Ембріональна аденома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M8200/0 Екринна дермальна циліндрома 

◙M8200/1 Екринна дермальна циліндрома, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

◙M8200/2 Аденокістозний рак, in situ 

M8200/3 Аденокістозний рак 
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◙M8200/6 Аденокістозний рак, метастатичний 

◙M8200/9 Аденокістозний рак, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

M8201/2 Крибриформний рак, in situ 

M8201/3 Крибриформний рак БДВ 

◙M8201/6 Крибриформний рак, метастатичний 

◙M8201/9 Крибриформний рак БДВ, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

M8202/0 Мікрокістозна аденома 

M8204/0 Лактуюча аденома 

M8210/0 Аденоматозний поліп БДВ 

◙M8210/1 Аденоматозний поліп, не визначений як доброякісний або злоякісний 

M8210/2 Аденокарцинома in situ в аденоматозному поліпі 

M8210/3 Аденокарцинома в аденоматозному поліпі 

◙M8210/6 Аденокарцинома в аденоматозному поліпі, метастатична 

◙M8210/9 Аденокарцинома в аденоматозному поліпі, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

M8211/0 Тубулярна аденома БДВ 

◙M8211/1 Тубулярна аденома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8211/2 Тубулярна аденокарцинома, in situ 

M8211/3 Тубулярна аденокарцинома 

◙M8211/6 Тубулярна аденокарцинома, метастатична 

◙M8211/9 Тубулярна аденокарцинома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8212/0 Плоска аденома 

◙M8212/1 Плоска аденома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M8213/0 Зубчата аденома 

◙M8213/1 Зубчата аденома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M8213/3 Зубчата аденокарцинома 

◙M8213/6 Зубчата аденокарцинома, метастатична 

◙M8213/9 Зубчата аденокарцинома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M8214/1 Парієтально-клітинна пухлина, не визначена як доброякісна або 
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злоякісна 

◙M8214/2 Парієтально-клітинний рак, in situ 

M8214/3 Парієтально-клітинний рак 

◙M8214/6 Парієтально-клітинний рак, метастатичний 

◙M8214/9 Парієтально-клітинний рак, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

◙M8215/2 Аденокарцинома анальних залоз, in situ 

M8215/3 Аденокарцинома анальних залоз 

◙M8215/6 Аденокарцинома анальних залоз, метастатична 

◙M8215/9 Аденокарцинома анальних залоз, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8220/0 Аденоматозний поліпоз товстої кишки 

◙M8220/2 Аденокарцинома в аденоматозних поліпах товстої кишки, in situ 

M8220/3 Аденокарцинома в аденоматозних поліпах товстої кишки 

◙M8220/6 Аденокарцинома в аденоматозних поліпах товстої кишки, 

метастатична 

◙M8220/9 Аденокарцинома в аденоматозних поліпах товстої кишки, яка не 

визначена як первинна або метастатична 

M8221/0 Аденоматозний поліпоз 

◙M8221/1 Аденоматозний поліпоз, не визначений як доброякісний або злоякісний 

◙M8221/2 Аденокарцинома в аденоматозних поліпах, in situ 

M8221/3 Аденокарцинома в аденоматозних поліпах 

◙M8221/6 Аденокарцинома в аденоматозних поліпах, метастатична 

◙M8221/9 Аденокарцинома в аденоматозних поліпах, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

M8230/2 Протоковий рак in situ, солідний тип 

M8230/3 Солідний рак БДВ 

◙M8230/6 Солідний рак БДВ, метастатичний 

◙M8230/9 Солідний рак БДВ, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

◙M8231/2 Недиференційований рак [carcinoma simplex], in situ 

M8231/3 Недиференційований рак [carcinoma simplex] 

◙M8231/6 Недиференційований рак [carcinoma simplex], метастатичний 
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◙M8231/9 Недиференційований рак [carcinoma simplex], який не визначений як 

первинний або метастатичний 

◙M8240/0 Карциноїдна пухлина, доброякісна 

M8240/1 Карциноїдна пухлина з невизначеною потенційною злоякісністю 

◙M8240/2 Карциноїдна пухлина, in situ 

M8240/3 Карциноїдна пухлина БДВ 

◙M8240/6 Карциноїдна пухлина БДВ, метастатична 

◙M8240/9 Карциноїдна пухлина БДВ, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M8241/0 Карциноїд аргентафінний, доброякісний 

◙M8241/1 Карциноїд аргентафінний, не визначений як доброякісний або 

злоякісний 

◙M8241/2 Карциноїд аргентафінний, in situ 

M8241/3 Карциноїд аргентафінний 

◙M8241/6 Карциноїд аргентафінний, метастатичний 

◙M8241/9 Карциноїд аргентафінний, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

M8242/1 Карциноїд ентерохромафіноподібно-клітинний БДВ 

◙M8242/2 Пухлина ентерохромафіноподібно-клітинна, in situ 

M8242/3 Пухлина ентерохромафіноподібно-клітинна, злоякісна 

◙M8242/6 Пухлина ентерохромафіноподібно-клітинна, метастатична 

◙M8242/9 Пухлина ентерохромафіноподібно-клітинна, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

◙M8243/1 Карциноїд із бокалоподібних клітин, не визначений як доброякісний 

або злоякісний 

◙M8243/2 Карциноїд із бокалоподібних клітин, in situ 

M8243/3 Карциноїд із бокалоподібних клітин 

◙M8243/6 Карциноїд із бокалоподібних клітин, метастатичний 

◙M8243/9 Карциноїд із бокалоподібних клітин, який не визначений як первинний 

або метастатичний 

◙M8244/2 Складний адено-нейроендокринний рак, in situ 

M8244/3 Складний адено-нейроендокринний рак 

◙M8244/6 Складний адено-нейроендокринний рак, метастатичний 

◙M8244/9 Складний адено-нейроендокринний рак, який не визначений як 
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первинний або метастатичний 

M8245/1 Тубулярний карциноїд 

◙M8245/2 Аденокарциноїдна пухлина, in situ 

M8245/3 Аденокарциноїдна пухлина 

◙M8245/6 Аденокарциноїдна пухлина, метастатична 

◙M8245/9 Аденокарциноїдна пухлина, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M8246/1 Нейроендокринна пухлина БДВ, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

◙M8246/2 Нейроендокринний рак БДВ, in situ 

M8246/3 Нейроендокринний рак БДВ 

◙M8246/6 Нейроендокринний рак, метастатичний 

◙M8246/9 Нейроендокринний рак БДВ, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

◙M8247/2 Рак із клітин Меркеля, in situ 

M8247/3 Рак із клітин Меркеля 

◙M8247/6 Рак із клітин Меркеля, метастатичний 

◙M8247/9 Рак із клітин Меркеля, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

M8248/1 Апудома 

◙M8249/2 Атипова карциноїдна пухлина, in situ 

M8249/3 Атипова карциноїдна пухлина 

◙M8249/6 Атипова карциноїдна пухлина, метастатична 

◙M8249/9 Атипова карциноїдна пухлина, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8250/1 Аденоматоз легень 

◙M8250/2 Бронхіоло-альвеолярна аденокарцинома БДВ, in situ 

M8250/3 Бронхіоло-альвеолярна аденокарцинома БДВ 

◙M8250/6 Бронхіоло-альвеолярна аденокарцинома БДВ, метастатична 

◙M8250/9 Бронхіоло-альвеолярна аденокарцинома БДВ, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

M8251/0 Альвеолярна аденома 

◙M8251/2 Альвеолярна аденокарцинома, in situ 
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M8251/3 Альвеолярна аденокарцинома 

◙M8251/6 Альвеолярна аденокарцинома, метастатична 

◙M8251/9 Альвеолярна аденокарцинома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M8252/1 Бронхіоло-альвеолярна пухлина, немуцинозна, не визначена як 

доброякісна або злоякісна 

◙M8252/2 Бронхіоло-альвеолярна карцинома, немуцинозна, in situ 

M8252/3 Бронхіоло-альвеолярна карцинома, немуцинозна 

◙M8252/6 Бронхіоло-альвеолярна карцинома, немуцинозна, метастатична 

◙M8252/9 Бронхіоло-альвеолярна карцинома, немуцинозна, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

◙M8253/1 Бронхіоло-альвеолярна пухлина, муцинозна, не визначена як 

доброякісна або злоякісна 

◙M8253/2 Бронхіоло-альвеолярна карцинома, муцинозна, in situ 

M8253/3 Бронхіоло-альвеолярна карцинома, муцинозна 

◙M8253/6 Бронхіоло-альвеолярна карцинома, муцинозна, метастатична 

◙M8253/9 Бронхіоло-альвеолярна карцинома, муцинозна, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

◙M8254/1 Бронхіоло-альвеолярна пухлина, муцинозна та немуцинозна, змішана, 

не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8254/2 Бронхіоло-альвеолярна карцинома, муцинозна та немуцинозна, 

змішана, in situ 

M8254/3 Бронхіоло-альвеолярна муцинозна та немуцинозна, змішана 

◙M8254/6 Бронхіоло-альвеолярна карцинома, муцинозна та немуцинозна, 

змішана, метастатична 

◙M8254/9 Бронхіоло-альвеолярна карцинома, муцинозна та немуцинозна, 

змішана, яка не визначена як первинна або метастатична 

◙M8255/1 Аденоматозна пухлина змішаних підтипів, не визначена як доброякісна 

або злоякісна 

◙M8255/2 Аденокарцинома змішаних підтипів, in situ 

M8255/3 Аденокарцинома змішаних підтипів 

◙M8255/6 Аденокарцинома змішаних підтипів, метастатична 

◙M8255/9 Аденокарцинома змішаних підтипів, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8260/0 Папілярна аденома БДВ 
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◙M8260/1 Папілярна аденома БДВ, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8260/2 Папілярна аденокарцинома, in situ 

M8260/3 Папілярна аденокарцинома БДВ 

◙M8260/6 Папілярна аденокарцинома БДВ, метастатична 

◙M8260/9 Папілярна аденокарцинома БДВ, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8261/0 Ворсинчаста аденома БДВ 

◙M8261/1 Ворсинчаста аденома БДВ, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M8261/2 Аденокарцинома in situ у ворсинчастій аденомі 

M8261/3 Аденокарцинома у ворсинчастій аденомі 

◙M8261/6 Аденокарцинома у ворсинчастій аденомі, метастатична 

◙M8261/9 Аденокарцинома у ворсинчастій аденомі, яка не визначена як первинна 

або метастатична 

◙M8262/2 Ворсинчаста аденокарцинома, in situ 

M8262/3 Ворсинчаста аденокарцинома 

◙M8262/6 Ворсинчаста аденокарцинома, метастатична 

◙M8262/9 Ворсинчаста аденокарцинома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8263/0 Тубулярно-ворсинчаста аденома БДВ 

◙M8263/1 Тубулярно-ворсинчаста аденома БДВ, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

M8263/2 Аденокарцинома in situ у тубулярно-ворсинчастій аденомі 

M8263/3 Аденокарцинома у тубулярно-ворсинчастій аденомі 

◙M8263/6 Аденокарцинома у тубулярно-ворсинчастій аденомі, метастатична 

◙M8263/9 Аденокарцинома у тубулярно-ворсинчастій аденомі, яка не визначена 

як первинна або метастатична 

M8264/0 Папіломатоз залозистий 

M8265/3 Мікропапілярний рак БДВ 

◙M8265/6 Мікропапілярний рак БДВ, метастатичний 

◙M8265/9 Мікропапілярний рак БДВ, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

M8270/0 Хромофобна аденома 

◙M8270/1 Хромофобна аденома, не визначена як доброякісна або злоякісна 
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◙M8270/2 Рак із хромофобних клітин, in situ 

M8270/3 Рак із хромофобних клітин 

◙M8270/6 Рак із хромофобних клітин, метастатичний 

◙M8270/9 Рак із хромофобних клітин, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

M8271/0 Пролактинома 

◙M8271/2 Пролактинома, in situ 

◙M8271/3 Пролактинома, злоякісна 

◙M8271/6 Пролактинома, злоякісна, метастатична 

◙M8271/9 Пролактинома, яка не визначена як первинна або метастатична 

M8272/0 Аденома гіпофіза БДВ 

◙M8272/1 Аденома гіпофіза БДВ, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8272/2 Карцинома гіпофіза БДВ, in situ 

M8272/3 Карцинома гіпофіза БДВ 

◙M8272/6 Карцинома гіпофіза БДВ, метастатична 

◙M8272/9 Карцинома гіпофіза БДВ, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8280/0 Ацидофільна аденома 

◙M8280/1 Ацидофільна аденома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8280/2 Рак із ацидофільних клітин, in situ 

M8280/3 Рак із ацидофільних клітин 

◙M8280/6 Рак із ацидофільних клітин, метастатичний 

◙M8280/9 Рак із ацидофільних клітин, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

M8281/0 Змішана ацидофільно-базофільна аденома 

◙M8281/1 Змішана ацидофільно-базофільна аденома, не визначена як доброякісна 

або злоякісна 

◙M8281/2 Змішаний ацидофільно-базофільний рак, in situ 

M8281/3 Змішаний ацидофільно-базофільний рак 

◙M8281/6 Змішаний ацидофільно-базофільний рак, метастатичний 

◙M8281/9 Змішаний ацидофільно-базофільний рак, який не визначений як 

первинний або метастатичний 

M8290/0 Оксифільна аденома 
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◙M8290/1 Оксифільна аденома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8290/2 Аденокарцинома із оксифільних клітин, in situ 

M8290/3 Аденокарцинома із оксифільних клітин 

◙M8290/6 Аденокарцинома із оксифільних клітин, метастатична 

◙M8290/9 Аденокарцинома із оксифільних клітин, яка не визначена як первинна 

або метастатична 

M8300/0 Базофільна аденома 

◙M8300/1 Базофільна аденома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8300/2 Рак із базофільних клітин, in situ 

M8300/3 Рак із базофільних клітин 

◙M8300/6 Рак із базофільних клітин, метастатичний 

◙M8300/9 Рак із базофільних клітин, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

M8310/0 Світлоклітинна аденома 

◙M8310/1 Світлоклітинна аденома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8310/2 Світлоклітинна аденокарцинома БДВ, in situ 

M8310/3 Світлоклітинна аденокарцинома БДВ 

◙M8310/6 Світлоклітинна аденокарцинома БДВ, метастатична 

◙M8310/9 Світлоклітинна аденокарцинома БДВ, яка не визначена як первинна 

або метастатична 

M8311/1 Гіпернефроїдна пухлина 

◙M8311/3 Гіпернефроїдна пухлина, злоякісна 

◙M8311/6 Гіпернефроїдна пухлина, метастатична 

◙M8311/9 Гіпернефроїдна пухлина, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M8312/1 Нирково-клітинна пухлина, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8312/2 Нирково-клітинний рак, in situ 

M8312/3 Нирково-клітинний рак БДВ 

◙M8312/6 Нирково-клітинний рак БДВ, метастатичний 

◙M8312/9 Нирково-клітинний рак БДВ, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

M8313/0 Світлоклітинна аденофіброма 

M8313/1 Світлоклітинна аденофіброма з пограничною злоякісністю 
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◙M8313/2 Світлоклітинна аденокарцинофіброма, in situ 

M8313/3 Світлоклітинна аденокарцинофіброма 

◙M8313/6 Світлоклітинна аденокарцинофіброма, метастатична 

◙M8313/9 Світлоклітинна аденокарцинофіброма, яка не визначена як первинна 

або метастатична 

◙M8314/0 Ліпід-секретуюча аденома, доброякісна 

◙M8314/2 Ліпід-секретуючий рак, in situ 

M8314/3 Ліпід-секретуючий рак 

◙M8314/6 Ліпід-секретуючий рак, метастатичний 

◙M8314/9 Ліпід-секретуючий рак, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

◙M8315/2 Глікоген-секретуючий рак, in situ 

M8315/3 Глікоген-секретуючий рак 

◙M8315/6 Глікоген-секретуючий рак, метастатичний 

◙M8315/9 Глікоген-секретуючий рак, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

◙M8316/1 Нирково-клітинна пухлина, асоційована з кістою, не визначена як 

доброякісна або злоякісна 

◙M8316/2 Нирково-клітинна карцинома, асоційована з кістою, in situ 

M8316/3 Нирково-клітинна карцинома, асоційована з кістою 

◙M8316/6 Нирково-клітинна карцинома, асоційована з кістою, метастатична 

◙M8316/9 Нирково-клітинна карцинома, асоційована з кістою, яка не визначена 

як первинна або метастатична 

◙M8317/1 Нирково-клітинна карцинома, хромофобного типу, не визначена як 

доброякісна або злоякісна 

◙M8317/2 Нирково-клітинна карцинома, хромофобного типу, in situ 

M8317/3 Нирково-клітинна карцинома, хромофобного типу 

◙M8317/6 Нирково-клітинна карцинома, хромофобного типу, метастатична 

◙M8317/9 Нирково-клітинна карцинома, хромофобного типу, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

◙M8318/1 Нирково-клітинна пухлина, саркоматоїдна, не визначена як 

доброякісна або злоякісна 

◙M8318/2 Нирково-клітинна карцинома, саркоматоїдна, in situ 

M8318/3 Нирково-клітинна карцинома, саркоматоїдна 
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◙M8318/6 Нирково-клітинна карцинома, саркоматоїдна, метастатична 

◙M8318/9 Нирково-клітинна карцинома, саркоматоїдна, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

◙M8319/1 Пухлина колекторної протоки, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

◙M8319/2 Карцинома колекторної протоки, in situ 

M8319/3 Карцинома колекторної протоки 

◙M8319/6 Карцинома колекторної протоки, метастатична 

◙M8319/9 Карцинома колекторної протоки, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M8320/2 Зерноклітинний рак, in situ 

M8320/3 Зерноклітинний рак 

◙M8320/6 Зерноклітинний рак, метастатичний 

◙M8320/9 Зерноклітинний рак, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

M8321/0 Аденома із головних клітин 

◙M8321/1 Аденома із головних клітин, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8321/2 Аденокарцинома із головних клітин, in situ 

◙M8321/3 Аденокарцинома із головних клітин, злоякісна 

◙M8321/6 Аденокарцинома із головних клітин, метастатична 

◙M8321/9 Аденома із головних клітин, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8322/0 Водянисто-світлоклітинна аденома 

◙M8322/1 Водянисто-світлоклітинна аденома, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

◙M8322/2 Водянисто-світлоклітинна аденокарцинома, in situ 

M8322/3 Водянисто-світлоклітинна аденокарцинома 

◙M8322/6 Водянисто-світлоклітинна аденокарцинома, метастатична 

◙M8322/9 Водянисто-світлоклітинна аденокарцинома, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

M8323/0 Змішаноклітинна аденома 

◙M8323/1 Змішаноклітинна аденома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8323/2 Змішаноклітинна аденокарцинома, in situ 

M8323/3 Змішаноклітинна аденокарцинома 
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◙M8323/6 Змішаноклітинна аденокарцинома, метастатична 

◙M8323/9 Змішаноклітинна аденокарцинома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8324/0 Ліпоаденома  

◙M8324/1 Ліпоаденома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M8325/0 Метанефрична аденома 

◙M8325/1 Метанефрична аденома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M8330/0 Фолікулярна аденома 

M8330/1 Атипова фолікулярна аденома 

◙M8330/2 Фолікулярна аденокарцинома, in situ 

M8330/3 Фолікулярна аденокарцинома БДВ 

◙M8330/6 Фолікулярна аденокарцинома БДВ, метастатична 

◙M8330/9 Фолікулярна аденокарцинома БДВ, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M8331/2 Фолікулярна аденокарцинома, високодиференційована, in situ 

M8331/3 Фолікулярна аденокарцинома, високодиференційована 

◙M8331/6 Фолікулярна аденокарцинома, високодиференційована, метастатична 

◙M8331/9 Фолікулярна аденокарцинома, високодиференційована, яка не 

визначена як первинна або метастатична 

◙M8332/2 Фолікулярна аденокарцинома, трабекулярна, in situ 

M8332/3 Фолікулярна аденокарцинома, трабекулярна 

◙M8332/6 Фолікулярна аденокарцинома, трабекулярна, метастатична 

◙M8332/9 Фолікулярна аденокарцинома, трабекулярна, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

M8333/0 Мікрофолікулярна аденома БДВ 

◙M8333/1 Мікрофолікулярна аденома БДВ, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

◙M8333/2 Фетальна аденокарцинома, in situ 

M8333/3 Фетальна аденокарцинома 

◙M8333/6 Фетальна аденокарцинома, метастатична 

◙M8333/9 Фетальна аденокарцинома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8334/0 Макрофолікулярна аденома 
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◙M8334/1 Макрофолікулярна аденома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M8335/3 Фолікулярна карцинома з мінімальною інвазією 

◙M8335/6 Фолікулярна карцинома з мінімальною інвазією, метастатична 

◙M8335/9 Фолікулярна карцинома з мінімальною інвазією, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

M8336/0 Гіалінізована трабекулярна аденома 

◙M8336/1 Гіалінізована трабекулярна аденома, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

◙M8337/1 Інсулярна пухлина, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8337/2 Інсулярна карцинома, in situ 

M8337/3 Інсулярна карцинома 

◙M8337/6 Інсулярна карцинома, метастатична 

◙M8337/9 Інсулярна карцинома, яка не визначена як первинна або метастатична 

◙M8340/1 Папілярна пухлина, фолікулярний варіант, не визначена як доброякісна 

або злоякісна 

◙M8340/2 Папілярний рак, фолікулярний варіант, in situ 

M8340/3 Папілярний рак, фолікулярний варіант 

◙M8340/6 Папілярний рак, фолікулярний варіант, метастатичний 

◙M8340/9 Папілярний рак, фолікулярний варіант, який не визначений як 

первинний або метастатичний 

◙M8341/1 Папілярна мікропухлина, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8341/2 Папілярна мікрокарцинома, in situ 

M8341/3 Папілярна мікрокарцинома 

◙M8341/6 Папілярна мікрокарцинома, метастатична 

◙M8341/9 Папілярна мікрокарцинома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M8342/1 Папілярна пухлина, оксифільно-клітинна, не визначена як доброякісна 

або злоякісна 

◙M8342/2 Папілярна карцинома, оксифільно-клітинна, in situ 

M8342/3 Папілярна карцинома, оксифільно-клітинна 

◙M8342/6 Папілярна карцинома, оксифільно-клітинна, метастатична 

◙M8342/9 Папілярна карцинома, оксифільно-клітинна, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

◙M8343/1 Папілярна пухлина, інкапсульована, не визначена як доброякісна або 
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злоякісна 

◙M8343/2 Папілярна карцинома, інкапсульована, in situ 

M8343/3 Папілярна карцинома, інкапсульована 

◙M8343/6 Папілярна карцинома, інкапсульована, метастатична 

◙M8343/9 Папілярна карцинома, інкапсульована, яка не визначена як первинна 

або метастатична 

◙M8344/1 Папілярна пухлина з колоноподібних клітин, не визначена як 

доброякісна або злоякісна 

◙M8344/2 Папілярна карцинома з колоноподібних клітин, in situ 

M8344/3 Папілярна карцинома з колоноподібних клітин 

◙M8344/6 Папілярна карцинома з колоноподібних клітин, метастатична 

◙M8344/9 Папілярна карцинома з колоноподібних клітин, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

◙M8345/1 Медулярна пухлина з амілоїдною стромою, не визначена як 

доброякісна або злоякісна 

◙M8345/2 Медулярна карцинома з амілоїдною стромою, in situ 

M8345/3 Медулярна карцинома з амілоїдною стромою 

◙M8345/6 Медулярна карцинома з амілоїдною стромою, метастатична 

◙M8345/9 Медулярна карцинома з амілоїдною стромою, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

◙M8346/1 Змішана медулярно-фолікулярна пухлина, не визначена як доброякісна 

або злоякісна 

◙M8346/2 Змішана медулярно-фолікулярна карцинома, in situ 

M8346/3 Змішана медулярно-фолікулярна карцинома 

◙M8346/6 Змішана медулярно-фолікулярна карцинома, метастатична 

◙M8346/9 Змішана медулярно-фолікулярна карцинома, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

◙M8347/1 Змішана медулярно-папілярна пухлина, не визначена як доброякісна 

або злоякісна 

◙M8347/2 Змішана медулярно-папілярна карцинома, in situ 

M8347/3 Змішана медулярно-папілярна карцинома 

◙M8347/6 Змішана медулярно-папілярна карцинома, метастатична 

◙M8347/9 Змішана медулярно-папілярна карцинома, яка не визначена як 

первинна або метастатична 
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◙M8350/1 Неінкапсульована склерозуюча пухлина, не визначена як доброякісна 

або злоякісна 

◙M8350/2 Неінкапсульована склерозуюча карцинома, in situ 

M8350/3 Неінкапсульована склерозуюча карцинома 

◙M8350/6 Неінкапсульована склерозуюча карцинома, метастатична 

◙M8350/9 Неінкапсульована склерозуюча карцинома, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

M8360/1 Аденоматоз поліендокринний 

M8361/0 Юкстагломерулярна пухлина, доброякісна 

◙M8361/2 Юкстагломерулярна пухлина, in situ 

◙M8361/3 Юкстагломерулярна пухлина, злоякісна 

◙M8361/6 Юкстагломерулярна пухлина, злоякісна, метастатична 

◙M8361/9 Юкстагломерулярна пухлина, злоякісна, яка не визначена як первинна 

або метастатична 

M8370/0 Аденома кори надниркової залози БДВ 

◙M8370/1 Пухлина кори надниркової залози, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

◙M8370/2 Рак кори надниркової залози, in situ 

M8370/3 Рак кори надниркової залози 

◙M8370/6 Рак кори надниркової залози, метастатичний 

◙M8370/9 Рак кори надниркової залози, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

M8371/0 Аденома кори надниркової залози, компактно-клітинна 

◙M8371/1 Аденома кори надниркової залози, компактно-клітинна, не визначена 

як доброякісна або злоякісна 

M8372/0 Аденома кори надниркової залози, сильно пігментований варіант 

◙M8372/1 Аденома кори надниркової залози, сильно пігментований варіант, не 

визначена як доброякісна або злоякісна 

M8373/0 Аденома кори надниркової залози, світлоклітинна 

◙M8373/1 Аденома кори надниркової залози, світлоклітинна, не визначена як 

доброякісна або злоякісна 

M8374/0 Аденома кори надниркової залози, гломерульозно-клітинна 

◙M8374/1 Аденома кори надниркової залози, гломерульозно-клітинна, не 

визначена як доброякісна або злоякісна 
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M8375/0 Аденома кори надниркової залози, змішаноклітинна 

◙M8375/1 Аденома кори надниркової залози, змішаноклітинна, не визначена як 

доброякісна або злоякісна 

M8380/0 Ендометріоїдна аденома БДВ 

M8380/1 Ендометріоїдна аденома з пограничною злоякісністю 

◙M8380/2 Ендометріоїдна аденокарцинома БДВ, in situ 

M8380/3 Ендометріоїдна аденокарцинома БДВ 

◙M8380/6 Ендометріоїдна аденокарцинома БДВ, метастатична 

◙M8380/9 Ендометріоїдна аденокарцинома БДВ, яка не визначена як первинна 

або метастатична 

M8381/0 Ендометріоїдна аденофіброма БДВ 

M8381/1 Ендометріоїдна аденофіброма з пограничною злоякісністю 

◙M8381/2 Ендометріоїдна аденофіброма, in situ 

M8381/3 Ендометріоїдна аденофіброма, злоякісна 

◙M8381/6 Ендометріоїдна аденофіброма, метастатична 

◙M8381/9 Ендометріоїдна аденофіброма, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M8382/2 Ендометріоїдна аденокарцинома, секреторний варіант, in situ 

M8382/3 Ендометріоїдна аденокарцинома, секреторний варіант 

◙M8382/6 Ендометріоїдна аденокарцинома, секреторний варіант, метастатична 

◙M8382/9 Ендометріоїдна аденокарцинома, секреторний варіант, яка не 

визначена як первинна або метастатична 

◙M8383/2 Ендометріоїдна аденокарцинома, війчасто-клітинний варіант, in situ 

M8383/3 Ендометріоїдна аденокарцинома, війчасто-клітинний варіант 

◙M8383/6 Ендометріоїдна аденокарцинома, війчасто-клітинний варіант, 

метастатична 

◙M8383/9 Ендометріоїдна аденокарцинома, війчасто-клітинний варіант, яка не 

визначена як первинна або метастатична 

◙M8384/2 Аденокарцинома, ендоцервікальний тип, in situ 

M8384/3 Аденокарцинома, ендоцервікальний тип 

◙M8384/6 Аденокарцинома, ендоцервікальний тип, метастатична 

◙M8384/9 Аденокарцинома, ендоцервікальний тип, яка не визначена як первинна 

або метастатична 
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M839-M842 Новоутворення придатків шкіри 

M8390/0 Аденома придатків шкіри 

◙M8390/1 Аденома придатків шкіри, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8390/2 Рак придатків шкіри, in situ 

M8390/3 Рак придатків шкіри 

◙M8390/6 Рак придатків шкіри, метастатичний 

◙M8390/9 Рак придатків шкіри, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

M8391/0 Фолікулярна фіброма 

◙M8391/1 Фолікулярна фіброма, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M8392/0 Сирінгофіброаденома  

◙M8392/1 Сирінгофіброаденома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M8400/0 Аденома потової залози 

M8400/1 Пухлина потової залози БДВ 

◙M8400/2 Аденокарцинома потової залози, in situ 

M8400/3 Аденокарцинома потової залози 

◙M8400/6 Аденокарцинома потової залози, метастатична 

◙M8400/9 Аденокарцинома потової залози, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8401/0 Апокринна аденома 

◙M8401/1 Апокринна аденома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8401/2 Апокринна аденокарцинома, in situ 

M8401/3 Апокринна аденокарцинома 

◙M8401/6 Апокринна аденокарцинома, метастатична 

◙M8401/9 Апокринна аденокарцинома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8402/0 Нодулярна гідраденома 

◙M8402/1 Нодулярна гідраденома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8402/2 Нодулярна гідраденома, in situ 

M8402/3 Нодулярна гідраденома, злоякісна 

◙M8402/6 Нодулярна гідраденома, метастатична 

◙M8402/9 Нодулярна гідраденома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 
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M8403/0 Екринна спіраденома 

◙M8403/1 Екринна спіраденома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8403/2 Злоякісна екринна спіраденома, in situ 

M8403/3 Злоякісна екринна спіраденома 

◙M8403/6 Злоякісна екринна спіраденома, метастатична 

◙M8403/9 Злоякісна екринна спіраденома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8404/0 Гідрокістома 

◙M8404/1 Гідрокістома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8404/2 Гідрокістома, in situ 

M8405/0 Папілярна гідраденома 

◙M8405/1 Папілярна гідраденома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M8406/0 Папілярна сирінгаденома  

◙M8406/1 Папілярна сирінгаденома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M8407/0 Сірінгома БДВ 

◙M8407/1 Сірінгома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8407/2 Сірінгома, in situ 

M8407/3 Склерозуюча карцинома потової протоки 

◙M8407/6 Склерозуюча карцинома потової протоки, метастатична 

◙M8407/9 Склерозуюча карцинома потової протоки, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

M8408/0 Екзокринна папілярна аденома 

M8408/1 Агресивна пальцева папілярна аденома 

◙M8408/2 Екзокринна папілярна аденокарцинома, in situ 

M8408/3 Екзокринна папілярна аденокарцинома 

◙M8408/6 Екзокринна папілярна аденокарцинома, метастатична 

◙M8408/9 Екзокринна папілярна аденокарцинома, яка не визначена як первинна 

або метастатична 

M8409/0 Екринна порома 

◙M8409/1 Екринна порома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8409/2 Екринна порома, in situ 

M8409/3 Екринна порома, злоякісна 
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◙M8409/6 Екринна порома, метастатична 

◙M8409/9 Екринна порома, яка не визначена як первинна або метастатична 

M8410/0 Аденома сальних залоз 

◙M8410/1 Аденома сальних залоз, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8410/2  Аденокарцинома сальних залоз, in situ 

M8410/3 Аденокарцинома сальних залоз 

◙M8410/6 Аденокарцинома сальних залоз, метастатична 

◙M8410/9 Аденокарцинома сальних залоз, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M8413/2 Екринна аденокарцинома, in situ 

M8413/3 Екринна аденокарцинома 

◙M8413/6 Екринна аденокарцинома, метастатична 

◙M8413/9 Екринна аденокарцинома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8420/0 Аденома сірчаних залоз 

◙M8420/1 Аденома сірчаних залоз, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8420/2 Аденокарцинома сірчаних залоз, in situ 

M8420/3 Аденокарцинома сірчаних залоз 

◙M8420/6 Аденокарцинома сірчаних залоз, метастатична 

◙M8420/9 Аденокарцинома сірчаних залоз, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

  

M843 Мукоепідермоїдні новоутворення 

M8430/1 Мукоепідермоїдна пухлина 

◙M8430/2 Мукоепідермоїдний рак, in situ 

M8430/3 Мукоепідермоїдний рак 

◙M8430/6 Мукоепідермоїдний рак, метастатичний 

◙M8430/9 Мукоепідермоїдний рак, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

  

M844-M849 Кістозні, муцинозні та серозні новоутворення 

M8440/0 Цистаденома БДВ 

◙M8440/1 Цистаденома, не визначена як доброякісна або злоякісна 
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◙M8440/2 Цистаденокарцинома, in situ 

M8440/3 Цистаденокарцинома БДВ 

◙M8440/6 Цистаденокарцинома БДВ, метастатична 

◙M8440/9 Цистаденокарцинома БДВ, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8441/0 Серозна цистаденома БДВ 

◙M8441/1 Серозна цистаденома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8441/2 Серозна цистаденокарцинома, in situ 

M8441/3 Серозна цистаденокарцинома БДВ 

◙M8441/6 Серозна цистаденокарцинома БДВ, метастатична 

◙M8441/9 Серозна цистаденокарцинома БДВ, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8442/1 Серозна цистаденома, погранична злоякісність 

◙M8442/3 Серозна цистаденома, погранична злоякісність зі злоякісними 

трансформаціями 

◙M8442/6 Серозна цистаденома, погранична злоякісність зі злоякісними 

трансформаціями, метастатична 

◙M8442/9 Серозна цистаденома, погранична злоякісність зі злоякісними 

трансформаціями, яка не визначена як первинна або метастатична 

M8443/0 Світлоклітинна цистаденома 

M8444/1 Світлоклітинна кістозна пухлина з пограничною злоякісністю 

M8450/0 Папілярна цистаденома БДВ 

◙M8450/2 Папілярна цистаденокарцинома, in situ 

M8450/3 Папілярна цистаденокарцинома БДВ 

◙M8450/6 Папілярна цистаденокарцинома БДВ, метастатична 

◙M8450/9 Папілярна цистаденокарцинома БДВ, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8451/1 Папілярна цистаденома, погранична злоякісність 

◙M8451/2 Папілярна цистаденома, погранична злоякісність зі злоякісними 

трансформаціями, in situ 

◙M8451/6 Папілярна цистаденома, погранична злоякісність зі злоякісними 

трансформаціями, метастатична 

◙M8451/9 Папілярна цистаденома, погранична злоякісність зі злоякісними 

трансформаціями, яка не визначена як первинна або метастатична 
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M8452/1 Солідна псевдопапілярна пухлина 

◙M8452/2 Солідна псевдопапілярна карцинома, in situ 

M8452/3 Солідна псевдопапілярна карцинома 

◙M8452/6 Солідна псевдопапілярна карцинома, метастатична 

◙M8452/9 Солідна псевдопапілярна карцинома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8453/0 Внутрішньопротокова папілярно-муцинозна аденома 

M8453/2 Внутрішньопротокова папілярно-муцинозна карцинома, неінвазивна 

M8453/3 Внутрішньопротокова папілярно-муцинозна карцинома, інвазивна 

◙M8453/6 Внутрішньопротокова папілярно-муцинозна карцинома, інвазивна, 

метастатична 

◙M8453/9 Внутрішньопротокова папілярно-муцинозна карцинома, інвазивна, яка 

не визначена як первинна або метастатична 

M8454/0 Кістозна пухлина передсердно-шлуночкового вузла 

M8460/0 Папілярна серозна цистаденома БДВ 

◙M8460/1 Папілярна серозна цистаденома БДВ, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

◙M8460/2 Папілярна серозна цистаденокарцинома, in situ 

M8460/3 Папілярна серозна цистаденокарцинома 

◙M8460/6 Папілярна серозна цистаденокарцинома, метастатична 

◙M8460/9 Папілярна серозна цистаденокарцинома, яка не визначена як первинна 

або метастатична 

M8461/0 Серозна поверхнева папілома 

◙M8461/2 Серозний поверхневий папілярний рак, in situ 

M8461/3 Серозний поверхневий папілярний рак 

◙M8461/6 Серозний поверхневий папілярний рак, метастатичний 

◙M8461/9 Серозний поверхневий папілярний рак, який не визначений як 

первинний або метастатичний 

M8462/1 Серозна папілярна кістозна пухлина з пограничною злоякісністю 

M8463/1 Серозна поверхнева папілярна пухлина з пограничною злоякісністю 

M8470/0 Муцинозна цистаденома БДВ 

M8470/2 Муцинозна цистаденома, неінвазивна 

M8470/3 Муцинозна цистаденокарцинома БДВ 
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◙M8470/6 Муцинозна цистаденокарцинома БДВ, метастатична 

◙M8470/9 Муцинозна цистаденокарцинома БДВ, яка не визначена як первинна 

або метастатична 

M8471/0 Папілярна муцинозна цистаденома БДВ 

◙M8471/1 Папілярна муцинозна цистаденома, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

◙M8471/2 Папілярна муцинозна цистаденокарцинома, in situ 

M8471/3 Папілярна муцинозна цистаденокарцинома 

◙M8471/6 Папілярна муцинозна цистаденокарцинома, метастатична 

◙M8471/9 Папілярна муцинозна цистаденокарцинома, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

◙M8472/0 Муцинозна кістозна пухлина, доброякісна 

M8472/1 Муцинозна кістозна пухлина, погранична злоякісність 

◙M8472/2 Муцинозна кістозна пухлина, погранична злоякісність зі злоякісними 

трансформаціями, in situ 

M8472/3 Муцинозна кістозна пухлина, погранична злоякісність зі злоякісними 

трансформаціями 

◙M8472/6 Муцинозна кістозна пухлина, погранична злоякісність зі злоякісними 

трансформаціями, метастатична 

◙M8472/9 Муцинозна кістозна пухлина, погранична злоякісність зі злоякісними 

трансформаціями, яка не визначена як первинна або метастатична 

M8473/1 Папілярна муцинозна цистаденома, погранична злоякісність 

◙M8473/2 Папілярна муцинозна цистаденома, погранична злоякісність зі 

злоякісними трансформаціями, in situ 

M8473/3 Папілярна муцинозна цистаденома, погранична злоякісність зі 

злоякісними трансформаціями 

◙M8473/6 Папілярна муцинозна цистаденома, погранична злоякісність зі 

злоякісними трансформаціями, метастатична 

◙M8473/9 Папілярна муцинозна цистаденома, погранична злоякісність зі 

злоякісними трансформаціями, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8480/0 Муцинозна аденома 

M8480/1 Апендиксне муцинозне новоутворення, високодиференційоване 

◙M8480/2 Муцинозна аденокарцинома, in situ 

M8480/3 Муцинозна аденокарцинома 

M8480/6 Муцинозна аденокарцинома, метастатична [Псевдоміксома очеревини] 
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◙M8480/9 Муцинозна аденокарцинома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M8481/2 Слизпродукуюча аденокарцинома, in situ 

M8481/3 Слизпродукуюча аденокарцинома 

◙M8481/6 Слизпродукуюча аденокарцинома, метастатична 

◙M8481/9 Слизпродукуюча аденокарцинома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M8482/2 Муцинозна аденокарцинома, ендоцервікальний тип, in situ 

M8482/3 Муцинозна аденокарцинома, ендоцервікальний тип 

◙M8482/6 Муцинозна аденокарцинома, ендоцервікальний тип, метастатична 

◙M8482/9 Муцинозна аденокарцинома, ендоцервікальний тип, яка не визначена 

як первинна або метастатична 

◙M8490/2 Перснеподібно-клітинний рак, in situ 

M8490/3 Перснеподібно-клітинний рак 

M8490/6 Метастатичний перснеподібно-клітинний рак 

◙M8490/9 Перснеподібно-клітинний рак, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

  

M850-M854 Протокові, часточкові та медулярні новоутворення 

◙M8500/1 Інфільтруюча протокова пухлина БДВ, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

M8500/2 Внутрішньопротоковий рак, неінфільтруючий, БДВ 

M8500/3 Інфільтруючий протоковий рак БДВ 

◙M8500/6 Інфільтруючий протоковий рак, метастатичний 

◙M8500/9 Інфільтруючий протоковий рак, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

M8501/2 Комедокарцинома, неінфільтруюча 

M8501/3 Комедокарцинома БДВ 

◙M8501/6 Комедокарцинома БДВ, метастатична 

◙M8501/9 Комедокарцинома БДВ, яка не визначена як первинна або метастатична 

◙M8502/2 Секреторний (ювенільний) рак молочної залози, in situ 

M8502/3 Секреторний (ювенільний) рак молочної залози 

◙M8502/6 Секреторний (ювенільний) рак молочної залози, метастатичний 
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◙M8502/9 Секреторний (ювенільний) рак молочної залози, який не визначений як 

первинний або метастатичний 

M8503/0 Внутрішньопротокова папілома 

M8503/2 Неінфільтруюча внутрішньопротокова папілярна аденокарцинома 

M8503/3 Внутрішньопротокова папілярна аденокарцинома з інвазією 

◙M8503/6 Внутрішньопротокова папілярна аденокарцинома з інвазією, 

метастатична 

◙M8503/9 Внутрішньопротокова папілярна аденокарцинома з інвазією, яка не 

визначена як первинна або метастатична 

M8504/0 Внутрішньокістозна папілярна аденома 

◙M8504/1 Внутрішньокістозна папілярна аденома, не визначена як доброякісна 

або злоякісна 

M8504/2 Неінфільтруючий внутрішньокістозний рак 

M8504/3 Внутрішньокістозний рак БДВ 

◙M8504/6 Внутрішньокістозний рак БДВ, метастатичний 

◙M8504/9 Внутрішньокістозний рак БДВ, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

M8505/0 Внутрішньопротоковий папіломатоз БДВ 

◙M8505/1 Внутрішньопротоковий папіломатоз, не визначений як доброякісний 

або злоякісний 

M8506/0 Аденома соска 

◙M8506/1 Аденома соска, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M8507/2 Внутрішньопротоковий мікропапілярний рак 

◙M8508/2 Кістозний гіперсекреторний рак, in situ 

M8508/3 Кістозний гіперсекреторний рак 

◙M8508/6 Кістозний гіперсекреторний рак, метастатичний 

◙M8508/9 Кістозний гіперсекреторний рак, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

◙M8510/2 Медулярний рак, in situ 

M8510/3 Медулярний рак БДВ 

◙M8510/6 Медулярний рак БДВ, метастатичний 

◙M8510/9 Медулярний рак БДВ, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

◙M8512/2 Медулярний рак з лімфоїдною стромою, in situ 
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M8512/3 Медулярний рак з лімфоїдною стромою 

◙M8512/6 Медулярний рак з лімфоїдною стромою, метастатичний 

◙M8512/9 Медулярний рак з лімфоїдною стромою, який не визначений як 

первинний або метастатичний 

◙M8513/2 Атиповий медулярний рак, in situ 

M8513/3 Атиповий медулярний рак 

◙M8513/6 Атиповий медулярний рак, метастатичний 

◙M8513/9 Атиповий медулярний рак, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

◙M8514/2 Протоковий рак, десмопластичний тип, in situ 

M8514/3 Протоковий рак, десмопластичний тип 

◙M8514/6 Протоковий рак, десмопластичний тип, метастатичний 

◙M8514/9 Протоковий рак, десмопластичний тип, який не визначений як 

первинний або метастатичний 

M8520/2 Часточковий рак in situ БДВ 

M8520/3 Часточковий рак БДВ 

◙M8520/6 Часточковий рак БДВ, метастатичний 

◙M8520/9 Часточковий рак БДВ, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

◙M8521/2 Інфільтруючий рак дрібних проток, in situ 

M8521/3 Інфільтруючий рак дрібних проток 

◙M8521/6 Інфільтруючий рак дрібних проток, метастатичний 

◙M8521/9 Інфільтруючий рак дрібних проток, який не визначений як первинний 

або метастатичний 

M8522/2 Внутрішньопротоковий рак та часточковий рак, in situ 

M8522/3 Внутрішньопротоковий рак та часточковий рак 

◙M8522/6 Внутрішньопротоковий рак та часточковий рак, метастатичний 

◙M8522/9 Внутрішньопротоковий рак та часточковий рак, який не визначений як 

первинний або метастатичний 

◙M8523/2 Інфільтруючий протоковий рак, змішаний з іншими типами раку, in situ 

M8523/3 Інфільтруючий протоковий рак, змішаний з іншими типами раку 

◙M8523/6 Інфільтруючий протоковий рак, змішаний з іншими типами раку, 

метастатичний 

◙M8523/9 Інфільтруючий протоковий рак, змішаний з іншими типами раку, який 
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не визначений як первинний або метастатичний 

◙M8524/2 Інфільтруючий часточковий рак, змішаний з іншими типами раку, in 

situ 

M8524/3 Інфільтруючий часточковий рак, змішаний з іншими типами раку 

◙M8524/6 Інфільтруючий часточковий рак, змішаний з іншими типами раку, 

метастатичний 

◙M8524/9 Інфільтруючий часточковий рак, змішаний з іншими типами раку, який 

не визначений як первинний або метастатичний 

◙M8525/2 Поліморфна аденокарцинома, високодиференційована, in situ 

M8525/3 Поліморфна аденокарцинома, високодиференційована 

◙M8525/6 Поліморфна аденокарцинома, високодиференційована, метастатична 

◙M8525/9 Поліморфна аденокарцинома, високодиференційована, яка не 

визначена як первинна або метастатична 

◙M8530/2 Запальний рак, in situ 

M8530/3 Запальний рак 

◙M8530/6 Запальний рак, метастатичний 

◙M8530/9 Запальний рак, який не визначений як первинний або метастатичний 

◙M8540/2 Хвороба Педжета молочної залози, in situ 

M8540/3 Хвороба Педжета молочної залози 

◙M8540/6 Хвороба Педжета молочної залози, метастатична 

◙M8540/9 Хвороба Педжета молочної залози, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M8541/2 Хвороба Педжета та інфільтруючий протоковий рак молочної залози, in 

situ 

M8541/3 Хвороба Педжета та інфільтруючий протоковий рак молочної залози 

◙M8541/6 Хвороба Педжета та інфільтруючий протоковий рак молочної залози, 

метастатичні 

◙M8541/9 Хвороба Педжета та інфільтруючий протоковий рак молочної залози, 

які не визначені як первинні або метастатичні 

◙M8542/2 Хвороба Педжета, екстрамамилярна, in situ 

M8542/3 Хвороба Педжета, екстрамамилярна 

◙M8542/6 Хвороба Педжета, екстрамамилярна, метастатична 

◙M8542/9 Хвороба Педжета, екстрамамилярна, яка не визначена як первинна або 

метастатична 
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◙M8543/2 Хвороба Педжета та внутрішньопротоковий рак молочної залози, in situ 

M8543/3 Хвороба Педжета та внутрішньопротоковий рак молочної залози 

◙M8543/6 Хвороба Педжета та внутрішньопротоковий рак молочної залози, 

метастатичні 

◙M8543/9 Хвороба Педжета та внутрішньопротоковий рак молочної залози, які не 

визначені як первинні або метастатичні 

  

M855 Ацинарно-клітинні новоутворення 

M8550/0 Ацинарно-клітинна аденома 

M8550/1 Ацинарно-клітинна пухлина 

◙M8550/2 Ацинарно-клітинний рак, in situ 

M8550/3 Ацинарно-клітинний рак 

◙M8550/6 Ацинарно-клітинний рак, метастатичний 

◙M8550/9 Ацинарно-клітинний рак, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

◙M8551/2 Ацинарно-клітинна цистаденокарцинома, in situ 

M8551/3 Ацинарно-клітинна цистаденокарцинома 

◙M8551/6 Ацинарно-клітинна цистаденокарцинома, метастатична 

◙M8551/9 Ацинарно-клітинна цистаденокарцинома, яка не визначена як первинна 

або метастатична 

M8552/3 Змішаний ацинарно-протоковий рак 

◙M8552/6 Змішаний ацинарно-протоковий рак, метастатичний 

◙M8552/9 Змішаний ацинарно-протоковий рак, який не визначений як первинний 

або метастатичний 

  

M856-M857 Складні епітеліальні новоутворення 

M8560/0 Змішана плоскоклітинна та гландулярна папілома 

◙M8560/1 Залозисто-плоскоклітинна пухлина, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

◙M8560/2 Залозисто-плоскоклітинний рак, in situ 

M8560/3 Залозисто-плоскоклітинний рак 

◙M8560/6 Залозисто-плоскоклітинний рак, метастатичний 

◙M8560/9 Залозисто-плоскоклітинний рак, який не визначений як первинний або 

метастатичний 
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M8561/0 Аденолімфома 

◙M8561/1 Аденолімфома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8562/2 Епітеліально-міоепітеліальний рак, in situ 

M8562/3 Епітеліально-міоепітеліальний рак 

◙M8562/6 Епітеліально-міоепітеліальний рак, метастатичний 

◙M8562/9 Епітеліально-міоепітеліальний рак, який не визначений як первинний 

або метастатичний 

◙M8570/2 Аденокарцинома з плоскоклітинною метаплазією, in situ 

M8570/3 Аденокарцинома з плоскоклітинною метаплазією 

◙M8570/6 Аденокарцинома з плоскоклітинною метаплазією, метастатична 

◙M8570/9 Аденокарцинома з плоскоклітинною метаплазією, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

◙M8571/2 Аденокарцинома з хрящовою та кістковою метаплазією, in situ 

M8571/3 Аденокарцинома з хрящовою та кістковою метаплазією 

◙M8571/6 Аденокарцинома з хрящовою та кістковою метаплазією, метастатична 

◙M8571/9 Аденокарцинома з хрящовою та кістковою метаплазією, яка не 

визначена як первинна або метастатична 

◙M8572/2 Аденокарцинома з веретеноклітинною метаплазією, in situ 

M8572/3 Аденокарцинома з веретеноклітинною метаплазією 

◙M8572/6 Аденокарцинома з веретеноклітинною метаплазією, метастатична 

◙M8572/9 Аденокарцинома з веретеноклітинною метаплазією, яка не визначена 

як первинна або метастатична 

◙M8573/2 Аденокарцинома з апокринною метаплазією, in situ 

M8573/3 Аденокарцинома з апокринною метаплазією 

◙M8573/6 Аденокарцинома з апокринною метаплазією, метастатична 

◙M8573/9 Аденокарцинома з апокринною метаплазією, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

◙M8574/2 Аденокарцинома з нейроендокринним диференціюванням, in situ 

M8574/3 Аденокарцинома з нейроендокринним диференціюванням 

◙M8574/6 Аденокарцинома з нейроендокринним диференціюванням, 

метастатична 

◙M8574/9 Аденокарцинома з нейроендокринним диференціюванням, яка не 

визначена як первинна або метастатична 

◙M8575/2 Метапластичний рак, in situ 
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M8575/3 Метапластичний рак БДВ 

◙M8575/6 Метапластичний рак БДВ, метастатичний 

◙M8575/9 Метапластичний рак БДВ, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

◙M8576/2 Гепатоїдна аденокарцинома, in situ 

M8576/3 Гепатоїдна аденокарцинома 

◙M8576/6 Гепатоїдна аденокарцинома, метастатична 

◙M8576/9 Гепатоїдна аденокарцинома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

  

M858 Тимусні епітеліальні новоутворення 

M8580/0 Тимома, доброякісна 

M8580/1 Тимома БДВ 

◙M8580/2 Тимома, in situ 

M8580/3 Тимома, злоякісна БДВ 

◙M8580/6 Тимома, злоякісна БДВ, метастатична 

◙M8580/9 Тимома, злоякісна БДВ, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8581/1 Тимома, типу А БДВ 

◙M8581/2 Тимома, типу А, in situ 

M8581/3 Тимома, типу А, злоякісна 

◙M8581/6 Тимома, типу А, злоякісна, метастатична 

◙M8581/9 Тимома, типу А, злоякісна, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8582/1 Тимома, типу АВ БДВ 

◙M8582/2 Тимома, типу АВ, in situ 

M8582/3 Тимома, типу АВ, злоякісна 

◙M8582/6 Тимома, типу АВ, злоякісна, метастатична 

◙M8582/9 Тимома, типу АВ, злоякісна, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8583/1 Тимома, типу В1 БДВ 

◙M8583/2 Тимома, типу В1, in situ 

M8583/3 Тимома, типу В1, злоякісна 
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◙M8583/6 Тимома, типу В1, злоякісна, метастатична 

◙M8583/9 Тимома, типу В1, злоякісна, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8584/1 Тимома, типу В2 БДВ 

◙M8584/2 Тимома, типу В2, in situ 

M8584/3 Тимома, типу В2, злоякісна 

◙M8584/6 Тимома, типу В2, злоякісна, метастатична 

◙M8584/9 Тимома, типу В2, злоякісна, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8585/1 Тимома, типу В3 БДВ 

◙M8585/2 Тимома, типу В3, in situ 

M8585/3 Тимома, типу В3, злоякісна 

◙M8585/6 Тимома, типу В3, злоякісна, метастатична 

◙M8585/9 Тимома, типу В3, злоякісна, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M8586/2 Тимусна карцинома, in situ 

M8586/3 Тимусна карцинома БДВ 

◙M8586/6 Тимусна карцинома БДВ, метастатична 

◙M8586/9 Тимусна карцинома БДВ, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8587/0 Тимома ектопічна гамартоматозна 

◙M8588/2 Веретено-епітеліальна пухлина з тимусоподібним компонентом, in situ 

M8588/3 Веретено-епітеліальна пухлина з тимусоподібним компонентом 

◙M8588/6 Веретено-епітеліальна пухлина з тимусоподібним компонентом, 

метастатична 

◙M8588/9 Веретено-епітеліальна пухлина з тимусоподібним компонентом, яка не 

визначена як первинна або метастатична 

◙M8589/2 Карцинома з проявом тимусоподібного компонента, in situ 

M8589/3 Карцинома з проявом тимусоподібного компонента 

◙M8589/6 Карцинома з проявом тимусоподібного компонента, метастатична 

◙M8589/9 Карцинома з проявом тимусоподібного компонента, яка не визначена 

як первинна або метастатична 

  

M859-M867 Специфічні новоутворення статевих залоз 



1066 

◙M8590/0 Пухлина строми статевого тяжа, доброякісна 

M8590/1 Пухлина строми статевого тяжа БДВ 

◙M8590/2 Пухлина строми статевого тяжа, in situ 

◙M8590/3 Пухлина строми статевого тяжа БДВ, злоякісна 

◙M8590/6 Пухлина строми статевого тяжа БДВ, злоякісна, метастатична 

◙M8590/9 Пухлина строми статевого тяжа БДВ, злоякісна, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

M8591/1 Пухлина строми статевого тяжа, неповністю диференційована 

◙M8591/2 Пухлина строми статевого тяжа, неповністю диференційована, in situ 

◙M8591/3 Пухлина строми статевого тяжа, неповністю диференційована, 

злоякісна 

◙M8591/6 Пухлина строми статевого тяжа, неповністю диференційована, 

метастатична 

◙M8591/9 Пухлина строми статевого тяжа, неповністю диференційована, 

злоякісна, яка не визначена як первинна або метастатична 

M8592/1 Пухлина строми статевого тяжа, змішані форми 

◙M8592/2 Пухлина строми статевого тяжа, змішані форми, in situ 

◙M8592/3 Пухлина строми статевого тяжа, змішані форми, злоякісна 

◙M8592/6 Пухлина строми статевого тяжа, змішані форми, метастатична 

◙M8592/9 Пухлина строми статевого тяжа, змішані форми, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

M8593/1 Пухлина строми з незначними елементами статевого тяжа 

◙M8593/2 Пухлина строми з незначними елементами статевого тяжа, in situ 

◙M8593/3 Пухлина строми з незначними елементами статевого тяжу, злоякісна 

◙M8593/6 Пухлина строми з незначними елементами статевого тяжа, 

метастатична 

◙M8593/9 Пухлина строми з незначними елементами статевого тяжа, яка не 

визначена як первинна або метастатична 

M8600/0 Текома БДВ 

◙M8600/1 Текома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8600/2 Текома, in situ 

M8600/3 Текома, злоякісна 

◙M8600/6 Текома, злоякісна, метастатична 

◙M8600/9 Текома, злоякісна, яка не визначена як первинна або метастатична 
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M8601/0 Текома лютеїнована 

M8602/0 Склерозивна пухлина строми 

M8610/0 Лютеома БДВ 

◙M8610/1 Лютеома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8610/2 Лютеома, in situ 

◙M8610/3 Лютеома, злоякісна 

◙M8610/6 Лютеома, метастатична 

◙M8610/9 Лютеома, злоякісна, яка не визначена як первинна або метастатична 

M8620/1 Гранульозоклітинна пухлина, дорослий тип 

◙M8620/2 Гранульозоклітинна пухлина, in situ 

M8620/3 Гранульозоклітинна пухлина, злоякісна 

◙M8620/6 Гранульозоклітинна пухлина, злоякісна, метастатична 

◙M8620/9 Гранульозоклітинна пухлина, злоякісна, яка не визначена як первинна 

або метастатична 

M8621/1 Гранульозотекаклітинна пухлина 

◙M8621/2 Гранульозотекаклітинна пухлина, in situ 

◙M8621/3 Гранульозотекаклітинна пухлина, злоякісна 

◙M8621/6 Гранульозотекаклітинна пухлина, метастатична 

◙M8621/9 Гранульозотекаклітинна пухлина, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8622/1 Ювенільна гранульозоклітинна пухлина 

M8623/1 Пухлина статевого тяжа з кільцеподібними канальцями 

M8630/0 Андробластома, доброякісна 

M8630/1 Андробластома БДВ 

◙M8630/2 Андробластома, in situ 

M8630/3 Андробластома, злоякісна 

◙M8630/6 Андробластома, злоякісна, метастатична 

◙M8630/9 Андробластома, злоякісна, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8631/0 Пухлина з клітин Сертолі-Лейдіга, високодиференційована 

M8631/1 Пухлина з клітин Сертолі-Лейдіга, середньодиференційована 

◙M8631/2 Пухлина з клітин Сертолі-Лейдіга, низькодиференційована, in situ 
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M8631/3 Пухлина з клітин Сертолі-Лейдіга, низькодиференційована 

◙M8631/6 Пухлина з клітин Сертолі-Лейдіга, низькодиференційована, 

метастатична 

◙M8631/9 Пухлина з клітин Сертолі-Лейдіга, низькодиференційована, яка не 

визначена як первинна або метастатична 

M8632/1 Гінандробластома  

◙M8632/2 Гінандробластома, in situ 

◙M8632/3 Гінандробластома, злоякісна 

◙M8632/6 Гінандробластома, метастатична 

◙M8632/9 Гінандробластома, яка не визначена як первинна або метастатична 

M8633/1 Пухлина з клітин Сертолі-Лейдіга, ретиформна 

M8634/1 Пухлина з клітин Сертолі-Лейдіга, середньодиференційована, з 

гетерологічними елементами 

◙M8634/2 Пухлина з клітин Сертолі-Лейдіга, низькодиференційована, з 

гетерологічними елементами, in situ 

M8634/3 Пухлина з клітин Сертолі-Лейдіга, низькодиференційована, з 

гетерологічними елементами 

◙M8634/6 Пухлина з клітин Сертолі-Лейдіга, низькодиференційована, з 

гетерологічними елементами, метастатична 

◙M8634/9 Пухлина з клітин Сертолі-Лейдіга, низькодиференційована, з 

гетерологічними елементами, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8640/1 Пухлина з клітин Сертолі БДВ 

◙M8640/2 Рак з клітин Сертолі, in situ 

M8640/3 Рак з клітин Сертолі 

◙M8640/6 Рак з клітин Сертолі, метастатичний 

◙M8640/9 Рак з клітин Сертолі, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

M8641/0 Пухлина з клітин Сертолі з накопиченням ліпідів 

M8642/1 Пухлина з клітин Сертолі, великоклітинна, що кальцифікується 

M8650/0 Пухлина з клітин Лейдіга, доброякісна 

M8650/1 Пухлина з клітин Лейдіга БДВ 

◙M8650/2 Пухлина з клітин Лейдіга, in situ 

M8650/3 Пухлина з клітин Лейдіга, злоякісна 
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◙M8650/6 Пухлина з клітин Лейдіга, злоякісна, метастатична 

◙M8650/9 Пухлина з клітин Лейдіга, злоякісна, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8660/0 Хілусно-клітинна пухлина 

M8670/0 Ліпідно-клітинна пухлина яєчника 

◙M8670/2 Ліпідно-клітинна пухлина яєчника, in situ 

M8670/3 Стероїдно-клітинна пухлина, злоякісна 

◙M8670/6 Стероїдно-клітинна пухлина, злоякісна, метастатична 

◙M8670/9 Стероїдно-клітинна пухлина, злоякісна, яка не визначена як первинна 

або метастатична 

M8671/0 Пухлина з адреналових залишків 

◙M8671/1 Пухлина з адреналових залишків, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

  

M868-M871 Парагангліоми та глобусні пухлини 

M8680/0 Парагангліома, доброякісна 

M8680/1 Парагангліома БДВ 

◙M8680/2 Парагангліома, in situ 

M8680/3 Парагангліома, злоякісна 

◙M8680/6 Парагангліома, злоякісна, метастатична 

◙M8680/9 Парагангліома, злоякісна, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8681/1 Симпатична парагангліома 

M8682/1 Парасимпатична парагангліома 

M8683/0 Гангліоцитарна парагангліома 

◙M8683/1 Гангліоцитарна парагангліома, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

◙M8690/0 Пухлина яремного гломуса, доброякісна 

M8690/1 Пухлина яремного гломуса БДВ 

◙M8690/2 Пухлина яремного гломуса БДВ, in situ 

◙M8690/3 Пухлина яремного гломуса БДВ, злоякісна 

◙M8690/6 Пухлина яремного гломуса БДВ, злоякісна, метастатична 

◙M8690/9 Пухлина яремного гломуса БДВ, яка не визначена як первинна або 
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метастатична 

M8691/1 Пухлина аортального гломуса 

◙M8691/2 Пухлина аортального гломуса, in situ 

◙M8691/3 Пухлина аортального гломуса, злоякісна 

◙M8691/6 Пухлина аортального гломуса, злоякісна, метастатична 

◙M8691/9 Пухлина аортального гломуса, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8692/1 Пухлина каротидного гломуса 

◙M8692/3 Пухлина каротидного гломуса, злоякісна 

◙M8692/6 Пухлина каротидного гломуса, злоякісна, метастатична 

◙M8692/9 Пухлина каротидного гломуса, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8693/1 Екстра-адреналова парагангліома БДВ 

◙M8693/2 Екстра-адреналова парагангліома, in situ 

M8693/3 Екстра-адреналова парагангліома, злоякісна 

◙M8693/6 Екстра-адреналова парагангліома, злоякісна, метастатична 

◙M8693/9 Екстра-адреналова парагангліома, злоякісна, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

M8700/0 Феохромоцитома БДВ 

◙M8700/1 Феохромоцитома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8700/2 Феохромоцитома, in situ 

M8700/3 Феохромоцитома, злоякісна 

◙M8700/6 Феохромоцитома, злоякісна, метастатична 

◙M8700/9 Феохромоцитома, злоякісна, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M8710/2 Гломангіосаркома, in situ 

M8710/3 Гломангіосаркома 

◙M8710/6 Гломангіосаркома, метастатична 

◙M8710/9 Гломангіосаркома, яка не визначена як первинна або метастатична 

M8711/0 Гломусна пухлина БДВ 

◙M8711/1 Гломусна пухлина, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8711/2 Гломусна пухлина, in situ 

M8711/3 Гломусна пухлина, злоякісна 
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◙M8711/6 Гломусна пухлина, злоякісна, метастатична 

◙M8711/9 Гломусна пухлина, злоякісна, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8712/0 Гломангіома 

◙M8712/2 Гломангіома, in situ 

◙M8712/3 Гломангіома, злоякісна 

◙M8712/6 Гломангіома, злоякісна, метастатична 

◙M8712/9 Гломангіома, яка не визначена як первинна або метастатична 

M8713/0 Гломангіоміома 

◙M8713/2 Гломангіоміома, in situ 

  

M872-M879 Невуси та меланоми 

M8720/0 Пігментний невус БДВ 

◙M8720/1 Пігментний невус, не визначений як доброякісний або злоякісний 

M8720/2 Меланома in situ 

M8720/3 Злоякісна меланома БДВ 

◙M8720/6 Злоякісна меланома БДВ, метастатична 

◙M8720/9 Злоякісна меланома БДВ, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M8721/2 Вузлова меланома, in situ 

M8721/3 Вузлова меланома 

◙M8721/6 Вузлова меланома, метастатична 

◙M8721/9 Вузлова меланома, яка не визначена як первинна або метастатична 

M8722/0 Балонноклітинний невус 

◙M8722/1 Балонноклітинний невус, не визначений як доброякісний або 

злоякісний 

◙M8722/2 Балонноклітинна меланома, in situ 

M8722/3 Балонноклітинна меланома 

◙M8722/6 Балонноклітинна меланома, метастатична 

◙M8722/9 Балонноклітинна меланома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8723/0 Галоневус  

◙M8723/1 Меланома, регресуюча, не визначена як доброякісна або злоякісна 
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◙M8723/2 Злоякісна меланома, регресуюча, in situ 

M8723/3 Злоякісна меланома, регресуюча 

◙M8723/6 Злоякісна меланома, регресуюча, метастатична 

◙M8723/9 Злоякісна меланома, регресуюча, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8725/0 Нейроневус 

◙M8725/1 Нейроневус, не визначений як доброякісний або злоякісний 

◙M8725/3 Нейроневус, злоякісний 

◙M8725/6 Нейроневус, метастатичний 

◙M8725/9 Нейроневус, який не визначений як первинний або метастатичний 

M8726/0 Гігантоклітинний невус 

◙M8726/1 Гігантоклітинний невус, не визначений як доброякісний або злоякісний 

◙M8726/3 Гігантоклітинний невус, злоякісний 

◙M8726/6 Гігантоклітинний невус, метастатичний 

◙M8726/9 Гігантоклітинний невус, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

M8727/0 Диспластичний невус 

◙M8727/1 Диспластичний невус, не визначений як доброякісний або злоякісний 

◙M8727/2 Меланома у диспластичному невусі, in situ 

◙M8727/3 Меланома у диспластичному невусі, злоякісна 

◙M8727/6 Меланома у диспластичному невусі, метастатична 

◙M8727/9 Меланома у диспластичному невусі, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8728/0 Дифузний меланоцитоз 

M8728/1 Менінгеальна меланоцитома 

◙M8728/2 Менінгеальний меланоматоз, in situ 

M8728/3 Менінгеальний меланоматоз 

◙M8728/6 Менінгеальний меланоматоз, метастатичний 

◙M8728/9 Менінгеальний меланоматоз, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

M8730/0 Безпігментний невус 

◙M8730/1 Безпігментний невус, не визначений як доброякісний або злоякісний 

◙M8730/2 Амеланотична меланома, in situ 
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M8730/3 Амеланотична меланома 

◙M8730/6 Амеланотична меланома, метастатична 

◙M8730/9 Амеланотична меланома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8740/0 Пограничний невус БДВ 

◙M8740/1 Пограничний невус, не визначений як доброякісний або злоякісний 

◙M8740/2 Злоякісна меланома у пограничному невусі, in situ 

M8740/3 Злоякісна меланома у пограничному невусі 

◙M8740/6 Злоякісна меланома у пограничному невусі, метастатична 

◙M8740/9 Злоякісна меланома у пограничному невусі, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

◙M8741/1 Передраковий меланоз, не визначений як доброякісний або злоякісний 

M8741/2 Передраковий меланоз БДВ 

M8741/3 Злоякісна меланома при передраковому меланозі 

◙M8741/6 Злоякісна меланома при передраковому меланозі, метастатична 

◙M8741/9 Злоякісна меланома при передраковому меланозі, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

◙M8742/0 Злоякісне лентиго, доброякісне 

◙M8742/1 Злоякісне лентиго, не визначене як доброякісне або злоякісне 

M8742/2 Злоякісне лентиго 

M8742/3 Меланома типу злоякісного лентиго 

◙M8742/6 Меланома типу злоякісного лентиго, метастатична 

◙M8742/9 Меланома типу злоякісного лентиго, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M8743/1 Меланома, що поширюється поверхнево, не визначена як доброякісна 

або злоякісна 

◙M8743/2 Меланома, що поширюється поверхнево, in situ 

M8743/3 Меланома, що поширюється поверхнево 

◙M8743/6 Меланома, що поширюється поверхнево, метастатична 

◙M8743/9 Меланома, що поширюється поверхнево, яка не визначена як первинна 

або метастатична 

◙M8744/2 Акральна лентигінозна меланома, злоякісна, in situ 

M8744/3 Акральна лентигінозна меланома, злоякісна 
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◙M8744/6 Акральна лентигінозна меланома, злоякісна, метастатична 

◙M8744/9 Акральна лентигінозна меланома, злоякісна, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

◙M8745/2 Десмопластична меланома, злоякісна, in situ 

M8745/3 Десмопластична меланома, злоякісна 

◙M8745/6 Десмопластична меланома, злоякісна, метастатична 

◙M8745/9 Десмопластична меланома, злоякісна, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M8746/2 Слизова лентигінозна меланома, in situ 

M8746/3 Слизова лентигінозна меланома 

◙M8746/6 Слизова лентигінозна меланома, метастатична 

◙M8746/9 Слизова лентигінозна меланома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8750/0 Внутрішньодермальний невус 

◙M8750/1 Внутрішньодермальний невус, не визначений як доброякісний або 

злоякісний 

◙M8750/2 Внутрішньодермальний невус, in situ 

◙M8750/3 Внутрішньодермальний невус, злоякісний 

◙M8750/6 Внутрішньодермальний невус, метастатичний 

◙M8750/9 Внутрішньодермальний невус, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

M8760/0 Складний невус 

◙M8760/1 Складний невус, не визначений як доброякісний або злоякісний 

◙M8760/2  Складний невус, in situ 

◙M8760/3 Складний невус, злоякісний 

◙M8760/6 Складний невус, метастатичний 

◙M8760/9 Складний невус, який не визначений як первинний або метастатичний 

M8761/0 Малий вроджений невус 

M8761/1 Гігантський пігментний невус БДВ 

◙M8761/2 Злоякісна меланома у гігантському пігментному невусі, in situ 

M8761/3 Злоякісна меланома у гігантському пігментному невусі 

◙M8761/6 Злоякісна меланома у гігантському пігментному невусі, метастатична 

◙M8761/9 Злоякісна меланома у гігантському пігментному невусі, яка не 
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визначена як первинна або метастатична 

M8762/1 Ураження проліферативне дермальне у вродженому невусі 

M8770/0 Епітеліоїдний та веретеноклітинний невус 

◙M8770/1 Епітеліоїдний та веретеноклітинний невус, не визначений як 

доброякісний або злоякісний 

◙M8770/2 Епітеліоїдна та веретеноклітинна меланома, in situ 

M8770/3 Змішана епітеліоїдно-веретеноклітинна меланома 

◙M8770/6 Змішана епітеліоїдно-веретеноклітинна меланома, метастатична 

◙M8770/9 Змішана епітеліоїдно-веретеноклітинна меланома, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

M8771/0 Епітеліоїдно-клітинний невус 

◙M8771/1 Епітеліоїдно-клітинний невус, не визначений як доброякісний або 

злоякісний 

◙M8771/2 Епітеліоїдно-клітинна меланома, in situ 

M8771/3 Епітеліоїдно-клітинна меланома 

◙M8771/6 Епітеліоїдно-клітинна меланома, метастатична 

◙M8771/9 Епітеліоїдно-клітинна меланома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8772/0 Веретеноклітинний невус БДВ 

◙M8772/1 Веретеноклітинний невус, не визначений як доброякісний або 

злоякісний 

◙M8772/2 Веретеноклітинна меланома, in situ 

M8772/3 Веретеноклітинна меланома БДВ 

◙M8772/6 Веретеноклітинна меланома БДВ, метастатична 

◙M8772/9 Веретеноклітинна меланома БДВ, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M8773/2 Веретеноклітинна меланома, тип А, in situ 

M8773/3 Веретеноклітинна меланома, тип А 

◙M8773/6 Веретеноклітинна меланома, тип А, метастатична 

◙M8773/9 Веретеноклітинна меланома, тип А, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M8774/2 Веретеноклітинна меланома, тип В, in situ 

M8774/3 Веретеноклітинна меланома, тип В 

◙M8774/6 Веретеноклітинна меланома, тип В, метастатична 
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◙M8774/9 Веретеноклітинна меланома, тип В, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8780/0 Блакитний невус БДВ 

◙M8780/1 Блакитний невус, не визначений як доброякісний або злоякісний 

◙M8780/2 Блакитний невус, in situ 

M8780/3 Блакитний невус, злоякісний 

◙M8780/6 Блакитний невус, злоякісний, метастатичний 

◙M8780/9 Блакитний невус, злоякісний, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

M8790/0 Клітинний блакитний невус 

◙M8790/1 Клітинний блакитний невус, не визначений як доброякісний або 

злоякісний 

◙M8790/3 Клітинний блакитний невус, злоякісний 

◙M8790/6 Клітинний блакитний невус, метастатичний 

◙M8790/9 Клітинний блакитний невус, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

  

M880 Пухлини та саркоми м’яких тканин БДВ 

M8800/0 Пухлина м’яких тканин, доброякісна 

M8800/3 Саркома БДВ 

◙M8800/6 Саркома, метастатична 

M8800/9 Саркоматоз БДВ 

◙M8801/1 Веретеноклітинна пухлина, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M8801/3 Веретеноклітинна саркома 

◙M8801/6 Веретеноклітинна саркома, метастатична 

◙M8801/9 Веретеноклітинна саркома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M8802/1 Гігантоклітинна пухлина, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M8802/3 Гігантоклітинна саркома 

◙M8802/6 Гігантоклітинна саркома, метастатична 

◙M8802/9 Гігантоклітинна саркома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8803/3 Дрібноклітинна саркома 
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◙M8803/6 Дрібноклітинна саркома, метастатична 

◙M8803/9 Дрібноклітинна саркома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M8804/2 Епітеліоїдна саркома, in situ 

M8804/3 Епітеліоїдна саркома 

◙M8804/6 Епітеліоїдна саркома, метастатична 

◙M8804/9 Епітеліоїдна саркома, яка не визначена як первинна або метастатична 

M8805/3 Недиференційована саркома 

◙M8805/6 Недиференційована саркома, метастатична 

◙M8805/9 Недиференційована саркома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8806/3 Десмопластична дрібно-круглоклітинна пухлина 

◙M8806/6 Десмопластична дрібно-круглоклітинна пухлина, метастатична 

◙M8806/9 Десмопластична дрібно-круглоклітинна пухлина, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

  

M881-M883 Пухлини фіброзної тканини 

M8810/0 Фіброма БДВ 

M8810/1 Клітинна фіброма 

M8810/3 Фібросаркома БДВ 

◙M8810/6 Фібросаркома БДВ, метастатична 

◙M8810/9 Фібросаркома БДВ, яка не визначена як первинна або метастатична 

M8811/0 Фіброміксома 

◙M8811/1 Фіброміксома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M8811/3 Фіброміксосаркома 

◙M8811/6 Фіброміксосаркома, метастатична 

◙M8811/9 Фіброміксосаркома, яка не визначена як первинна або метастатична 

M8812/0 Періостальна фіброма 

◙M8812/1 Періостальна фіброма, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M8812/3 Періостальна фібросаркома 

◙M8812/6 Періостальна фібросаркома, метастатична 

◙M8812/9 Періостальна фібросаркома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 
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M8813/0 Фасціальна фіброма 

◙M8813/1 Фасціальна фіброма, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M8813/3 Фасціальна фібросаркома 

◙M8813/6 Фасціальна фібросаркома, метастатична 

◙M8813/9 Фасціальна фібросаркома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M8814/1 Дитяча фібросаркома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M8814/3 Дитяча фібросаркома 

◙M8814/6 Дитяча фібросаркома, метастатична 

◙M8814/9 Дитяча фібросаркома, яка не визначена як первинна або метастатична 

M8815/0 Солітарна фіброзна пухлина 

◙M8815/1 Солітарна фіброзна пухлина, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M8815/3 Солітарна фіброзна пухлина, злоякісна 

◙M8815/6 Солітарна фіброзна пухлина, злоякісна, метастатична 

◙M8815/9 Солітарна фіброзна пухлина, злоякісна, яка не визначена як первинна 

або метастатична 

M8820/0 Еластофіброма  

◙M8820/3 Еластофіброма, злоякісна 

◙M8820/6 Еластофіброма, метастатична 

◙M8820/9 Еластофіброма, яка не визначена як первинна або метастатична 

M8821/1 Агресивний фіброматоз 

◙M8821/3 Агресивний фіброматоз, злоякісний 

◙M8821/6 Агресивний фіброматоз, метастатичний 

◙M8821/9 Агресивний фіброматоз, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

M8822/1 Абдомінальний фіброматоз 

◙M8822/3 Абдомінальний фіброматоз, злоякісний 

◙M8822/6 Абдомінальний фіброматоз, метастатичний 

◙M8822/9 Абдомінальний фіброматоз, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

M8823/0 Десмопластична фіброма 

◙M8823/1 Десмопластична фіброма, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M8824/0 Міофіброма  
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M8824/1 Міофіброматоз  

M8825/0 Міофібробластома 

M8825/1 Міофібробластна пухлина БДВ 

◙M8825/3 Міофібробластна пухлина БДВ, злоякісна 

◙M8825/6 Міофібробластна пухлина БДВ, метастатична 

◙M8825/9 Міофібробластна пухлина БДВ, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8826/0 Ангіоміофібробластома  

◙M8826/1 Ангіоміофібробластома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M8827/1 Міофібробластна пухлина, перибронхіальна 

◙M8827/3 Міофібробластна пухлина, перибронхіальна, злоякісна 

◙M8827/6 Міофібробластна пухлина, перибронхіальна, метастатична 

◙M8827/9 Міофібробластна пухлина, перибронхіальна, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

M8830/0 Доброякісна фіброзна гістіоцитома 

M8830/1 Атипова фіброзна гістіоцитома 

M8830/3 Злоякісна фіброзна гістіоцитома 

◙M8830/6 Злоякісна фіброзна гістіоцитома, метастатична 

◙M8830/9 Злоякісна фіброзна гістіоцитома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8831/0 Гістіоцитома БДВ 

◙M8831/1 Гістіоцитома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M8832/0 Дерматофіброма БДВ 

◙M8832/1 Дерматофіброма, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M8832/3 Дерматофібросаркома БДВ 

◙M8832/6 Дерматофібросаркома БДВ, метастатична 

◙M8832/9 Дерматофібросаркома БДВ, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8833/3 Пігментна дерматофібросаркома, що вибухає 

◙M8833/6 Пігментна дерматофібросаркома, що вибухає, метастатична 

◙M8833/9 Пігментна дерматофібросаркома, що вибухає, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

M8834/1 Гігантоклітинна фібробластома 
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M8835/1 Плексіформна фіброгістіоцитарна пухлина 

◙M8835/3 Плексіформна фіброгістіоцитарна пухлина, злоякісна 

◙M8835/6 Плексіформна фіброгістіоцитарна пухлина, злоякісна, метастатична 

◙M8835/9 Плексіформна фіброгістіоцитарна пухлина, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

M8836/1 Ангіоматоїдна фіброзна гістіоцитома 

◙M8836/3 Ангіоматоїдна фіброзна гістіоцитома, злоякісна 

◙M8836/6 Ангіоматоїдна фіброзна гістіоцитома, метастатична 

◙M8836/9 Ангіоматоїдна фіброзна гістіоцитома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

  

M884 Міксоматозні новоутворення 

M8840/0 Міксома БДВ 

M8840/3 Міксосаркома 

◙M8840/6 Міксосаркома, метастатична 

◙M8840/9 Міксосаркома, яка не визначена як первинна або метастатична 

M8841/1 Ангіоміксома  

◙M8841/3 Ангіоміксома, злоякісна 

◙M8841/6 Ангіоміксома, злоякісна, метастатична 

◙M8841/9 Ангіоміксома, яка не визначена як первинна або метастатична 

M8842/0 Фіброміксоїдна пухлина, що осифікується 

◙M8842/1 Фіброміксоїдна пухлина, що осифікується, не визначена як доброякісна 

або злоякісна 

  

M885-M888 Пухлини жирової тканини 

M8850/0 Ліпома БДВ 

M8850/1 Атипова ліпома 

M8850/3 Ліпосаркома БДВ 

◙M8850/6 Ліпосаркома БДВ, метастатична 

◙M8850/9 Ліпосаркома БДВ, яка не визначена як первинна або метастатична 

M8851/0 Фіброліпома  

◙M8851/1 Фіброліпома, не визначена як доброякісна або злоякісна 
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M8851/3 Ліпосаркома, високодиференційована 

◙M8851/6 Ліпосаркома, високодиференційована, метастатична 

◙M8851/9 Ліпосаркома, високодиференційована, яка не визначена як первинна 

або метастатична 

M8852/0 Фіброміксоліпома  

◙M8852/1 Фіброміксоліпома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M8852/3 Міксоїдна ліпосаркома 

◙M8852/6 Міксоїдна ліпосаркома, метастатична 

◙M8852/9 Міксоїдна ліпосаркома, яка не визначена як первинна або метастатична 

M8853/3 Круглоклітинна ліпосаркома 

◙M8853/6 Круглоклітинна ліпосаркома, метастатична 

◙M8853/9 Круглоклітинна ліпосаркома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8854/0 Плеоморфна ліпома 

M8854/3 Плеоморфна ліпосаркома 

◙M8854/6 Плеоморфна ліпосаркома, метастатична 

◙M8854/9 Плеоморфна ліпосаркома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8855/3 Змішана ліпосаркома 

◙M8855/6 Змішана ліпосаркома, метастатична 

◙M8855/9 Змішана ліпосаркома, яка не визначена як первинна або метастатична 

M8856/0 Міжм’язова ліпома 

M8857/0 Веретеноклітинна ліпома 

◙M8857/1 Веретеноклітинна ліпома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M8857/3 Фібробластна ліпосаркома 

◙M8857/6 Фібробластна ліпосаркома, метастатична 

◙M8857/9 Фібробластна ліпосаркома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8858/3 Ліпосаркома малодиференційована 

◙M8858/6 Ліпосаркома малодиференційована, метастатична 

◙M8858/9 Ліпосаркома малодиференційована, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8860/0 Ангіоміоліпома  
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M8860/1 Ангіоміоліпома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8860/3 Ангіоміоліпосаркома  

◙M8860/6 Ангіоміоліпосаркома, метастатична 

◙M8860/9 Ангіоміоліпосаркома, яка не визначена як первинна або метастатична 

M8861/0 Ангіоліпома БДВ 

◙M8861/1 Ангіоліпома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M8870/0 Мієлоліпома 

◙M8870/1 Мієлоліпома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M8880/0 Гібернома  

◙M8880/1 Гібернома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8880/3 Гібернома, злоякісна 

◙M8880/6 Гібернома, злоякісна, метастатична 

◙M8880/9 Гібернома, яка не визначена як первинна або метастатична 

M8881/0 Ліпобластоматоз  

  

M889-M892 Пухлини м’язової тканини 

M8890/0 Лейоміома БДВ 

M8890/1 Лейоміоматоз БДВ 

M8890/3 Лейоміосаркома БДВ 

◙M8890/6 Лейоміосаркома БДВ, метастатична 

◙M8890/9 Лейоміосаркома БДВ, яка не визначена як первинна або метастатична 

M8891/0 Епітеліоїдна лейоміома 

◙M8891/1 Епітеліоїдна лейоміома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M8891/3 Епітеліоїдна лейоміосаркома 

◙M8891/6 Епітеліоїдна лейоміосаркома, метастатична 

◙M8891/9 Епітеліоїдна лейоміосаркома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8892/0 Клітинна лейоміома 

◙M8892/1 Клітинна лейоміома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M8893/0 Химерна лейоміома 

◙M8893/1 Химерна лейоміома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8893/3 Химерна лейоміома, злоякісна 
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◙M8893/6 Химерна лейоміома, метастатична 

◙M8893/9 Химерна лейоміома, яка не визначена як первинна або метастатична 

M8894/0 Ангіоміома 

◙M8894/1 Ангіоміома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M8894/3 Ангіоміосаркома 

◙M8894/6 Ангіоміосаркома, метастатична 

◙M8894/9 Ангіоміосаркома, яка не визначена як первинна або метастатична 

M8895/0 Міома 

◙M8895/1 Міома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M8895/3 Міосаркома  

◙M8895/6 Міосаркома, метастатична 

◙M8895/9 Міосаркома, яка не визначена як первинна або метастатична 

M8896/3 Слизова лейоміосаркома 

◙M8896/6 Слизова лейоміосаркома, метастатична 

◙M8896/9 Слизова лейоміосаркома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8897/1 Гладком’язова пухлина з невизначеною потенційною злоякісністю 

M8898/1 Метастазуюча лейоміома 

M8900/0 Рабдоміома БДВ 

◙M8900/1 Рабдоміома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M8900/3 Рабдоміосаркома БДВ 

◙M8900/6 Рабдоміосаркома БДВ, метастатична 

◙M8900/9 Рабдоміосаркома БДВ, яка не визначена як первинна або метастатична 

M8901/3 Плеоморфна рабдоміосаркома, дорослий тип 

◙M8901/6 Плеоморфна рабдоміосаркома, дорослий тип, метастатична 

◙M8901/9 Плеоморфна рабдоміосаркома, дорослий тип, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

M8902/3 Рабдоміосаркома змішаного типу 

◙M8902/6 Рабдоміосаркома змішаного типу, метастатична 

◙M8902/9 Рабдоміосаркома змішаного типу, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8903/0 Фетальна рабдоміома 
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◙M8903/1 Фетальна рабдоміома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M8904/0 Зріла рабдоміома 

◙M8904/1 Зріла рабдоміома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M8905/0 Генітальна рабдоміома 

◙M8905/1 Генітальна рабдоміома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M8910/3 Ембріональна рабдоміосаркома БДВ 

◙M8910/6 Ембріональна рабдоміосаркома БДВ, метастатична 

◙M8910/9 Ембріональна рабдоміосаркома БДВ, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8912/3 Веретеноклітинна рабдоміосаркома 

◙M8912/6 Веретеноклітинна рабдоміосаркома, метастатична 

◙M8912/9 Веретеноклітинна рабдоміосаркома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8920/3 Альвеолярна рабдоміосаркома 

◙M8920/6 Альвеолярна рабдоміосаркома, метастатична 

◙M8920/9 Альвеолярна рабдоміосаркома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8921/3 Рабдоміосаркома з гангліозною модифікацією 

◙M8921/6 Рабдоміосаркома з гангліозною модифікацією, метастатична 

◙M8921/9 Рабдоміосаркома з гангліозною модифікацією, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

  

M893-M899 Складні змішані та стромальні новоутворення 

M8930/0 Ендометріальний стромальний вузол 

◙M8930/1 Ендометріальний стромальний вузол, не визначений як доброякісний 

або злоякісний 

M8930/3 Ендометріальна стромальна саркома БДВ 

◙M8930/6 Ендометріальна стромальна саркома БДВ, метастатична 

◙M8930/9 Ендометріальна стромальна саркома БДВ, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

◙M8931/1 Ендометріальна стромальна пухлина, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

M8931/3 Ендометріальна стромальна саркома, високодиференційована 

◙M8931/6 Ендометріальна стромальна саркома, високодиференційована, 
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метастатична 

◙M8931/9 Ендометріальна стромальна саркома, високодиференційована, яка не 

визначена як первинна або метастатична 

M8932/0 Аденоміома  

M8933/3 Аденосаркома 

◙M8933/6 Аденосаркома, метастатична 

◙M8933/9 Аденосаркома, яка не визначена як первинна або метастатична 

M8934/3 Карцинофіброма  

◙M8934/6 Карцинофіброма, метастатична 

◙M8934/9 Карцинофіброма, яка не визначена як первинна або метастатична 

M8935/0 Стромальна пухлина, доброякісна 

M8935/1 Стромальна пухлина БДВ 

M8935/3 Стромальна саркома БДВ 

◙M8935/6 Стромальна саркома, метастатична 

◙M8935/9 Стромальна саркома БДВ, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8936/0 Шлунково-кишкова стромальна пухлина, доброякісна 

M8936/1 Шлунково-кишкова стромальна пухлина БДВ 

M8936/3 Шлунково-кишкова стромальна саркома 

◙M8936/6 Шлунково-кишкова стромальна саркома, метастатична 

◙M8936/9 Шлунково-кишкова стромальна саркома, яка не визначена як первинна 

або метастатична 

M8940/0 Плеоморфна аденома 

◙M8940/1 Плеоморфна аденома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8940/2 Змішана пухлина, in situ БДВ 

M8940/3 Змішана пухлина, злоякісна БДВ 

◙M8940/6 Змішана пухлина, злоякісна БДВ, метастатична 

◙M8940/9 Змішана пухлина, злоякісна БДВ, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M8941/2 Рак у плеоморфній аденомі, in situ 

M8941/3 Рак у плеоморфній аденомі 

◙M8941/6 Рак у плеоморфній аденомі, метастатичний 

◙M8941/9 Рак у плеоморфній аденомі, який не визначений як первинний або 
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метастатичний 

◙M8950/1 Мюллерова змішана пухлина, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

◙M8950/2 Мюллерова змішана пухлина, in situ 

M8950/3 Мюллерова змішана пухлина 

◙M8950/6 Мюллерова змішана пухлина, метастатична 

◙M8950/9 Мюллерова змішана пухлина, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M8951/1 Мезодермальна змішана пухлина, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

◙M8951/2 Мезодермальна змішана пухлина, in situ 

M8951/3 Мезодермальна змішана пухлина 

◙M8951/6 Мезодермальна змішана пухлина, метастатична 

◙M8951/9 Мезодермальна змішана пухлина, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8959/0 Доброякісна кістозна нефрома 

M8959/1 Кістозна частково диференційована нефробластома 

◙M8959/2 Кістозна нефрома, in situ 

M8959/3 Злоякісна кістозна нефрома 

◙M8959/6 Злоякісна кістозна нефрома, метастатична 

◙M8959/9 Злоякісна кістозна нефрома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8960/1 Мезобластична нефрома 

◙M8960/2 Нефробластома БДВ, in situ 

M8960/3 Нефробластома БДВ 

◙M8960/6 Нефробластома БДВ, метастатична 

◙M8960/9 Нефробластома БДВ, яка не визначена як первинна або метастатична 

M8963/3 Злоякісна рабдоїдна пухлина 

◙M8963/6 Злоякісна рабдоїдна пухлина, метастатична 

◙M8963/9 Злоякісна рабдоїдна пухлина, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8964/3 Світлоклітинна саркома нирки 

◙M8964/6 Світлоклітинна саркома нирки, метастатична 
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◙M8964/9 Світлоклітинна саркома нирки, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8965/0 Нефрогенна аденофіброма 

◙M8965/1 Нефрогенна аденофіброма, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M8966/0 Реномедулярна інтерстиціально-клітинна пухлина 

◙M8966/1 Реномедулярна інтерстиціально-клітинна пухлина, не визначена як 

доброякісна або злоякісна 

M8967/0 Ниркова пухлина, що осифікується 

◙M8967/1 Ниркова пухлина, що осифікується, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

◙M8967/3 Ниркова пухлина, що осифікується, злоякісна 

◙M8967/6 Ниркова пухлина, що осифікується, злоякісна, метастатична 

◙M8967/9 Ниркова пухлина, що осифікується, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M8970/2 Гепатобластома, in situ 

M8970/3 Гепатобластома 

◙M8970/6 Гепатобластома, метастатична 

◙M8970/9 Гепатобластома, яка не визначена як первинна або метастатична 

◙M8971/2 Панкреатобластома, in situ 

M8971/3 Панкреатобластома 

◙M8971/6 Панкреатобластома, метастатична 

◙M8971/9 Панкреатобластома, яка не визначена як первинна або метастатична 

◙M8972/2 Бластома легень, in situ 

M8972/3 Бластома легень 

◙M8972/6 Бластома легень, метастатична 

◙M8972/9 Бластома легень, яка не визначена як первинна або метастатична 

◙M8973/2 Плевропульмонарна бластома, in situ 

M8973/3 Плевропульмонарна бластома 

◙M8973/6 Плевропульмонарна бластома, метастатична 

◙M8973/9 Плевропульмонарна бластома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8974/1 Сіалобластома 

◙M8974/3 Сіалобластома, злоякісна 
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◙M8974/6 Сіалобластома, метастатична 

◙M8974/9 Сіалобластома, яка не визначена як первинна або метастатична 

M8975/1 Кальцифікуюча споріднена епітеліально-стромальна пухлина 

◙M8980/2 Карциносаркома БДВ, in situ 

M8980/3 Карциносаркома БДВ 

◙M8980/6 Карциносаркома БДВ, метастатична 

◙M8980/9 Карциносаркома БДВ, яка не визначена як первинна або метастатична 

◙M8981/2 Карциносаркома, ембріональна, in situ 

M8981/3 Карциносаркома, ембріональна 

◙M8981/6 Карциносаркома, ембріональна, метастатична 

◙M8981/9 Карциносаркома, ембріональна, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8982/0 Міоепітеліома  

◙M8982/1 Міоепітеліома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M8982/2 Міоепітеліома, in situ 

M8982/3 Злоякісна міоепітеліома 

◙M8982/6 Злоякісна міоепітеліома, метастатична 

◙M8982/9 Злоякісна міоепітеліома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M8983/0 Аденоміоепітеліома  

◙M8983/1 Аденоміоепітеліома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M8990/0 Мезенхімома, доброякісна 

M8990/1 Мезенхімома БДВ 

◙M8990/2 Мезенхімома, in situ 

M8990/3 Мезенхімома, злоякісна 

◙M8990/6 Мезенхімома, злоякісна, метастатична 

◙M8990/9 Мезенхімома, злоякісна, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M8991/2 Ембріональна саркома, in situ 

M8991/3 Ембріональна саркома 

◙M8991/6 Ембріональна саркома, метастатична 

◙M8991/9 Ембріональна саркома, яка не визначена як первинна або метастатична 
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M900-M903 Фіброепітеліальні новоутворення 

M9000/0 Пухлина Бреннера БДВ 

M9000/1 Пухлина Бреннера, погранична злоякісність 

◙M9000/2 Пухлина Бреннера, in situ 

M9000/3 Пухлина Бреннера, злоякісна 

◙M9000/6 Пухлина Бреннера, злоякісна, метастатична 

◙M9000/9 Пухлина Бреннера, злоякісна, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M9010/0 Фіброаденома БДВ 

◙M9010/1 Фіброаденома БДВ, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M9010/2 Фіброаденома БДВ, in situ 

◙M9010/3 Фіброаденома БДВ, злоякісна 

◙M9010/6 Фіброаденома БДВ, метастатична 

◙M9010/9 Фіброаденома БДВ, яка не визначена як первинна або метастатична 

M9011/0 Інтраканалікулярна фіброаденома 

◙M9011/1 Інтраканалікулярна фіброаденома, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

M9012/0 Периканалікулярна фіброаденома 

◙M9012/1 Периканалікулярна фіброаденома, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

M9013/0 Аденофіброма БДВ 

◙M9013/1 Аденофіброма БДВ, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M9014/0 Серозна аденофіброма БДВ 

M9014/1 Серозна аденофіброма, погранична злоякісність 

◙M9014/2 Серозна аденокарцинофіброма, in situ 

M9014/3 Серозна аденокарцинофіброма 

◙M9014/6 Серозна аденокарцинофіброма, метастатична 

◙M9014/9 Серозна аденокарцинофіброма, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M9015/0 Муцинозна аденофіброма БДВ 

M9015/1 Муцинозна аденофіброма, погранична злоякісність 

◙M9015/2 Муцинозна аденокарцинофіброма, in situ 
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M9015/3 Муцинозна аденокарцинофіброма 

◙M9015/6 Муцинозна аденокарцинофіброма, метастатична 

◙M9015/9 Муцинозна аденокарцинофіброма, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M9016/0 Гігантська фіброаденома 

M9020/0 Листоподібна пухлина, доброякісна 

M9020/1 Листоподібна пухлина, погранична 

◙M9020/2 Листоподібна пухлина, in situ 

M9020/3 Листоподібна пухлина, злоякісна 

◙M9020/6 Листоподібна пухлина, злоякісна, метастатична 

◙M9020/9 Листоподібна пухлина, злоякісна, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M9030/0 Ювенільна фіброаденома 

◙M9030/1 Ювенільна фіброаденома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

  

M904 Синовіальноподібні новоутворення 

M9040/0 Синовіома, доброякісна 

◙M9040/1 Синовіома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M9040/3 Синовіальна саркома БДВ 

◙M9040/6 Синовіальна саркома БДВ, метастатична 

◙M9040/9 Синовіальна саркома БДВ, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M9041/3 Синовіальна саркома, веретеноклітинна 

◙M9041/6 Синовіальна саркома, веретеноклітинна, метастатична 

◙M9041/9 Синовіальна саркома, веретеноклітинна, яка не визначена як первинна 

або метастатична 

M9042/3 Синовіальна саркома, епітеліоїдно-клітинна 

◙M9042/6 Синовіальна саркома, епітеліоїдно-клітинна, метастатична 

◙M9042/9 Синовіальна саркома, епітеліоїдно-клітинна, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

M9043/3 Синовіальна саркома, двофазна 

◙M9043/6 Синовіальна саркома, двофазна, метастатична 

◙M9043/9 Синовіальна саркома, двофазна, яка не визначена як первинна або 
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метастатична 

M9044/3 Світлоклітинна саркома БДВ 

◙M9044/6 Світлоклітинна саркома БДВ, метастатична 

◙M9044/9 Світлоклітинна саркома БДВ, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

  

M905 Пухлини мезотеліальної тканини 

M9050/0 Мезотеліома, доброякісна 

◙M9050/1 Мезотеліома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M9050/3 Мезотеліома, злоякісна 

◙M9050/6 Мезотеліома, злоякісна, метастатична 

◙M9050/9 Мезотеліома, злоякісна, яка не визначена як первинна або метастатична 

M9051/0 Фіброзна мезотеліома, доброякісна 

◙M9051/1 Фіброзна мезотеліома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M9051/3 Фіброзна мезотеліома, злоякісна 

◙M9051/6 Фіброзна мезотеліома, злоякісна, метастатична 

◙M9051/9 Фіброзна мезотеліома, злоякісна, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M9052/0 Епітеліоїдна мезотеліома, доброякісна 

◙M9052/1 Епітеліоїдна мезотеліома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M9052/3 Епітеліоїдна мезотеліома, злоякісна 

◙M9052/6 Епітеліоїдна мезотеліома, злоякісна, метастатична 

◙M9052/9 Епітеліоїдна мезотеліома, злоякісна, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M9053/3 Мезотеліома, двофазна, злоякісна 

◙M9053/6 Мезотеліома, двофазна, злоякісна, метастатична 

◙M9053/9 Мезотеліома, двофазна, злоякісна, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M9054/0 Аденоматоїдна пухлина БДВ 

◙M9054/1 Аденоматоїдна пухлина, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M9055/0 Полікістозна мезотеліома, доброякісна 

M9055/1 Кістозна мезотеліома БДВ 

◙M9055/3 Кістозна мезотеліома БДВ, злоякісна 
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◙M9055/6 Кістозна мезотеліома БДВ, метастатична 

◙M9055/9 Кістозна мезотеліома БДВ, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

  

M906-M909 Герміногенні [зародковоклітинні] новоутворення 

◙M9060/2 Дисгермінома, in situ 

M9060/3 Дисгермінома 

◙M9060/6 Дисгермінома, метастатична 

◙M9060/9 Дисгермінома, яка не визначена як первинна або метастатична 

◙M9061/2 Семінома, in situ 

M9061/3 Семінома БДВ 

◙M9061/6 Семінома БДВ, метастатична 

◙M9061/9 Семінома БДВ, яка не визначена як первинна або метастатична 

◙M9062/2 Семінома, анапластична, in situ 

M9062/3 Семінома, анапластична 

◙M9062/6 Семінома, анапластична, метастатична 

◙M9062/9 Семінома, анапластична, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M9063/2 Сперматоцитна семінома, in situ 

M9063/3 Сперматоцитна семінома 

◙M9063/6 Сперматоцитна семінома, метастатична 

◙M9063/9 Сперматоцитна семінома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M9064/0 Гермінома, доброякісна 

M9064/2 Інтратубулярні злоякісні зародкові клітини 

M9064/3 Гермінома 

◙M9064/6 Гермінома, метастатична 

◙M9064/9 Гермінома, яка не визначена як первинна або метастатична 

◙M9065/2 Зародково-клітинна пухлина, несеміноматозна, in situ 

M9065/3 Зародково-клітинна пухлина, несеміноматозна 

◙M9065/6 Зародково-клітинна пухлина, несеміноматозна, метастатична 

◙M9065/9 Зародково-клітинна пухлина, несеміноматозна, яка не визначена як 

первинна або метастатична 
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◙M9070/2 Ембріональний рак БДВ, in situ 

M9070/3 Ембріональний рак БДВ 

◙M9070/6 Ембріональний рак БДВ, метастатичний 

◙M9070/9 Ембріональний рак БДВ, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

◙M9071/2 Пухлина ендодермального синуса, in situ 

M9071/3 Пухлина ендодермального синуса 

◙M9071/6 Пухлина ендодермального синуса, метастатична 

◙M9071/9 Пухлина ендодермального синуса, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M9072/2 Поліембріома, in situ 

M9072/3 Поліембріома 

◙M9072/6 Поліембріома, метастатична 

◙M9072/9 Поліембріома, яка не визначена як первинна або метастатична 

M9073/1 Гонадобластома 

◙M9073/2 Гонадобластома, in situ 

◙M9073/3 Гонадобластома, злоякісна 

◙M9073/6 Гонадобластома, метастатична 

◙M9073/9 Гонадобластома, яка не визначена як первинна або метастатична 

M9080/0 Тератома, доброякісна 

M9080/1 Тератома БДВ 

◙M9080/2 Тератома, in situ БДВ 

M9080/3 Тератома, злоякісна БДВ 

◙M9080/6 Тератома, злоякісна БДВ, метастатична 

◙M9080/9 Тератома, злоякісна БДВ, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M9081/2 Тератокарцинома, in situ 

M9081/3 Тератокарцинома 

◙M9081/6 Тератокарцинома, метастатична 

◙M9081/9 Тератокарцинома, яка не визначена як первинна або метастатична 

◙M9082/2 Злоякісна тератома, недиференційована, in situ 

M9082/3 Злоякісна тератома, недиференційована 
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◙M9082/6 Злоякісна тератома, недиференційована, метастатична 

◙M9082/9 Злоякісна тератома, недиференційована, яка не визначена як первинна 

або метастатична 

◙M9083/2 Злоякісна тератома, проміжна, in situ 

M9083/3 Злоякісна тератома, проміжна 

◙M9083/6 Злоякісна тератома, проміжна, метастатична 

◙M9083/9 Злоякісна тератома, проміжна, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M9084/0 Дермоїдна кіста БДВ 

◙M9084/1 Дермоїдна кіста БДВ, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M9084/2 Тератома зі злоякісною трансформацією, in situ 

M9084/3 Тератома зі злоякісною трансформацією 

◙M9084/6 Тератома зі злоякісною трансформацією, метастатична 

◙M9084/9 Тератома зі злоякісною трансформацією, яка не визначена як первинна 

або метастатична 

◙M9085/1 Змішана герміногенна пухлина, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

◙M9085/2 Змішана герміногенна пухлина, in situ 

M9085/3 Змішана герміногенна пухлина 

◙M9085/6 Змішана герміногенна пухлина, метастатична 

◙M9085/9 Змішана герміногенна пухлина, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M9090/0 Струма яєчника БДВ 

◙M9090/1 Струма яєчника, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M9090/2 Струма яєчника, in situ 

M9090/3 Струма яєчника, злоякісна 

◙M9090/6 Струма яєчника, злоякісна, метастатична 

◙M9090/9 Струма яєчника, злоякісна, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M9091/1 Струмальний карциноїд 

◙M9091/2 Струмальний карциноїд, in situ 

◙M9091/3 Струмальний карциноїд, злоякісний 

◙M9091/6 Струмальний карциноїд, метастатичний 
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◙M9091/9 Струмальний карциноїд, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

  

M910 Трофобластичні новоутворення 

M9100/0 Пухирний занесок БДВ 

M9100/1 Інвазивний пухирний занесок 

◙M9100/2 Хоріокарцинома БДВ, in situ 

M9100/3 Хоріокарцинома БДВ 

◙M9100/6 Хоріокарцинома БДВ, метастатична 

◙M9100/9 Хоріокарцинома БДВ, яка не визначена як первинна або метастатична 

◙M9101/2 Хоріокарцинома у поєднанні з іншими герміногенними елементами, in 

situ 

M9101/3 Хоріокарцинома у поєднанні з іншими герміногенними елементами 

◙M9101/6 Хоріокарцинома у поєднанні з іншими герміногенними елементами, 

метастатична 

◙M9101/9 Хоріокарцинома у поєднанні з іншими герміногенними елементами, 

яка не визначена як первинна або метастатична 

◙M9102/2 Злоякісна тератома, трофобластична, in situ 

M9102/3 Злоякісна тератома, трофобластична 

◙M9102/6 Злоякісна тератома, трофобластична, метастатична 

◙M9102/9 Злоякісна тератома, трофобластична, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M9103/0 Частковий пухирний занесок 

M9104/1 Плацентарна трофобластична пухлина 

◙M9104/2 Плацентарна трофобластична пухлина, in situ 

◙M9104/3 Плацентарна трофобластична пухлина, злоякісна 

◙M9104/6 Плацентарна трофобластична пухлина, метастатична 

◙M9104/9 Плацентарна трофобластична пухлина, яка не визначена як первинна 

або метастатична 

◙M9105/2 Трофобластична пухлина, епітеліоїдна, in situ 

M9105/3 Трофобластична пухлина, епітеліоїдна 

◙M9105/6 Трофобластична пухлина, епітеліоїдна, метастатична 

◙M9105/9 Трофобластична пухлина, епітеліоїдна, яка не визначена як первинна 

або метастатична 
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M911 Мезонефроми 

M9110/0 Мезонефрома, доброякісна 

M9110/1 Мезонефральна пухлина БДВ 

◙M9110/2 Мезонефрома, in situ 

M9110/3 Мезонефрома, злоякісна 

◙M9110/6 Мезонефрома, злоякісна, метастатична 

◙M9110/9 Мезонефрома, злоякісна, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

  

M912-M916 Пухлини кровоносних судин 

M9120/0 Гемангіома БДВ 

◙M9120/1 Гемангіома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M9120/2 Гемангіосаркома, in situ 

M9120/3 Гемангіосаркома 

◙M9120/6 Гемангіосаркома, метастатична 

◙M9120/9 Гемангіосаркома, яка не визначена як первинна або метастатична 

M9121/0 Кавернозна гемангіома 

◙M9121/3 Кавернозна гемангіома, злоякісна 

◙M9121/6 Кавернозна гемангіома, метастатична 

◙M9121/9 Кавернозна гемангіома, яка не визначена як первинна або метастатична 

M9122/0 Венозна гемангіома 

M9123/0 Гроноподібна гемангіома 

◙M9124/2 Саркома з купферових клітин, in situ 

M9124/3 Саркома з купферових клітин 

◙M9124/6 Саркома з купферових клітин, метастатична 

◙M9124/9 Саркома з купферових клітин, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M9125/0 Епітеліоїдна гемангіома 

◙M9125/3 Епітеліоїдна гемангіома, злоякісна 

◙M9125/6 Епітеліоїдна гемангіома, метастатична 

◙M9125/9 Епітеліоїдна гемангіома, яка не визначена як первинна або 
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метастатична 

M9130/0 Гемангіоендотеліома, доброякісна 

M9130/1 Гемангіоендотеліома БДВ 

◙M9130/2 Гемангіоендотеліома, in situ 

M9130/3 Гемангіоендотеліома, злоякісна 

◙M9130/6 Гемангіоендотеліома, злоякісна, метастатична 

◙M9130/9 Гемангіоендотеліома, злоякісна, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M9131/0 Капілярна гемангіома 

◙M9131/1 Капілярна гемангіома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M9132/0 Внутрішньом’язова гемангіома 

◙M9132/1 Внутрішньом’язова гемангіома, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

◙M9132/2 Внутрішньом’язова гемангіома, in situ 

◙M9132/3 Внутрішньом’язова гемангіома, злоякісна 

◙M9132/6 Внутрішньом’язова гемангіома, метастатична 

◙M9132/9 Внутрішньом’язова гемангіома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M9133/1 Епітеліоїдна гемангіоендотеліома БДВ 

◙M9133/2 Епітеліоїдна гемангіоендотеліома, in situ 

M9133/3 Епітеліоїдна гемангіоендотеліома, злоякісна 

◙M9133/6 Епітеліоїдна гемангіоендотеліома, злоякісна, метастатична 

◙M9133/9 Епітеліоїдна гемангіоендотеліома, злоякісна, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

M9135/1 Ендоваскулярна папілярна ангіоендотеліома 

◙M9135/3 Ендоваскулярна папілярна ангіоендотеліома, злоякісна 

◙M9135/6 Ендоваскулярна папілярна ангіоендотеліома, метастатична 

◙M9135/9 Ендоваскулярна папілярна ангіоендотеліома, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

M9136/1 Веретеноклітинна гемангіоендотеліома 

◙M9136/3 Веретеноклітинна гемангіоендотеліома, злоякісна 

◙M9136/6 Веретеноклітинна гемангіоендотеліома, метастатична 

◙M9136/9 Веретеноклітинна гемангіоендотеліома, яка не визначена як первинна 
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або метастатична 

M9140/3 Саркома Капоші 

◙M9140/6 Саркома Капоші, метастатична 

◙M9140/9 Саркома Капоші, яка не визначена як первинна або метастатична 

M9141/0 Ангіокератома  

M9142/0 Верукозна гемангіома з ороговінням 

M9150/0 Гемангіоперицитома, доброякісна 

M9150/1 Гемангіоперицитома БДВ 

◙M9150/2 Гемангіоперицитома, in situ 

M9150/3 Гемангіоперицитома, злоякісна 

◙M9150/6 Гемангіоперицитома, злоякісна, метастатична 

◙M9150/9 Гемангіоперицитома, злоякісна, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M9160/0 Ангіофіброма БДВ 

◙M9160/1 Ангіофіброма, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M9161/0 Набута пучкова гемангіома 

M9161/1 Гемангіобластома  

◙M9161/2 Гемангіобластома, in situ 

◙M9161/3 Гемангіобластома, злоякісна 

◙M9161/6 Гемангіобластома, метастатична 

◙M9161/9 Гемангіобластома, яка не визначена як первинна або метастатична 

  

M917 Пухлини лімфатичних судин 

M9170/0 Лімфангіома БДВ 

◙M9170/1 Лімфангіома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M9170/2 Лімфангіосаркома, in situ 

M9170/3 Лімфангіосаркома 

◙M9170/6 Лімфангіосаркома, метастатична 

◙M9170/9 Лімфангіосаркома, яка не визначена як первинна або метастатична 

M9171/0 Капілярна лімфангіома 

◙M9171/1 Капілярна лімфангіома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M9172/0 Кавернозна лімфангіома 
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◙M9172/1 Кавернозна лімфангіома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M9173/0 Кістозна лімфангіома 

◙M9173/1 Кістозна лімфангіома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M9174/0 Лімфангіоміома  

M9174/1 Лімфангіоміоматоз 

M9175/0 Гемолімфангіома  

◙M9175/1 Гемолімфангіома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M9175/2 Гемолімфангіома, in situ 

◙M9175/3 Гемолімфангіома, злоякісна 

◙M9175/6 Гемолімфангіома, злоякісна, метастатична 

◙M9175/9 Гемолімфангіома, яка не визначена як первинна або метастатична 

  

M918-M924 Кісткові та хондроматозні новоутворення 

M9180/0 Остеома БДВ 

◙M9180/1 Остеома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M9180/2 Остеосаркома БДВ, in situ 

M9180/3 Остеосаркома БДВ 

◙M9180/6 Остеосаркома БДВ, метастатична 

◙M9180/9 Остеосаркома БДВ, яка не визначена як первинна або метастатична 

◙M9181/2 Хондробластична остеосаркома, in situ 

M9181/3 Хондробластична остеосаркома 

◙M9181/6 Хондробластична остеосаркома, метастатична 

◙M9181/9 Хондробластична остеосаркома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M9182/2 Фібробластична остеосаркома, in situ 

M9182/3 Фібробластична остеосаркома 

◙M9182/6 Фібробластична остеосаркома, метастатична 

◙M9182/9 Фібробластична остеосаркома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M9183/2 Телеангіектатична остеосаркома, in situ 

M9183/3 Телеангіектатична остеосаркома 

◙M9183/6 Телеангіектатична остеосаркома, метастатична 
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◙M9183/9 Телеангіектатична остеосаркома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M9184/2 Остеосаркома при хворобі кісток Педжета, in situ 

M9184/3 Остеосаркома при хворобі кісток Педжета 

◙M9184/6 Остеосаркома при хворобі кісток Педжета, метастатична 

◙M9184/9 Остеосаркома при хворобі кісток Педжета, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

◙M9185/2 Дрібноклітинна остеосаркома, in situ 

M9185/3 Дрібноклітинна остеосаркома 

◙M9185/6 Дрібноклітинна остеосаркома, метастатична 

◙M9185/9 Дрібноклітинна остеосаркома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M9186/2 Центральна остеосаркома, in situ 

M9186/3 Центральна остеосаркома 

◙M9186/6 Центральна остеосаркома, метастатична 

◙M9186/9 Центральна остеосаркома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M9187/2 Внутрішньокісткова добре диференційована остеосаркома, in situ 

M9187/3 Внутрішньокісткова добре диференційована остеосаркома 

◙M9187/6 Внутрішньокісткова добре диференційована остеосаркома, 

метастатична 

◙M9187/9 Внутрішньокісткова добре диференційована остеосаркома, яка не 

визначена як первинна або метастатична 

M9191/0 Остеоїдна остеома БДВ 

◙M9191/1 Остеоїдна остеома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M9192/2 Паростальна (юкстакортикальна) остеосаркома, in situ 

M9192/3 Паростальна (юкстакортикальна) остеосаркома 

◙M9192/6 Паростальна (юкстакортикальна) остеосаркома, метастатична 

◙M9192/9 Паростальна (юкстакортикальна) остеосаркома, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

◙M9193/2 Періостальна остеосаркома, in situ 

M9193/3 Періостальна остеосаркома 

◙M9193/6 Періостальна остеосаркома, метастатична 

◙M9193/9 Періостальна остеосаркома, яка не визначена як первинна або 
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метастатична 

◙M9194/2 Високозлоякісна поверхнева остеосаркома, in situ 

M9194/3 Високозлоякісна поверхнева остеосаркома 

◙M9194/6 Високозлоякісна поверхнева остеосаркома, метастатична 

◙M9194/9 Високозлоякісна поверхнева остеосаркома, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

◙M9195/2 Внутрішньокортикальна остеосаркома, in situ 

M9195/3 Внутрішньокортикальна остеосаркома 

◙M9195/6 Внутрішньокортикальна остеосаркома, метастатична 

◙M9195/9 Внутрішньокортикальна остеосаркома, яка не визначена як первинна 

або метастатична 

M9200/0 Остеобластома БДВ 

M9200/1 Агресивна остеобластома 

M9210/0 Остеохондрома 

M9210/1 Остеохондроматоз БДВ 

◙M9210/3 Остеохондроматоз, злоякісний 

◙M9210/6 Остеохондроматоз, метаститичний 

◙M9210/9 Остеохондроматоз, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

M9220/0 Хондрома БДВ 

M9220/1 Хондроматоз БДВ 

◙M9220/2 Хондросаркома, in situ 

M9220/3 Хондросаркома БДВ 

◙M9220/6 Хондросаркома, метастатична 

◙M9220/9 Хондросаркома БДВ, яка не визначена як первинна або метастатична 

M9221/0 Юкстакортикальна хондрома 

◙M9221/1 Юкстакортикальна хондрома, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

◙M9221/2 Юкстакортикальна хондросаркома, in situ 

M9221/3 Юкстакортикальна хондросаркома 

◙M9221/6 Юкстакортикальна хондросаркома, метастатична 

◙M9221/9 Юкстакортикальна хондросаркома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 
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M9230/0 Хондробластома БДВ 

◙M9230/1 Хондробластома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M9230/2 Хондробластома, in situ 

M9230/3 Хондробластома, злоякісна 

◙M9230/6 Хондробластома, злоякісна, метастатична 

◙M9230/9 Хондробластома, злоякісна, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M9231/2 Міксоїдна хондросаркома, in situ 

M9231/3 Міксоїдна хондросаркома 

◙M9231/6 Міксоїдна хондросаркома, метастатична 

◙M9231/9 Міксоїдна хондросаркома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M9240/2 Мезенхімальна хондросаркома, in situ 

M9240/3 Мезенхімальна хондросаркома 

◙M9240/6 Мезенхімальна хондросаркома, метастатична 

◙M9240/9 Мезенхімальна хондросаркома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M9241/0 Хондроміксоїдна фіброма 

◙M9241/1 Хондроміксоїдна фіброма, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M9242/2 Світлоклітинна хондросаркома, in situ 

M9242/3 Світлоклітинна хондросаркома 

◙M9242/6 Світлоклітинна хондросаркома, метастатична 

◙M9242/9 Світлоклітинна хондросаркома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M9243/2 Дедиференційована хондросаркома, in situ 

M9243/3 Дедиференційована хондросаркома 

◙M9243/6 Дедиференційована хондросаркома, метастатична 

◙M9243/9 Дедиференційована хондросаркома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

  

M925 Гігантоклітинні пухлини 

◙M9250/0 Гігантоклітинна пухлина кістки, доброякісна 

M9250/1 Гігантоклітинна пухлина кістки БДВ 
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◙M9250/2 Гігантоклітинна пухлина кістки, in situ 

M9250/3 Гігантоклітинна пухлина кістки, злоякісна 

◙M9250/6 Гігантоклітинна пухлина кістки, злоякісна, метастатична 

◙M9250/9 Гігантоклітинна пухлина кістки, злоякісна, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

◙M9251/0 Гігантоклітинна пухлина м’яких тканин, доброякісна 

M9251/1 Гігантоклітинна пухлина м’яких тканин БДВ 

◙M9251/2 Гігантоклітинна пухлина м’яких тканин, in situ 

M9251/3 Злоякісна гігантоклітинна пухлина м’яких тканин 

◙M9251/6 Злоякісна гігантоклітинна пухлина м’яких тканин, метастатична 

◙M9251/9 Злоякісна гігантоклітинна пухлина м’яких тканин, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

M9252/0 Теносиновіальна гігантоклітинна пухлина 

◙M9252/1 Теносиновіальна гігантоклітинна пухлина, не визначена як доброякісна 

або злоякісна 

◙M9252/2 Злоякісна теносиновіальна гігантоклітинна пухлина, in situ 

M9252/3 Злоякісна теносиновіальна гігантоклітинна пухлина 

◙M9252/6 Злоякісна теносиновіальна гігантоклітинна пухлина, метастатична 

◙M9252/9 Злоякісна теносиновіальна гігантоклітинна пухлина, яка не визначена 

як первинна або метастатична 

  

M926 Різні пухлини кісток 

◙M9260/2 Саркома Юінга, in situ 

M9260/3 Саркома Юінга 

◙M9260/6 Саркома Юінга, метастатична 

◙M9260/9 Саркома Юінга, яка не визначена як первинна або метастатична 

◙M9261/2 Адамантинома довгих кісток, in situ 

M9261/3 Адамантинома довгих кісток 

◙M9261/6 Адамантинома довгих кісток, метастатична 

◙M9261/9 Адамантинома довгих кісток, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M9262/0 Осифікуюча фіброма 

◙M9262/1 Осифікуюча фіброма, не визначена як доброякісна або злоякісна 
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M927-M934 Одонтогенні пухлини 

M9270/0 Одонтогенна пухлина, доброякісна 

M9270/1 Одонтогенна пухлина БДВ 

◙M9270/2 Одонтогенна пухлина, in situ 

M9270/3 Одонтогенна пухлина, злоякісна 

◙M9270/6 Одонтогенна пухлина, злоякісна, метастатична 

◙M9270/9 Одонтогенна пухлина, злоякісна, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M9271/0 Амелобластична фібродентинома 

◙M9271/1 Амелобластична фібродентинома, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

M9272/0 Цементома БДВ 

◙M9272/1 Цементома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M9273/0 Цементобластома, доброякісна 

M9274/0 Фіброма, що цементується 

◙M9274/1 Фіброма, що цементується, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M9275/0 Гігантоформна цементома 

M9280/0 Одонтома БДВ 

◙M9280/1 Одонтома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M9281/0 Складна одонтома 

M9282/0 Змішана одонтома 

◙M9282/1 Змішана одонтома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M9290/0 Амелобластична фіброодонтома 

◙M9290/1 Амелобластична фіброодонтома, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

◙M9290/2 Амелобластична одонтосаркома, in situ 

M9290/3 Амелобластична одонтосаркома 

◙M9290/6 Амелобластична одонтосаркома, метастатична 

◙M9290/9 Амелобластична одонтосаркома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M9300/0 Аденоматоїдна одонтогенна пухлина 

◙M9300/1 Аденоматоїдна одонтогенна пухлина, не визначена як доброякісна або 
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злоякісна 

M9301/0 Одонтогенна кіста, що кальцифікується 

◙M9301/1 Одонтогенна кіста, що кальцифікується, не визначена як доброякісна 

або злоякісна 

M9302/0 Одонтогенна пухлина з клітин-тіней 

M9310/0 Амелобластома БДВ 

◙M9310/1 Амелобластома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M9310/2 Амелобластома, in situ 

M9310/3 Амелобластома, злоякісна 

◙M9310/6 Амелобластома, злоякісна, метастатична 

◙M9310/9 Амелобластома, злоякісна, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M9311/0 Одонтоамелобластома 

◙M9311/1 Одонтоамелобластома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M9312/0 Плоскоклітинна одонтогенна пухлина 

◙M9312/1 Плоскоклітинна одонтогенна пухлина, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

M9320/0 Одонтогенна міксома 

◙M9320/1 Одонтогенна міксома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M9321/0 Центральна одонтогенна фіброма 

◙M9321/1 Центральна одонтогенна фіброма, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

M9322/0 Периферична одонтогенна фіброма 

M9330/0 Амелобластична фіброма 

◙M9330/1 Амелобластична фіброма, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M9330/2 Амелобластична фібросаркома, in situ 

M9330/3 Амелобластична фібросаркома 

◙M9330/6 Амелобластична фібросаркома, метастатична 

◙M9330/9 Амелобластична фібросаркома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M9340/0 Епітеліальна одонтогенна пухлина, що кальцифікується 

◙M9340/1 Епітеліальна одонтогенна пухлина, що кальцифікується, не визначена 

як доброякісна або злоякісна 
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◙M9340/3 Епітеліальна одонтогенна пухлина, що кальцифікується, злоякісна 

◙M9340/6 Епітеліальна одонтогенна пухлина, що кальцифікується, метастатична 

◙M9340/9 Епітеліальна одонтогенна пухлина, що кальцифікується, яка не 

визначена як первинна або метастатична 

M9341/1 Світлоклітинна одонтогенна пухлина 

◙M9342/2 Одонтогенна карциносаркома, in situ 

M9342/3 Одонтогенна карциносаркома 

◙M9342/6 Одонтогенна карциносаркома, метастатична 

◙M9342/9 Одонтогенна карциносаркома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

  

M935-M937 Різні пухлини 

M9350/1 Краніофарингіома  

M9351/1 Краніофарингіома, адамантіноматозна 

M9352/1 Краніофарингіома, папілярна 

◙M9360/0 Пінеалома, доброякісна 

M9360/1 Пінеалома 

◙M9361/0 Пінеоцитома, доброякісна 

M9361/1 Пінеоцитома 

◙M9361/3 Пінеоцитома, злоякісна 

◙M9361/6 Пінеоцитома, метастатична 

◙M9361/9 Пінеоцитома, яка не визначена як первинна або метастатична 

◙M9362/1 Пінеобластома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M9362/2 Пінеобластома, in situ 

M9362/3 Пінеобластома 

◙M9362/6 Пінеобластома, метастатична 

◙M9362/9 Пінеобластома, яка не визначена як первинна або метастатична 

M9363/0 Меланотична нейроектодермальна пухлина 

◙M9363/1 Меланотична нейроектодермальна пухлина, не визначена як 

доброякісна або злоякісна 

◙M9364/2 Периферична нейроектодермальна пухлина, in situ 

M9364/3 Периферична нейроектодермальна пухлина 
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◙M9364/6 Периферична нейроектодермальна пухлина, метастатична 

◙M9364/9 Периферична нейроектодермальна пухлина, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

◙M9365/2 Пухлина Аскіна, in situ 

M9365/3 Пухлина Аскіна 

◙M9365/6 Пухлина Аскіна, метастатична 

◙M9365/9 Пухлина Аскіна, яка не визначена як первинна або метастатична 

◙M9370/0 Хордома, доброякісна 

◙M9370/1 Хордома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M9370/2 Хордома БДВ, in situ 

M9370/3 Хордома БДВ 

◙M9370/6 Хордома БДВ, метастатична 

◙M9370/9 Хордома БДВ, яка не визначена як первинна або метастатична 

◙M9371/0 Хондроїдна хордома, доброякісна 

◙M9371/1 Хондроїдна хордома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M9371/2 Хондроїдна хордома, in situ 

M9371/3 Хондроїдна хордома 

◙M9371/6 Хондроїдна хордома, метастатична 

◙M9371/9 Хондроїдна хордома, яка не визначена як первинна або метастатична 

◙M9372/1 Дедиференційована хордома, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

◙M9372/2 Дедиференційована хордома, in situ 

M9372/3 Дедиференційована хордома 

◙M9372/6 Дедиференційована хордома, метастатична 

◙M9372/9 Дедиференційована хордома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M9373/0 Парахордома  

◙M9373/1 Парахордома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

  

M938-M948 Гліоми  

◙M9380/0 Гліома, доброякісна 

◙M9380/2 Гліома, in situ 
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M9380/3 Гліома, злоякісна 

◙M9380/6 Гліома, злоякісна, метастатична 

◙M9380/9 Гліома, злоякісна, яка не визначена як первинна або метастатична 

◙M9381/2 Гліоматоз мозку, in situ 

M9381/3 Гліоматоз мозку 

◙M9381/6 Гліоматоз мозку, метастатичний 

◙M9381/9 Гліоматоз мозку, який не визначений як первинний або метастатичний 

◙M9382/1 Змішана гліома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M9382/2 Змішана гліома, in situ 

M9382/3 Змішана гліома 

◙M9382/6 Змішана гліома, метастатична 

◙M9382/9 Змішана гліома, яка не визначена як первинна або метастатична 

M9383/1 Субепендимальна гліома 

M9384/1 Субепендимальна гігантоклітинна астроцитома 

M9390/0 Папілома хороїдного сплетіння БДВ 

M9390/1 Атипова папілома хороїдного сплетіння 

◙M9390/2 Папілома хороїдного сплетіння, in situ 

M9390/3 Рак хороїдного сплетіння 

◙M9390/6 Рак хороїдного сплетіння, метастатичний 

◙M9390/9 Рак хороїдного сплетіння, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

◙M9391/0 Епендимома  

◙M9391/1 Епендимома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M9391/2 Епендимома, in situ 

M9391/3 Епендимома БДВ 

◙M9391/6  Епендимома БДВ, метастатична 

◙M9391/9 Епендимома БДВ, яка не визначена як первинна або метастатична 

◙M9392/2 Епендимома, анапластична, in situ 

M9392/3 Епендимома, анапластична 

◙M9392/6 Епендимома, анапластична, метастатична 

◙M9392/9 Епендимома, анапластична, яка не визначена як первинна або 

метастатична 
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◙M9393/2 Папілярна епендимома, in situ 

M9393/3 Папілярна епендимома 

◙M9393/6 Папілярна епендимома, метастатична 

◙M9393/9 Папілярна епендимома, яка не визначена як первинна або метастатична 

M9394/1 Міксопапілярна епендимома 

◙M9394/2 Міксопапілярна епендимома, in situ 

◙M9394/3 Міксопапілярна епендимома, злоякісна 

◙M9394/6 Міксопапілярна епендимома, злоякісна, метастатична 

◙M9394/9 Міксопапілярна епендимома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M9395/3 Папілярна пухлина пінеальної області 

◙M9395/6 Папілярна пухлина пінеальної області, метастатична 

◙M9395/9 Папілярна пухлина пінеальної області, яка не визначена як первинна 

або метастатична 

◙M9400/0 Астроцитома БДВ, доброякісна 

◙M9400/1 Астроцитома БДВ, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M9400/2 Астроцитома БДВ, in situ 

M9400/3 Астроцитома БДВ 

◙M9400/6 Астроцитома БДВ, метастатична 

◙M9400/9 Астроцитома БДВ, яка не визначена як первинна або метастатична 

◙M9401/2 Астроцитома, анапластична, in situ 

M9401/3 Астроцитома, анапластична 

◙M9401/6 Астроцитома, анапластична, метастатична 

◙M9401/9 Астроцитома, анапластична, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M9410/2 Протоплазматична астроцитома, in situ 

M9410/3 Протоплазматична астроцитома 

◙M9410/6 Протоплазматична астроцитома, метастатична 

◙M9410/9 Протоплазматична астроцитома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M9411/2 Гемістоцитарна астроцитома, in situ 

M9411/3 Гемістоцитарна астроцитома 

◙M9411/6 Гемістоцитарна астроцитома, метастатична 
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◙M9411/9 Гемістоцитарна астроцитома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M9412/1 Десмопластична дитяча астроцитома 

M9413/0 Дизембріопластична нейроепітеліальна пухлина 

M9420/3 Фібрилярна астроцитома 

◙M9420/6 Фібрилярна астроцитома, метастатична 

◙M9420/9 Фібрилярна астроцитома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M9421/1 Пілоцитарна астроцитома 

◙M9421/3 Пілоцитарна астроцитома, злоякісна 

◙M9421/6 Пілоцитарна астроцитома, метастатична 

◙M9421/9 Пілоцитарна астроцитома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M9423/2 Спонгіобластома полярна, in situ 

M9423/3 Спонгіобластома полярна 

◙M9423/6 Спонгіобластома полярна, метастатична 

◙M9423/9 Спонгіобластома полярна, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M9424/2 Плеоморфна ксантоастроцитома, in situ 

M9424/3 Плеоморфна ксантоастроцитома 

◙M9424/6 Плеоморфна ксантоастроцитома, метастатична 

◙M9424/9 Плеоморфна ксантоастроцитома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M9425/3 Піломіксоїдна астроцитома 

◙M9425/6 Піломіксоїдна астроцитома, метастатична 

◙M9425/9 Піломіксоїдна астроцитома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M9430/2 Астробластома, in situ 

M9430/3 Астробластома 

◙M9430/6 Астробластома, метастатична 

◙M9430/9 Астробластома, яка не визначена як первинна або метастатична 

M9431/1 Ангіоцентрична гліома 

M9432/1 Пітуіцитома  
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◙M9440/1 Гліобластома БДВ, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M9440/2 Гліобластома БДВ, in situ 

M9440/3 Гліобластома БДВ 

◙M9440/6 Гліобластома БДВ, метастатична 

◙M9440/9 Гліобластома БДВ, яка не визначена як первинна або метастатична 

◙M9441/2 Гігантоклітинна гліобластома, in situ 

M9441/3 Гігантоклітинна гліобластома 

◙M9441/6 Гігантоклітинна гліобластома, метастатична 

◙M9441/9 Гігантоклітинна гліобластома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M9442/1 Гліофіброма  

◙M9442/2 Гліосаркома, in situ 

M9442/3 Гліосаркома 

◙M9442/6 Гліосаркома, метастатична 

◙M9442/9 Гліосаркома, яка не визначена як первинна або метастатична 

M9444/1 Хордоїдна гліома 

◙M9444/2 Хордоїдна гліома, in situ 

◙M9444/3 Хордоїдна гліома, злоякісна 

◙M9444/6 Хордоїдна гліома, метастатична 

◙M9444/9 Хордоїдна гліома, яка не визначена як первинна або метастатична 

◙M9450/1 Олігодендрогліома БДВ, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M9450/2 Олігодендрогліома БДВ, in situ 

M9450/3 Олігодендрогліома БДВ 

◙M9450/6 Олігодендрогліома БДВ, метастатична 

◙M9450/9 Олігодендрогліома БДВ, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M9451/2 Олігодендрогліома, анапластична, in situ 

M9451/3 Олігодендрогліома, анапластична 

◙M9451/6 Олігодендрогліома, анапластична, метастатична 

◙M9451/9 Олігодендрогліома, анапластична, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M9460/2 Олігодендробластома, in situ 
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M9460/3 Олігодендробластома 

◙M9460/6 Олігодендробластома, метастатична 

◙M9460/9 Олігодендробластома, яка не визначена як первинна або метастатична 

◙M9470/2 Медулобластома БДВ, in situ 

M9470/3 Медулобластома БДВ 

◙M9470/6 Медулобластома БДВ, метастатична 

◙M9470/9 Медулобластома БДВ, яка не визначена як первинна або метастатична 

◙M9471/2 Десмопластична нодулярна медулобластома, in situ 

M9471/3 Десмопластична нодулярна медулобластома 

◙M9471/6 Десмопластична нодулярна медулобластома, метастатична 

◙M9471/9 Десмопластична нодулярна медулобластома, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

◙M9472/2 Медуломіобластома, in situ 

M9472/3 Медуломіобластома 

◙M9472/6 Медуломіобластома, метастатична 

◙M9472/9 Медуломіобластома, яка не визначена як первинна або метастатична 

◙M9473/2 Примітивна нейроектодермальна пухлина БДВ, in situ 

M9473/3 Примітивна нейроектодермальна пухлина БДВ 

◙M9473/6 Примітивна нейроектодермальна пухлина БДВ, метастатична 

◙M9473/9 Примітивна нейроектодермальна пухлина БДВ, яка не визначена як 

первинна або метастатична 

◙M9474/2 Великоклітинна медулобластома, in situ 

M9474/3 Великоклітинна медулобластома 

◙M9474/6 Великоклітинна медулобластома, метастатична 

◙M9474/9 Великоклітинна медулобластома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M9480/2 Саркома мозочка БДВ, in situ 

M9480/3 Саркома мозочка БДВ 

◙M9480/6 Саркома мозочка БДВ, метастатична 

◙M9480/9 Саркома мозочка БДВ, яка не визначена як первинна або метастатична 

  

M949-M952 Нейроепітеліоматозні новоутворення 
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M9490/0 Гангліоневрома  

◙M9490/1 Гангліоневрома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M9490/2 Гангліонейробластома, in situ 

M9490/3 Гангліонейробластома 

◙M9490/6 Гангліонейробластома, метастатична 

◙M9490/9 Гангліонейробластома, яка не визначена як первинна або метастатична 

M9491/0 Гангліонейроматоз  

◙M9491/1 Гангліонейроматоз, не визначений як доброякісний або злоякісний 

M9492/0 Гангліоцитома  

◙M9492/1 Гангліоцитома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M9493/0 Диспластична гангліоцитома мозочка 

◙M9493/1 Диспластична гангліоцитома мозочка, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

◙M9500/0 Нейробластома БДВ, доброякісна 

◙M9500/1 Нейробластома БДВ, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M9500/2 Нейробластома БДВ, in situ 

M9500/3 Нейробластома БДВ 

◙M9500/6 Нейробластома БДВ, метастатична 

◙M9500/9 Нейробластома БДВ, яка не визначена як первинна або метастатична 

M9501/0 Медулоепітеліома, доброякісна 

◙M9501/2 Медулоепітеліома БДВ, in situ 

M9501/3 Медулоепітеліома БДВ 

◙M9501/6 Медулоепітеліома БДВ, метастатична 

◙M9501/9 Медулоепітеліома БДВ, яка не визначена як первинна або метастатична 

M9502/0 Тератоїдна медулоепітеліома, доброякісна 

◙M9502/2 Тератоїдна медулоепітеліома, in situ 

M9502/3 Тератоїдна медулоепітеліома 

◙M9502/6 Тератоїдна медулоепітеліома, метастатична 

◙M9502/9 Тератоїдна медулоепітеліома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M9503/0 Нейроепітеліома  

◙M9501/1 Нейроепітеліома, не визначена як доброякісна або злоякісна 
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◙M9503/2 Нейроепітеліома БДВ, in situ 

M9503/3 Нейроепітеліома БДВ 

◙M9503/6 Нейроепітеліома БДВ, метастатична 

◙M9503/9 Нейроепітеліома БДВ, яка не визначена як первинна або метастатична 

◙M9504/2 Спонгіонейробластома, in situ 

M9504/3 Спонгіонейробластома 

◙M9504/6 Спонгіонейробластома, метастатична 

◙M9504/9 Спонгіонейробластома, яка не визначена як первинна або метастатична 

M9505/1 Гангліогліома БДВ 

◙M9505/2 Гангліогліома, анапластична, in situ 

M9505/3 Гангліогліома, анапластична 

◙M9505/6 Гангліогліома, анапластична, метастатична 

◙M9505/9 Гангліогліома, анапластична, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M9506/1 Центральна нейроцитома 

M9507/0 Пачинієва пухлина 

◙M9507/2 Пачинієва пухлина, in situ 

◙M9507/3 Пачинієва пухлина, злоякісна 

◙M9507/6 Пачинієва пухлина, злоякісна, метастатична 

◙M9507/9 Пачинієва пухлина, яка не визначена як первинна або метастатична 

◙M9508/2 Атипова тератоїдна/рабдоїдна пухлина, in situ 

M9508/3 Атипова тератоїдна/рабдоїдна пухлина 

◙M9508/6 Атипова тератоїдна/рабдоїдна пухлина, метастатична 

◙M9508/9 Атипова тератоїдна/рабдоїдна пухлина, яка не визначена як первинна 

або метастатична 

M9509/1 Папілярна гліонейронна пухлина 

M9510/0 Ретиноцитома 

◙M9510/2 Ретинобластома БДВ, in situ 

M9510/3 Ретинобластома БДВ 

◙M9510/6 Ретинобластома БДВ, метастатична 

◙M9510/9 Ретинобластома БДВ, яка не визначена як первинна або метастатична 

◙M9511/2 Ретинобластома, диференційована, in situ 
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M9511/3 Ретинобластома, диференційована 

◙M9511/6 Ретинобластома, диференційована, метастатична 

◙M9511/9 Ретинобластома, диференційована, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M9512/2 Ретинобластома, недиференційована, in situ 

M9512/3 Ретинобластома, недиференційована 

◙M9512/6 Ретинобластома, недиференційована, метастатична 

◙M9512/9 Ретинобластома, недиференційована, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M9513/2 Ретинобластома, дифузна, in situ 

M9513/3 Ретинобластома, дифузна 

◙M9513/6 Ретинобластома, дифузна, метастатична 

◙M9513/9 Ретинобластома, дифузна, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M9514/1 Ретинобластома, що спонтанно регресувала 

◙M9520/1 Ольфакторна нейрогенна пухлина, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

◙M9520/2 Ольфакторна нейрогенна пухлина, in situ 

M9520/3 Ольфакторна нейрогенна пухлина 

◙M9520/6 Ольфакторна нейрогенна пухлина, метастатична 

◙M9520/9 Ольфакторна нейрогенна пухлина, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M9521/1 Ольфакторна нейроцитома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M9521/2 Ольфакторна нейроцитома, in situ 

M9521/3 Ольфакторна нейроцитома 

◙M9521/6 Ольфакторна нейроцитома, метастатична 

◙M9521/9 Ольфакторна нейроцитома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M9522/2 Ольфакторна нейробластома, in situ 

M9522/3 Ольфакторна нейробластома 

◙M9522/6 Ольфакторна нейробластома, метастатична 

◙M9522/9 Ольфакторна нейробластома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M9523/0 Ольфакторна нейроепітеліома, доброякісна 
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◙M9523/1 Ольфакторна нейроепітеліома, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

◙M9523/2 Ольфакторна нейроепітеліома, in situ 

M9523/3 Ольфакторна нейроепітеліома 

◙M9523/6 Ольфакторна нейроепітеліома, метастатична 

◙M9523/9 Ольфакторна нейроепітеліома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

  

M953 Менінгіоми  

M9530/0 Менінгіома БДВ 

M9530/1 Менінгіоматоз БДВ 

◙M9530/2 Менінгіома, in situ 

M9530/3 Менінгіома, злоякісна 

◙M9530/6 Менінгіома, злоякісна, метастатична 

◙M9530/9 Менінгіома, злоякісна, яка не визначена як первинна або метастатична 

M9531/0 Менінготеліоматозна менінгіома 

◙M9531/1 Менінготеліоматозна менінгіома, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

◙M9531/2 Менінготеліоматозна менінгіома, in situ 

◙M9531/3 Менінготеліоматозна менінгіома, злоякісна 

◙M9531/6 Менінготеліоматозна менінгіома, злоякісна, метастатична 

◙M9531/9 Менінготеліоматозна менінгіома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M9532/0 Фіброзна менінгіома 

◙M9532/1 Фіброзна менінгіома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M9533/0 Псамоматозна менінгіома 

◙M9533/1 Псамоматозна менінгіома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M9533/2 Псамоматозна менінгіома, in situ 

◙M9533/3 Псамоматозна менінгіома, злоякісна 

◙M9533/6 Псамоматозна менінгіома, злоякісна, метастатична 

◙M9533/9 Псамоматозна менінгіома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M9534/0 Ангіоматозна менінгіома 
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◙M9534/1 Ангіоматозна менінгіома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M9534/2 Ангіоматозна менінгіома, in situ 

◙M9534/3 Ангіоматозна менінгіома, злоякісна 

◙M9534/6 Ангіоматозна менінгіома, злоякісна, метастатична 

◙M9534/9 Ангіоматозна менінгіома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M9535/0 Гемангіобластична менінгіома 

◙M9535/1 Гемангіобластична менінгіома, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

M9537/0 Перехідна менінгіома 

◙M9537/1 Перехідна менінгіома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M9538/0 Світлоклітинна менінгіома, доброякісна 

M9538/1 Світлоклітинна менінгіома, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M9538/2 Папілярна менінгіома, in situ 

M9538/3 Папілярна менінгіома 

◙M9538/6 Папілярна менінгіома, метастатична 

◙M9538/9 Папілярна менінгіома, яка не визначена як первинна або метастатична 

◙M9539/0 Атипова менінгіома, доброякісна 

M9539/1 Атипова менінгіома 

◙M9539/2 Менінгеальний саркоматоз, in situ 

M9539/3 Менінгеальний саркоматоз 

◙M9539/6 Менінгеальний саркоматоз, метастатичний 

◙M9539/9 Менінгеальний саркоматоз, який не визначений як первинний або 

метастатичний 

  

M954-M957 Пухлини оболонок нервів 

M9540/0 Нейрофіброма БДВ 

M9540/1 Нейрофіброматоз БДВ 

◙M9540/2 Нейрофіброматоз, in situ 

M9540/3 Злоякісна пухлина оболонки периферичного нерва 

◙M9540/6 Злоякісна пухлина оболонки периферичного нерва, метастатична 

◙M9540/9 Злоякісна пухлина оболонки периферичного нерва, яка не визначена як 

первинна або метастатична 
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M9541/0 Меланотична нейрофіброма 

◙M9541/1 Меланотична нейрофіброма, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M9550/0 Плексиформна нейрофіброма 

◙M9550/1 Плексиформна нейрофіброма, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

◙M9550/2 Плексиформна нейрофіброма, in situ 

◙M9550/3 Плексиформна нейрофіброма, злоякісна 

◙M9550/6 Плексиформна нейрофіброма, злоякісна, метастатична 

◙M9550/9 Плексиформна нейрофіброма, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M9560/0 Неврилемома БДВ 

M9560/1 Невриноматоз  

◙M9560/2 Неврилемома, in situ 

M9560/3 Неврилемома, злоякісна 

◙M9560/6 Неврилемома, злоякісна, метастатична 

◙M9560/9 Неврилемома, злоякісна, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

◙M9561/2 Злоякісна пухлина оболонки периферичного нерва з 

рабдоміобластичною модифікацією, in situ 

M9561/3 Злоякісна пухлина оболонки периферичного нерва з 

рабдоміобластичною модифікацією 

◙M9561/6 Злоякісна пухлина оболонки периферичного нерва з 

рабдоміобластичною модифікацією, метастатична 

◙M9561/9 Злоякісна пухлина оболонки периферичного нерва з 

рабдоміобластичною модифікацією, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M9562/0 Невротекома 

M9570/0 Неврома БДВ 

◙M9570/1 Неврома БДВ, не визначена як доброякісна або злоякісна 

M9571/0 Періневрома БДВ 

◙M9571/1 Періневрома БДВ, не визначена як доброякісна або злоякісна 

◙M9571/2 Періневрома, in situ 

M9571/3 Періневрома, злоякісна 

◙M9571/6 Періневрома, злоякісна, метастатична 



1119 

◙M9571/9 Періневрома, злоякісна, яка не визначена як первинна або метастатична 

  

M958 Зернисто-клітинні пухлини та альвеолярна м’якотканинна 

саркома  

M9580/0 Зернисто-клітинна пухлина БДВ 

◙M9580/1 Зернисто-клітинна пухлина БДВ, не визначена як доброякісна або 

злоякісна 

◙M9580/2 Зернисто-клітинна пухлина, in situ 

M9580/3 Зернисто-клітинна пухлина, злоякісна 

◙M9580/6 Зернисто-клітинна пухлина, злоякісна, метастатична 

◙M9580/9 Зернисто-клітинна пухлина, злоякісна, яка не визначена як первинна 

або метастатична 

◙M9581/2 Альвеолярна м’якотканинна саркома, in situ 

M9581/3 Альвеолярна м’якотканинна саркома 

◙M9581/6 Альвеолярна м’якотканинна саркома, метастатична 

◙M9581/9 Альвеолярна м’якотканинна саркома, яка не визначена як первинна або 

метастатична 

M9582/0 Зернисто-клітинна пухлина області турецького сідла 

◙M9582/1 Зернисто-клітинна пухлина області турецького сідла, не визначена як 

доброякісна або злоякісна 

  

M959-M972 Лімфома Ходжкіна та неходжкінська лімфома 

M959 Злоякісні лімфоми, БДВ або дифузні 

M9590/3 Злоякісна лімфома БДВ 

M9591/3 Лімфома, неходжкінська, БДВ 

M9596/3 Лімфома комбінована Ходжкіна та неходжкінська 

M9597/3 Первинна шкірна лімфома з клітин центру фолікула 

M965-M966 Лімфома Ходжкіна 

M9650/3 Лімфома Ходжкіна БДВ 

M9651/3 Лімфома Ходжкіна, багата лімфоцитами 

M9652/3 Хвороба Ходжкіна, змішано-клітинна БДВ 

M9653/3 Лімфома Ходжкіна, з лімфоцитарним виснаженням БДВ 

M9654/3 Лімфома Ходжкіна, з лімфоцитарним виснаженням і дифузним 
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фіброзом 

M9655/3 Лімфома Ходжкіна, з лімфоцитарним виснаженням, ретикулярна 

M9659/3 Лімфома Ходжкіна, з лімфоцитарним переважанням, нодулярна 

M9661/3 Гранульома Ходжкіна 

M9662/3 Саркома Ходжкіна 

M9663/3 Лімфома Ходжкіна, з нодулярним склерозом БДВ 

M9664/3 Лімфома Ходжкіна, з нодулярним склерозом, клітинна фаза 

M9665/3 Лімфома Ходжкіна, з нодулярним склерозом, градація 1 

M9667/3 Лімфома Ходжкіна, з нодулярним склерозом, градація 2 

M967-M972 Неходжкінська лімфома 

M967-M969 Лімфома зі зрілих В-клітин 

M9670/3 Лімфома з дрібних В-клітин, лімфоцитарна БДВ 

M9671/3 Лімфома, лімфоплазмоцитарна 

M9673/3 Лімфома з клітин мантійної зони 

M9675/3 Лімфома, змішана велико- та дрібноклітинна, дифузна 

M9678/3 Первинна випітна лімфома 

M9679/3 Медіастинальна лімфома з великих В-клітин 

M9680/3 Лімфома з великих В-клітин, дифузна БДВ 

M9684/3 Лімфома з великих В-клітин, дифузна, імунобластна БДВ 

M9687/3 Лімфома Беркітта БДВ 

M9688/3 Лімфома з великих В-клітин, з великою кількістю Т-клітин/гістіоцитів 

M9689/3 Лімфома маргінальної зони селезінки з великих В-клітин 

M9690/3 Фолікулярна лімфома БДВ 

M9691/3 Фолікулярна лімфома, градація 2 

M9695/3 Фолікулярна лімфома, градація 1 

M9698/3 Фолікулярна лімфома, градація 3 

M9699/3 Лімфома з великих В-клітин маргінальної зони БДВ 

M970-M971 Лімфома зі зрілих Т/NK-клітин 

M9700/3 Грибоподібний мікоз 

M9701/3 Хвороба Сезарі 

M9702/3 Лімфома зі зрілих Т-клітин БДВ 
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M9705/3 Ангіоімунобластна Т-клітинна лімфома 

M9708/3 Підшкірна панікулітоподібна Т-клітинна лімфома   

M9709/3 Т-клітинна лімфома шкіри БДВ 

M9712/3 Внутрішньосудинна лімфома з великих В-клітин 

M9714/3 Анапластична крупноклітинна лімфома, Т-клітинний та нуль-

клітинний тип 

M9716/3 Т-клітинна лімфома печінки та селезінки 

M9717/3 Кишкова Т-клітинна лімфома 

M9718/3 Первинне шкірне CD30+ T-клітинне лімфопроліферативне 

захворювання 

M9719/3 NK/T-клітинна лімфома, назальна та назального типу 

M972 Лімфобластна лімфома з клітин-попередників 

M9724/3 Системне EBV-позитивне Т-клітинне лімфопроліферативне 

захворювання дітей 

M9725/3 Лімфома подібна до світлової віспи 

M9726/3 Первинна шкірна гамма-дельта Т-клітинна лімфома  

M9727/3 Лімфобластна лімфома з клітин-попередників БДВ 

M9728/3 Лімфобластна В-клітинна лімфома з клітин-попередників 

M9729/3 Лімфобластна Т-клітинна лімфома з клітин-попередників 

  

M973 Плазмоклітинні пухлини 

M9731/3 Плазмоцитома БДВ 

M9732/3 Множинна мієлома 

M9733/3 Плазмо-клітинний лейкоз 

M9734/3 Плазмоцитома, екстрамедулярна 

M9735/3 Плазмобластна лімфома 

M9737/3 ALK-позитивна великоклітинна лімфома з В-клітин 

M9738/3 Великоклітинна лімфома з В-клітин, яка виникає при 

мультицентричній хворобі Кастлемана, поєднаній із HHV8 

  

M974 Тучноклітинні пухлини 

M9740/1 Мастоцитома БДВ 

M9740/3 Тучноклітинна саркома 
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M9741/1 Повільний системний мастоцитоз 

M9741/3 Злоякісний мастоцитоз 

M9742/3 Тучноклітинний лейкоз 

  

M975 Новоутворення з гістіоцитів та А-лімфоцитів 

M9750/3 Злоякісний гістіоцитоз 

M9751/3 Гістіоцитоз з клітин Лангерганса БДВ 

M9754/3 Гістіоцитоз з клітин Лангерганса, дисемінований 

M9755/3 Ретикулосаркома 

M9756/3 Саркома з клітин Лангерганса 

M9757/3 Саркома з дендритних клітин, що переплітаються 

M9758/3 Фолікулярна саркома з дендритних клітин 

M9759/3 Фібробластна пухлина з ретикулярних клітин 

  

M976 Імунопроліферативні хвороби 

M9760/3 Імунопроліферативна хвороба БДВ 

M9761/3 Макроглобулінемія Вальденстрема 

M9762/3 Хвороба важких ланцюгів БДВ 

M9764/3 Імунопроліферативна хвороба тонкої кишки 

M9765/1 Моноклональна гаммапатія невизначеного характеру 

M9766/3 Ангіоцентричне імунопроліферативне ураження, злоякісне 

M9767/1 Ангіоімунобластна лімфаденопатія 

M9768/1 Т-гамма лімфопроліферативна хвороба 

M9769/1 Хвороба з відкладенням імуноглобуліну 

  

M980-M994 Лейкози  

M980 Лейкози БДВ 

M9800/3 Лейкоз БДВ 

M9801/3 Гострий лейкоз БДВ 

M9805/3 Гострий біфенотипний лейкоз 

M9806/3 Гострий лейкоз змішаного фенотипу з t(9;22)(q34;q11.2); BCR-ABL1 
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M9807/3 Гострий лейкоз змішаного фенотипу з t(v;11q23); MLL перебудовою 

M9808/3 Гострий лейкоз змішаного фенотипу, В/мієлоїдний БДВ 

M9809/3 Гострий лейкоз змішаного фенотипу, Т/мієлоїдний БДВ 

M981-M983 Лімфоїдні лейкози 

M9811/3 В-лімфобластний лейкоз/В-лімфобластна лімфома БДВ 

M9812/3 В-лімфобластний лейкоз/В-лімфобластна лімфома з t(9;22)(q34;q11.2); 

BCR-ABL1 

M9813/3 В-лімфобластний лейкоз/В-лімфобластна лімфома з t(v;11q23); MLL 

перебудовою 

M9814/3 В-лімфобластний лейкоз/В-лімфобластна лімфома з t(12;21)(p13;q22); 

TEL-AML1 (ETV6-RUNX1) 

M9815/3 В-лімфобластний лейкоз/В-лімфобластна лімфома з гіпердіплоідією 

M9816/3 В-лімфобластний лейкоз/В-лімфобластна лімфома з гіподіплоідією 

(гіподіплоїдні ALL) 

M9817/3 В-лімфобластний лейкоз/В-лімфобластна лімфома з t(5;14)(q31;q32); 

IL3-IGH 

M9818/3 В-лімфобластний лейкоз/В-лімфобластна лімфома з t(1;19)(q23;p13.3); 

E2A-PBX1 (TCF3-PBX1) 

M9820/3 Лімфолейкоз БДВ 

M9823/3 В-клітинний хронічний лімфоцитарний лейкоз/лімфоцитарна лімфома 

M9826/3 Лейкоз із клітин Беркітта 

M9827/3 Т-клітинний лейкоз/лімфома у дорослих 

M9831/3 Т-клітинний крупногранулярний лімфоцитарний лейкоз 

M9832/3 Пролімфоцитарний лейкоз БДВ 

M9833/3 Пролімфоцитарний лейкоз, В-клітинний тип 

M9834/3 Пролімфоцитарний лейкоз, Т-клітинний тип 

M9835/3 Лімфобластний лейкоз з клітин-попередників БДВ 

M9836/3 Лімфобластний лейкоз з В-клітин попередників 

M9837/3 Лімфобластний лейкоз з Т-клітин попередників 

M984-M993 Мієлоїдні лейкози 

M9840/3 Гострий мієлоїдний лейкоз, типу М6 

M9860/3 Мієлолейкоз БДВ 

M9861/3 Гострий мієлолейкоз БДВ 
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M9863/3 Хронічний мієлолейкоз БДВ 

M9865/3 Гострий мієлолейкоз з t(6;9)(p23;q34); DEK-NUP214 

M9866/3 Гострий промієлоцитарний лейкоз 

M9867/3 Гострий мієломоноцитарний лейкоз 

M9869/3 Гострий мієлолейкоз з inv(3) (q21;q26.2) або t(3;3)(q21;q26.2); RPN1-

EVI1 

M9870/3 Гострий базофільний лейкоз 

M9871/3 Гострий мієлолейкоз з аномальними еозинофілами в кістковому мозку 

M9872/3 Гострий мієлолейкоз з мінімальною диференціацією 

M9873/3 Гострий мієлолейкоз без визрівання 

M9874/3 Гострий мієлолейкоз з визріванням 

M9875/3 Хронічний мієлогенний лейкоз, BCR/ABL-позитивний 

M9876/3 Атиповий хронічний мієлолейкоз, BCR/ABL-негативний 

M9891/3 Гострий моноцитарний лейкоз 

M9895/3 Гострий мієлолейкоз зі змінами, пов’язаними з мієлодисплазією 

M9896/3 Гострий мієлолейкоз, t(8;21)(q22;q22) 

M9897/3 Гострий мієлолейкоз, аномалії 11q23 

M9898/1 Транзиторний аномальний мієлопоез 

M9898/3 Мієлоїдні проліферації, поєднані з синдромом Дауна 

M9910/3 Гастрий мегакаріобластний лейкоз 

M9911/3 Гострий мієлолейкоз (мегакаріобластний) з t(1;22)(p13;q13); RBM15-

MKL1 

M9920/3 Мієлоїдне новоутворення, пов’язане з терапією 

M9930/3 Мієлоїдна саркома 

M9931/3 Гострий панмієлоз з мієлофіброзом 

M994 Інші лейкози 

M9940/3 Волосатоклітинний лейкоз 

M9945/3 Хронічний мієломоноцитарний лейкоз БДВ 

M9946/3 Ювенільний мієломоноцитарний лейкоз 

M9948/3 Агресивний NK-клітинний лейкоз 

  

M995-M996 Хронічні мієлопроліферативні порушення 
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M9950/3 Справжня поліцитемія 

M9960/3 Мієлопроліферативне новоутворення БДВ 

M9961/3 Первинний мієлофіброз 

M9962/3 Есенціальна тромбоцитемія 

M9963/3 Хронічний нейтрофільний лейкоз 

M9964/3 Хронічний еозинофільний лейкоз БДВ 

M9965/3 Мієлоїдні та лімфоїдні новоутворення з PDGFRA перебудовами 

M9966/3 Мієлоїдні новоутворення з PDGFRB перебудовами 

M9967/3 Мієлоїдні та лімфоїдні новоутворення з FGFR1 аномаліями 

  

M997 Інші гематологічні порушення 

M9970/1 Лімфопроліферативна хвороба БДВ 

M9971/1 Лімфопроліферативна хвороба після трансплантації 

M9971/3 Поліморфна лімфопроліферативна хвороба після трансплантації 

M9975/3 Мієлопроліферативне новоутворення, що не класифікується 

  

M998 Мієлодиспластичний синдром 

M9980/3 Рефрактерна анемія 

M9982/3 Рефрактерна анемія з сидеробластами 

M9983/3 Рефрактерна анемія з надлишком бластів 

M9984/3 Рефрактерна анемія з надлишком бластів з трансформацією 

M9985/3 Рефрактерна цитопенія з мультилінійною дисплазією 

M9986/3 Мієлодиспластичний синдром з синдромом 5q делеції 

M9987/3 Мієлодиспластичний синдром, пов'язаний з терапією, БДВ 

M9989/3 Мієлодиспластичний синдром БДВ 

M9991/3 Рефрактерна нейтропенія 

M9992/3 Рефрактерна тромбоцитопенія 
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ДОДАТОК В. СПЕЦІАЛЬНІ ПЕРЕЛІКИ ДЛЯ 

СТАТИСТИЧНОЇ РОЗРОБКИ ДАНИХ ПРО 

СМЕРТНІСТЬ І ЗАХВОРЮВАНІСТЬ 

 

ПЕРЕЛІКИ ДЛЯ СТАТИСТИЧНОЇ РОЗРОБКИ ДАНИХ ПРО СМЕРТНІСТЬ 

 

Перелік 1 – Загальна смертність – Стислий перелік (103 причини) 

Перелік 2 – Загальна смертність – Вибраний перелік (80 причин) 

Перелік 3 – Смертність немовлят та дітей інших вікових груп – Стислий перелік 

(67 причин) 

Перелік 4 – Смертність немовлят та дітей інших вікових груп – Вибраний перелік 

(51 причина) 

 

ПЕРЕЛІК ДЛЯ СТАТИСТИЧНОЇ РОЗРОБКИ ДАНИХ ПРО ЗАХВОРЮВАНІСТЬ 

(298 ПРИЧИН) 
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СПЕЦІАЛЬНІ ПЕРЕЛІКИ ДЛЯ СТАТИСТИЧНОЇ РОЗРОБКИ ДАНИХ 

ПРО СМЕРТНІСТЬ І ЗАХВОРЮВАНІСТЬ 
 
Примітка: 

Ці переліки були затверджені Всесвітньою асамблеєю охорони здоров’я у 1990 році для обліку даних. У 2 

томі, Інструктивного посібника, МКХ-10 вони описуються та надається детальна інформація про їх 

використання. Ці переліки були оновлені згідно з МКХ-10, Перегляд 2010 року та модифіковані належним 

чином, щоб відповідати МКХ-10-АМ, Дев’ятий перегляд. 

A 

ПЕРЕЛІК ДЛЯ СТАТИСТИЧНОЇ РОЗРОБКИ ДАНИХ ПРО СМЕРТНІСТЬ 1 

 

ЗАГАЛЬНА СМЕРТНІСТЬ 

СТИСЛИЙ ПЕРЕЛІК 

 

1-001 Деякі інфекційні та паразитарні хвороби A00-B99 

1-002 Холера A00 

1-003 Інший гастроентерит та коліт інфекційного та неуточненого 

походження 

A09 

1-004 Інші кишкові інфекційні хвороби A01-A08 

1-005 Туберкульоз органів дихання A15-A16 

1-006 Туберкульоз інших органів A17-A19 

1-007 Чума A20 

1-008 Правець A33-A35 

1-009 Дифтерія A36 

1-010 Кашлюк A37 

1-011 Менінгококова інфекція A39 

1-012 Септицемія  A40-A41 

1-013 Інфекційні хвороби, що передаються переважно статевим 

шляхом 

А50-А64 

1-014 Гострий поліомієліт A80 

1-015 Сказ A82 

1-016 Жовта лихоманка A95 

1-017 Інші вірусні лихоманки та геморагічні вірусні лихоманки, 

що переносяться членистоногими  

A92-A94,  

A96-A99 

1-018 Кір B05 

1-019 Вірусний гепатит B15-B19 

1-020 Хвороби, зумовлені вірусом імунодефіциту людини [ВІЛ] B20-B24 
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1-021 Малярія B50-B54 

1-022 Лейшманіоз B55 

1-023 Трипаносомоз  B56-B57 

1-024 Шистосомоз [більгарціоз] B65 

1-025 Решта певних інфекційних та паразитарних хвороб A21-A32, A38, 

A42-A49,  

A65-A79, A81, 

A83-A89,  

B00-B04,  

B06-B09,  

B25-B49,  

B58-B64,  

B66-B94, B99 

1-026 Новоутворення C00-D48 

1-027 Злоякісні новоутворення губи, ротової порожнини та глотки С00-С14 

1-028 Злоякісне новоутворення стравоходу C15 

1-029 Злоякісне новоутворення шлунка C16 

1-030 Злоякісне новоутворення ободової кишки, ректосигмоїдного 

з`єднання та заднього проходу (ануса) 

C18-C21 

1-031 Злоякісне новоутворення печінки та внутрiшньопечiнкових 

жовчних проток 

C22 

1-032 Злоякісне новоутворення підшлункової залози C25 

1-033 Злоякісне новоутворення гортані C32 

1-034 Злоякісне новоутворення трахеї, бронхів та легень C33-C34 

1-035 Злоякісна меланома шкіри C43 

1-036 Злоякісне новоутворення молочної залози C50 

1-037 Злоякісне новоутворення шийки матки C53 

1-038 Злоякісне новоутворення інших та неуточнених частин 

матки 

C54-C55 

1-039 Злоякісне новоутворення яєчника C56 

1-040 Злоякісне новоутворення передміхурової залози C61 

1-041 Злоякісне новоутворення сечового міхура C67 

1-042 Злоякісне новоутворення оболонок мозку, головного мозку C70-C72 
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та інших відділів центральної нервової системи 

1-043 Неходжкінська лімфома C83- C85 

1-044 Множинна мiєлома та злоякісні плазмоклiтиннi 

новоутворення 

C90 

1-045 Лейкоз  C91-C95 

1-046 Решта злоякісних новоутворень C17, C23-C24, 

C26-C31,  

C37-C41,  

C44-C49, 

C51-C52, 

C57-C60, 

C62-C66, 

C68-C69, 

C73-C81, C88, 

C96 

1-047 Решта новоутворень D00-D48 

1-048 Хвороби крові та кровотворних органів, та окремі 

порушення із залученням імунного механізму 

D50-D89 

1-049 Анемії  D50-D64 

1-050 Решта хвороб крові та кровотворних органів, та окремі 

порушення з залученням імунного механізму 

D65-D89 

1-051 Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення 

обміну речовин 

E00-E89 

1-052 Цукровий діабет E09-E14 

1-053 Загальна недостатність харчування E40-E46 

1-054 Решта ендокринних хвороб, розлади харчування та 

порушення обміну речовин 

E00-E07, 

E15-E34, 

E50-E89 

1-055 Розлади психіки та поведінки F01-F99 

1-056 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання 

психоактивних речовин 

F10-F19 

1-057 Решта розладів психіки та поведінки F01-F09, 

F20-F99 
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1-058 Хвороби нервової системи G00-G99 

1-059 Менiнгiт G00, G03 

1-060 Хвороба Альцгеймера G30 

1-061 Решта хвороб нервової системи G04-G25, 

G31-G98 

1-062 Хвороби ока та придаткового апарата Н00-Н59 

1-063 Хвороби вуха та соскоподібного відростка H60-H95 

1-064 Хвороби системи кровообігу I00-I99 

1-065 Гостра ревматична лихоманка та хронічні ревматичні 

хвороби серця 

I00-I09 

1-066 Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба I10-I13 

1-067 Ішемічна хвороба серця I20-I25 

1-068 Інші хвороби серця I26-I51 

1-069 Цереброваскулярні хвороби I60-I69 

1-070 Атеросклероз I70 

1-071 Решта хвороб системи кровообігу I71-I99 

1-072 Хвороби органів дихання J00-J98 

1-073 Грип J09-J11 

1-074 Пневмонія J12-J18 

1-075 Інші гострі респіраторні інфекції нижніх дихальних шляхів J20-J22 

1-076 Хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів J40-J47 

1-077 Решта хвороб органів дихання J00-J06, 

J30-J39, 

J60-J98 

1-078 Хвороби органів травлення K00-K92 

1-079 Виразка шлунка та дванадцятипалої кишки K25-K27 

1-080 Хвороби печінки K70-K76 

1-081 Решта хвороб органів травлення K00-K22, 

K28-K66, 

K80-K92 

1-082 Хвороби шкіри та підшкірної клітковини L00-L98 

1-083 Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини M00-M99 
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1-084 Хвороби сечостатевої системи N00-N99 

1-085 Гломерулярні та тубулоінтерстиціальні хвороби нирок N00-N15 

1-086 Решта хвороб сечостатевої системи N17-N98 

1-087 Вагітність, пологи та післяпологовий період O00-O99 

1-088 Вагітність з абортивним результатом O00-O08 

1-089 Інші безпосередні причини акушерської смерті O10-O92 

1-090 Непрямі причини акушерської смерті O98-O99 

1-091 Інші ускладнення вагітності, пологів та післяпологового 

періоду 

O94-O97 

1-092 Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді   P00-P96 

1-093 Вроджені вади розвитку, деформації та хромосомні 

аномалії 

Q00-Q99 

1-094 Симптоми, ознаки та відхилення від норми, виявлені при 

клінічних та лабораторних дослідженнях, не 

класифіковані в інших рубриках 

R00-R99 

1-095 Зовнішні причини захворюваності та смертності V00-Y89 

1-096 Транспортні нещасні випадки V00-V99 

1-097 Падіння W00-W19 

1-098 Випадкове утоплення та занурення у воду  W65-W74 

1-099 Нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум’я X00-X09 

1-100 Випадкове отруєння та дія отруйних речовин X40-X49 

1-101 Навмисне завдання собі шкоди X60-X84 

1-102 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження X85-Y09 

1-103 Усі інші зовнішні причини W20-W64, 

W75-W99, 

X10-X39, 

X50-X59, 

Y10-Y89 

1-901 Тяжкий гострий респіраторний синдром (ТГРС) U04 

 

ПЕРЕЛІК ДЛЯ СТАТИСТИЧНОЇ РОЗРОБКИ ДАНИХ ПРО СМЕРТНІСТЬ 2 

 

ЗАГАЛЬНА СМЕРТНІСТЬ 

ВИБРАНИЙ ПЕРЕЛІК 
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2-001 Холера A00 

2-002 Інший гастроентерит та коліт інфекційного та неуточненого 

походження 

A09 

2-003 Інші кишкові інфекційні хвороби A01-A08 

2-004 Туберкульоз органів дихання A15-A16 

2-005 Туберкульоз інших органів A17-A19 

2-006 Чума A20 

2-007 Правець A33-A35 

2-008 Дифтерія A36 

2-009 Кашлюк A37 

2-010 Менінгококова інфекція A39 

2-011 Септицемія  A40-A41 

2-012 Інфекційні хвороби, що передаються переважно статевим 

шляхом 

А50-А64 

2-013 Гострий поліомієліт A80 

2-014 Сказ A82 

2-015 Жовта лихоманка A95 

2-016 Інші вірусні лихоманки та геморагічні вірусні лихоманки, 

що переносяться членистоногими  

A92-A94,  

A96-A99 

2-017 Кір B05 

2-018 Вірусний гепатит B15-B19 

2-019 Хвороби, зумовлені вірусом імунодефіциту людини [ВІЛ] B20-B24 

2-020 Малярія B50-B54 

2-021 Лейшманіоз B55 

2-022 Трипаносомоз  B56-B57 

2-023 Шистосомоз [більгарціоз] B65 

2-024 Решта певних інфекційних та паразитарних хвороб A21-A32, A38, 

A42-A49,  

A65-A79, A81, 

A83-A89,  

B00-B04,  

B06-B09,  

B25-B49,  
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B58-B64,  

B66-B94, B99 

2-025 Злоякісні новоутворення губи, ротової порожнини та глотки С00-С14 

2-026 Злоякісне новоутворення стравоходу C15 

2-027 Злоякісне новоутворення шлунка C16 

2-028 Злоякісне новоутворення ободової кишки, ректосигмоїдного 

з`єднання та заднього проходу (ануса) 

C18-C21 

2-029 Злоякісне новоутворення печінки та внутрiшньопечiнкових 

жовчних проток 

C22 

2-030 Злоякісне новоутворення підшлункової залози C25 

2-031 Злоякісне новоутворення гортані C32 

2-032 Злоякісне новоутворення трахеї, бронхів та легень C33-C34 

2-033 Злоякісна меланома шкіри C43 

2-034 Злоякісне новоутворення молочної залози C50 

2-035 Злоякісне новоутворення шийки матки C53 

2-036 Злоякісне новоутворення інших та неуточнених частин 

матки 

C54-C55 

2-037 Злоякісне новоутворення яєчника C56 

2-038 Злоякісне новоутворення передміхурової залози C61 

2-039 Злоякісне новоутворення сечового міхура C67 

2-040 Злоякісне новоутворення оболонок мозку, головного мозку 

та інших відділів центральної нервової системи 

C70-C72 

2-041 Неходжкінська лімфома C82-C85 

2-042 Множинна мiєлома та злоякісні плазмоклiтиннi 

новоутворення 

C90 

2-043 Лейкоз  C91-C95 

2-044 Решта злоякісних новоутворень C17, C23-C24, 

C26-C31,  

C37-C41,  

C44-C49, 

C51-C52, 

C57-C60, 

C62-C66, 
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C68-C69, 

C73-C81, C88, 

C96 

2-045 Анемії  D50-D64 

2-046 Цукровий діабет Е09-Е14 

2-047 Загальна недостатність харчування Е40-Е46 

2-048 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання 

психоактивних речовин 

F10-F19 

2-049 Менiнгiт G00, G03 

2-050 Хвороба Альцгеймера G30 

2-051 Гостра ревматична лихоманка та хронічні ревматичні 

хвороби серця 

I00-I09 

2-052 Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба I10-I13 

2-053 Ішемічна хвороба серця I20-I25 

2-054 Інші хвороби серця I26-I51 

2-055 Цереброваскулярні хвороби I60-I69 

2-056 Атеросклероз I70 

2-057 Решта хвороб системи кровообігу I71-I99 

2-058 Грип J09-J11 

2-059 Пневмонія J12-J18 

2-060 Інші гострі респіраторні інфекції нижніх дихальних шляхів J20-J22 

2-061 Хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів J40-J47 

2-062 Решта хвороб органів дихання J00-J06, 

J30-J39, 

J60-J98 

2-063 Виразка шлунка та дванадцятипалої кишки K25-K27 

2-064 Хвороби печінки K70-K76 

2-065 Гломерулярні та тубулоінтерстиціальні хвороби нирок N00-N15 

2-066 Вагітність з абортивним результатом O00-O08 

2-067 Інші безпосередні причини акушерської смерті O10-O92 

2-068 Непрямі причини акушерської смерті O98-O99 

2-069 Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді   P00-P96 
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2-070 Вроджені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії Q00-Q99 

2-071 Симптоми, ознаки та відхилення від норми, виявлені при 

клінічних та лабораторних дослідженнях, не класифіковані в 

інших рубриках 

R00-R99 

2-072 Усі інші хвороби D00-D48, 

D65-D89, 

E00-E07, 

E15-E34, 

E50-E89, 

F01-F09, 

F20-F99, 

G04-G25, 

G31-G98, 

H00-H95, 

K00-K22, 

K28-K66, 

K80-K92, 

L00-L98, 

M00-M99, 

N17-N98, 

O95-O97 

2-073 Транспортні нещасні випадки V00-V99 

2-074 Падіння W00-W19 

2-075 Випадкове утоплення та занурення у воду  W65-W74 

2-076 Нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум’я X00-X09 

2-077 Випадкове отруєння та дія отруйних речовин X40-X49 

2-078 Навмисне завдання собі шкоди X60-X84 

2-079 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження X85-Y09 

2-080 Усі інші зовнішні причини W20-W64, 

W75-W99, 

X10-X39, 

X50-X59, 
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Y10-Y89 

2-901 Тяжкий гострий респіраторний синдром (ТГРС) U04 
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ПЕРЕЛІК ДЛЯ СТАТИСТИЧНОЇ РОЗРОБКИ ДАНИХ ПРО СМЕРТНІСТЬ 3 

 

СМЕРТНІСТЬ НЕМОВЛЯТ ТА ДІТЕЙ ІНШИХ ВІКОВИХ ГРУП 

СТИСЛИЙ ПЕРЕЛІК 

 

3-001 Деякі інфекційні та паразитарні хвороби A00-B99 

3-002 Інший гастроентерит та коліт інфекційного та неуточненого 

походження 

A09 

3-003 Інші кишкові інфекційні хвороби A00-A08 

3-004 Туберкульоз  A15-A19 

3-005 Правець A33, A35 

3-006 Дифтерія A36 

3-007 Кашлюк A37 

3-008 Менінгококова інфекція A39 

3-009 Септицемія  A40-A41 

3-010 Гострий поліомієліт A80 

3-011 Кір B05 

3-012 Хвороби, зумовлені вірусом імунодефіциту людини [ВІЛ] B20-B24 

3-013 Інші вірусні хвороби A81-B04, 

B06-B19, 

B25-B34 

3-014  Малярія B50-B54 

3-015 Решта певних інфекційних та паразитарних хвороб A20-A32, A38, 

A42-A79,  

B35-B49,  

B55-B94, B99 

3-016 Новоутворення C00-D48 

3-017 Лейкоз  C91-C95 

3-018 Решта злоякісних новоутворень C00-C90, C96 

3-019 Решта новоутворень D00-D48 

3-020 Хвороби крові та кровотворних органів, та окремі 

порушення із залученням імунного механізму 

D50-D89 

3-021 Анемії  D50-D64 
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3-022 Решта хвороб крові та кровотворних органів, та окремі 

порушення з залученням імунного механізму 

D65-D89 

3-023 Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення 

обміну речовин 

E00-E89 

3-024 Загальна недостатність харчування та інші види 

недостатності харчування 

E40-E64 

3-025 Решта ендокринних хвороб, розлади харчування та 

порушення обміну речовин 

E00-E34, 

E65-E89 

3-026 Хвороби нервової системи G00-G98 

3-027 Менiнгiт G00, G03 

3-028 Решта хвороб нервової системи G04-G98 

3-029 Хвороби вуха та соскоподібного відростка Н60-Н95 

3-030 Хвороби системи кровообігу І00-І99 

3-031 Хвороби органів дихання J00-J98 

3-032 Пневмонія J12-J18 

3-033 Інші гострі респіраторні інфекції J00-J11 

J20-J22 

3-034 Решта хвороб органів дихання J30-J98 

3-035 Хвороби органів травлення K00-K92 

3-036 Хвороби сечостатевої системи N00-N99 

3-037 Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді   P00-P96 

3-038 Ураження плода та новонародженого, обумовлені станами 

матері та ускладненнями вагітності, пологів та розродження 

P00-P04 

3-039 Розлади, пов’язані з тривалістю вагітності та розміром плода P05-P08 

3-040 Пологові травми P10-P15 

3-041 Внутрішньоутробна гіпоксія та асфіксія при народженні P20-P21 

3-042 Дихальний розлад (дистрес) у новонародженого P22 

3-043 Вроджена пневмонія P23 

3-044 Інші респіраторні стани, що виникають у новонародженого P24-P28 

3-045 Бактеріальний сепсис новонародженого P36 

3-046 Омфаліт новонародженого з незначною кровотечею або без 

неї 

P38 

3-047 Геморагічні та гематологічні порушення у плода та P50-P61 
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новонародженого 

3-048 Решта станів у перинатальному періоді P29, P35, P37, 

P39, P70-P96 

3-049 Вроджені вади розвитку, деформації та хромосомні 

аномалії 

Q00-Q99 

3-050 Вроджена гідроцефалія та spina bifida Q03, Q05 

3-051 Інші вроджені вади розвитку нервової системи Q00-Q02, Q04, 

Q06-Q07 

3-052 Вроджені вади розвитку серця Q20-Q24 

3-053 Інші вроджені вади розвитку системи кровообігу Q25-Q28 

3-054 Синдром Дауна та інші аномалії хромосом Q90-Q99 

3-055 Інші вроджені вади розвитку Q10-Q18, 

Q30-Q89 

3-056 Симптоми, ознаки та відхилення від норми, виявлені при 

клінічних та лабораторних дослідженнях, не 

класифіковані в інших рубриках 

R00-R99 

3-057 Синдром раптової смерті немовляти R95 

3-058 Інші симптоми, ознаки та відхилення від норми, виявлені 

при клінічних та лабораторних дослідженнях, не 

класифіковані в інших рубриках 

R00-R94,  

R96-R99 

3-059 Усі інші хвороби F01-F99, 

H00-H59, 

L00-L98, 

M00-M99 

3-060 Зовнішні причини захворюваності та смертності V00-Y89 

3-061 Транспортні нещасні випадки V00-V99 

3-062 Випадкове утоплення та занурення у воду  W65-W74 

3-063 Інші нещасні випадки з загрозою диханню W75-W84 

3-064 Нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум’я X00-X09 

3-065 Випадкове отруєння та дія отруйних речовин X40-X49 

3-066 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження X85-Y09 

3-067 Усі інші зовнішні причини W00-W64, 

W85-W99, 
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X10-X39, 

X50-X84, 

Y10-Y89 

3-901 Тяжкий гострий респіраторний синдром (ТГРС) U04 

 

ПЕРЕЛІК ДЛЯ СТАТИСТИЧНОЇ РОЗРОБКИ ДАНИХ ПРО СМЕРТНІСТЬ 4 

 

СМЕРТНІСТЬ НЕМОВЛЯТ ТА ДІТЕЙ ІНШИХ ВІКОВИХ ГРУП 

ВИБРАНИЙ ПЕРЕЛІК 

 

4-001 Інший гастроентерит та коліт інфекційного та неуточненого 

походження 

A09 

4-002 Інші кишкові інфекційні хвороби A00-A08 

4-003 Туберкульоз  A15-A19 

4-004 Правець A33, A35 

4-005 Дифтерія A36 

4-006 Кашлюк A37 

4-007 Менінгококова інфекція A39 

4-008 Септицемія  A40-A41 

4-009 Гострий поліомієліт A80 

4-010 Кір B05 

4-011 Хвороби, зумовлені вірусом імунодефіциту людини [ВІЛ] B20-B24 

4-012 Інші вірусні хвороби A81-B04, 

B06-B19, 

B25-B34 

4-013 Малярія B50-B54 

4-014 Решта певних інфекційних та паразитарних хвороб A20-A32, A38, 

A42-A79,  

B35-B49,  

B55-B94, B99 

4-015 Лейкоз  C91-C95 

4-016 Решта злоякісних новоутворень C00-C90, C96 

4-017 Анемії  D50-D64 

4-018 Решта хвороб крові та кровотворних органів, та окремі 

порушення з залученням імунного механізму 

D65-D89 
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4-019 Загальна недостатність харчування та інші види 

недостатності харчування 

Е40-Е64 

4-020 Менiнгiт G00, G03 

4-021 Решта хвороб нервової системи G04-G98 

4-022 Пневмонія J12-J18 

4-023 Інші гострі респіраторні інфекції J00-J11 

J20-J22 

4-024 Хвороби органів травлення K00-K92 

4-025 Ураження плода та новонародженого, обумовлені станами 

матері та ускладненнями вагітності, пологів та розродження 

P00-P04 

4-026 Розлади, пов’язані з тривалістю вагітності та розміром плода P05-P08 

4-027 Пологові травми P10-P15 

4-028 Внутрішньоутробна гіпоксія та асфіксія при народженні P20-P21 

4-029 Дихальний розлад (дистрес) у новонародженого P22 

4-030 Вроджена пневмонія P23 

4-031 Інші респіраторні стани, що виникають у новонародженого P24-P28 

4-032 Бактеріальний сепсис новонародженого P36 

4-033 Омфаліт новонародженого з незначною кровотечею або без 

неї 

P38 

4-034 Геморагічні та гематологічні порушення у плода та 

новонародженого 

P50-P61 

4-035 Решта станів у перинатальному періоді P29, P35, P37, 

P39, P70-P96 

4-036 Вроджена гідроцефалія та spina bifida Q03, Q05 

4-037 Інші вроджені вади розвитку нервової системи Q00-Q02, Q04, 

Q06-Q07 

4-038 Вроджені вади розвитку серця Q20-Q24 

4-039 Інші вроджені вади розвитку системи кровообігу Q25-Q28 

4-040 Синдром Дауна та інші аномалії хромосом Q90-Q99 

4-041 Інші вроджені вади розвитку Q10-Q18, 

Q30-Q89 

4-042 Синдром раптової смерті немовляти R95 

4-043 Інші симптоми, ознаки та відхилення від норми, виявлені R00-R94,  
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при клінічних та лабораторних дослідженнях, не 

класифіковані в інших рубриках 

R96-R99 

4-044 Усі інші хвороби D00-D48, 

E00-E34, 

E65-E89, 

F01-F99, 

H00-H95, 

I00-I99, 

J30-J98, 

L00-L98, 

M00-M99, 

N00-N98 

4-045 Транспортні нещасні випадки V00-V99 

4-046 Випадкове утоплення та занурення у воду  W65-W74 

4-047 Інші нещасні випадки з загрозою диханню W75-W84 

4-048 Нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум’я X00-X09 

4-049 Випадкове отруєння та дія отруйних речовин X40-X49 

4-050 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження X85-Y09 

4-051 Усі інші зовнішні причини W00-W64, 

W85-W99, 

X10-X39, 

X50-X84, 

Y10-Y89 

4-901 Тяжкий гострий респіраторний синдром (ТГРС) U04 
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ПЕРЕЛІК ДЛЯ СТАТИСТИЧНОЇ РОЗРОБКИ ДАНИХ ПРО ЗАХВОРЮВАНІСТЬ 

 

001 Холера A00 

002 Черевний тиф та паратиф A01 

003 Шигельоз A03 

004 Амебіаз A06 

005 Інший гастроентерит та коліт інфекційного та неуточненого 

походження 

A09 

006 Інші кишкові інфекційні хвороби A02, A04-A05, 

A07-A08 

007 Туберкульоз органів дихання A15-A16 

008 Туберкульоз інших органів A17-A19 

009 Чума A20 

010 Бруцельоз A23 

011 Лепра A30 

012 Правець новонародженого A33 

013 Інший правець A34-A35 

014 Дифтерія A36 

015 Кашлюк A37 

016 Менінгококова інфекція A39 

017 Септицемія  A40-A41 

018 Інші бактеріальні хвороби A21-A22,  

A24-A28, 

A31-A32, A38, 

A42-A49 

019 Вроджений сифіліс A50 

020 Ранній сифіліс A51 

021 Інший сифіліс A52-A53 

022 Гонококова інфекція A54 

023 Хламідійні хвороби, що передаються статевим шляхом A55-A56 

024 Інші хвороби, що передаються переважно статевим шляхом A57-A64 
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025 Рецидивні лихоманки A68 

026 Трахома A71 

027 Висипний тиф A75 

028 Гострий поліомієліт A80 

029 Сказ A82 

030 Вірусний енцефаліт A83-A86 

031 Жовта лихоманка A95 

032 Інші вірусні лихоманки та геморагічні вірусні лихоманки, 

що переносяться членистоногими,  

A92-A94,  

A96-A99 

033 Герпесвiруснi [простий герпес] інфекційні хвороби B00 

034 Вітряна віспа та оперізуючий лишай B01-B02 

035 Кір B05 

036 Краснуха [німецький кір] B06 

037 Гострий гепатит B B16 

038 Інші вірусні гепатити B15, B17-B19 

039 Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини [ВIЛ] B20-B24 

040 Епідемічний паротит B26 

041 Інші вірусні хвороби A81, A87-A89, 

B03-B04, 

B07-B09, B25, 

B27-B34 

042 Мікози B35-B49 

043 Малярія B50-B54 

044 Лейшманіоз B55 

045 Трипаносомоз  B56-B57 

046 Шистосомоз [більгарціоз] B65 

047 Інші трематодози B66 

048 Ехінококоз B67 

049 Дракункульоз B72 

050 Онхоцеркоз B73 

051 Філяріатоз B74 
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052 Анкілостомідоз B76 

053 Інші гельмінтози B68-B71, B75, 

B77-B83 

054 Наслідки туберкульозу B90 

055 Наслідки поліомієліту B91 

056 Наслідки лепри B92 

057 Інші інфекційні та паразитарні хвороби A65-A67, 

A69-A70, A74, 

A77-A79, 

B58-B64, 

B85-B89, B94, 

B99 

058 Злоякісні новоутворення губи, ротової порожнини та глотки С00-С14 

059 Злоякісне новоутворення стравоходу C15 

060 Злоякісне новоутворення шлунка C16 

061 Злоякісне новоутворення ободової кишки C18 

062 Злоякісне новоутворення ректосигмоїдного з`єднання, 

прямої кишки, заднього проходу (ануса) та анального каналу 

C19-C21 

063 Злоякісне новоутворення печінки та внутрiшньопечiнкових 

жовчних проток 

C22 

064 Злоякісне новоутворення підшлункової залози C25 

065 Інші злоякісні новоутворення органів травлення C17, C23-C24, 

C26 

066 Злоякісне новоутворення гортані C32 

067 Злоякісне новоутворення трахеї, бронхів та легень C33-C34 

068 Інші злоякісні новоутворення органів дихання та органів 

грудної клітки 

C30-C31, 

C37-C39 

069 Злоякісні новоутворення кісток та суглобових хрящів С40-С41 

070 Злоякісна меланома шкіри C43 

071 Інші злоякісні новоутворення шкіри C44 

072 Злоякісні новоутворення мезотеліальних та м'яких тканин С45-С49 

073 Злоякісне новоутворення молочної залози C50 
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074 Злоякісне новоутворення шийки матки C53 

075 Злоякісне новоутворення інших та неуточнених частин 

матки 

C54-C55 

076 Інші злоякісні новоутворення жіночих статевих органів C51-C52,  

C56-C58 

077 Злоякісне новоутворення передміхурової залози C61 

078 Інші злоякісні новоутворення чоловічих статевих органів C60, C62-C63 

079 Злоякісне новоутворення сечового міхура C67 

080 Інші злоякісні новоутворення сечових органів C64-C66, C68 

081 Злоякісне новоутворення ока та придатків C69 

082 Злоякісне новоутворення головного мозку C71 

083 Злоякісне новоутворення інших відділів центральної 

нервової системи 

C70, C72 

084 Злоякісні новоутворення інших, неточно визначених, 

вторинних та неуточнених локалізацій 

C73-C80 

085 Хвороба Ходжкiна C81 

086 Неходжкінська лімфома C82-C85 

087 Лейкоз  C91-C95 

088 Інші злоякісні новоутворення лiмфоїдної, кровотворної та 

споріднених тканин 

C88-C90, C96 

089 Карцинома in situ шийки матки D06 

090 Доброякісне новоутворення шкіри D22-D23 

091 Доброякісне новоутворення молочної залози D24 

092 Лейомiома матки D25 

093 Доброякісне новоутворення яєчника D27 

094 Доброякісне новоутворення сечових органів D30 

095 Доброякісне новоутворення головного мозку та інших 

відділів центральної нервової системи 

D33 

096 Інші новоутворення in situ, доброякісні новоутворення та 

новоутворення невизначеного або невідомого характеру 

D00-D05, 

D07-D21, D26, 

D28-D29, 

D31-D32, 

D34-D48 
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097 Залiзодефiцитна анемія D50 

098 Інші анемії D51-D64 

099 Геморагічні стани та інші хвороби крові та кровотворних 

органів 

D65-D77 

100 Деякі порушення з залученням імунного механізму D80-D89 

101 Хвороби щитоподібної залози та близькі стани, пов’язані з 

йодною недостатністю 

E00-E02 

102 Тиреотоксикоз (гіпертиреоз) E05 

103 Інші хвороби щитоподібної залози E03-E04, 

E06-E07 

104 Цукровий діабет E09-E14 

105 Загальна недостатність харчування Е40-Е46 

106 Недостатність вітаміну А E50 

107 Недостатність інших вітамінів E51-E56 

108 Наслідки недостатності харчування та недостатності інших 

поживних речовин 

E64 

109 Ожиріння E66 

110 Виснаження об'єму рідин організму E86 

111 Інші ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення 

обміну речовин 

E15-E35, 

E58-E63, E65, 

E67-E85, 

E87-E89 

112 Деменція F00-F03 

113 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю F10 

114 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших 

психоактивних речовин 

F11-F19 

115 Шизофренія, шизотипові стани та маячні розлади F20-F29 

116 Розлади настрою [афективні розлади] F30-F39 

117 Невротичні, пов’язані зі стресом та соматоформні розлади F40-F48 

118 Розумова відсталість F70-F79 

119 Інші розлади психіки та поведінки F04-F09, 

F50-F69, 

F80-F99 
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120 Запальні хвороби центральної нервової системи G00-G09 

121 Хвороба Паркінсона G20 

122 Хвороба Альцгеймера G30 

123 Розсіяний множинний склероз G35 

124 Епiлепсiя G40-G41 

125 Мігрень та інші синдроми головного болю G43-G44 

126 Транзиторні церебральні iшемiчнi напади та пов’язані з 

ними синдроми 

G45 

127 Ураження нервів, нервових корінців та сплетень G50-G59 

128 Церебральний параліч та інші паралітичні синдроми G80-G83 

129 Інші хвороби нервової системи G10-G14, 

G21-G26, 

G31-G32, 

G36-G37, 

G46-G47, 

G60-G73, 

G90-G99 

130 Запалення повіки H00-H01 

131 Кон’юнктивіт та інші хвороби кон'юнктиви Н10-Н13 

132 Кератит та інші хвороби склери та рогівки H15-H19 

133 Катаракта та інші хвороби кришталика H25-H28 

134 Відшарування та розриви сітківки H33 

135 Глаукома Н40-Н42 

136 Косоокість  H49-H50 

137 Порушення рефракції та акомодації H52 

138 Сліпота та розлади зору H54 

139 Інші хвороби ока та його придаткового апарата H02-H06, 

H20-H22, 

H30-H32, 

H34-H36, 

H43-H48, 

H51, H53, 
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H55-H59 

140 Хвороби середнього вуха та соскоподібного відростка Н65-Н75 

141 Втрата слуху H90-H91 

142 Інші хвороби вуха та соскоподібного відростка H60-H62, 

H80-H83, 

H92-H95 

143 Гостра ревматична лихоманка I00-I02 

144 Хронічні ревматичні хвороби серця I05-I09 

145 Есенціальна (первинна) гіпертензія I10 

146 Інша гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба I11-I15 

147 Гострий інфаркт міокарда I21-I22 

148 Інша ішемічна хвороба серця I20, I23-I25 

149 Тромбоемболія легеневої артерії I26 

150 Порушення провідності та порушення серцевого ритму I44-I49 

151 Серцева недостатність I50 

152 Інші хвороби серця I27-I43, 

I51-I52 

153 Внутрішньочерепний крововилив I60-I62 

154 Інфаркт головного мозку I63 

155 Інсульт, не уточнений як крововилив або інфаркт I64 

156 Інші цереброваскулярні хвороби I65-I69 

157 Атеросклероз I70 

158 Інші хвороби периферичних судин I73 

159 Емболія та тромбоз артерії I74 

160 Інші хвороби артерій, артеріол та капілярів I71-I72, 

I77-I79 

161 Флебіт, тромбофлебіт, емболія та тромбоз вен I80-I82 

162 Варикозне розширення вен нижніх кінцівок I83 

163 Геморой K64 

164 Інші хвороби системи кровообігу I85-I99 

165 Гострий фарингіт та гострий тонзиліт J02-J03 
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166 Гострий ларингіт і трахеїт J04 

167 Інші гострі інфекції верхніх дихальних шляхів J00-J01, 

J05-J06 

168 Грип J09-J11 

169 Пневмонія J12-J18 

170 Гострий бронхіт та гострий бронхіоліт J20-J21 

171 Хронічний синусит J32 

172 Інші ураження порожнини та придаткових пазух носа J30-J31, 

J33-J34 

173 Хронічні хвороби мигдаликів та аденоїдів J35 

174 Інші хвороби верхніх дихальних шляхів J36-J39 

175 Бронхіт, емфізема та інша хронічна обструктивна хвороба 

легень 

J40-J44 

176 Астма J45-J46 

177 Бронхоектатична хвороба [бронхоектаз] J47 

178 Пневмоконіоз J60-J65 

179 Інші хвороби органів дихання J22, J66-J99 

180 Карієс зубів K02 

181 Інші зміни зубів та опорного апарата K00-K01, 

K03-K08 

182 Інші хвороби ротової порожнини, слинних залоз та щелеп K09-K14 

183 Виразка шлунка та дванадцятипалої кишки K25-K27 

184 Гастрит і дуоденіт K29 

185 Інші хвороби стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки K20-K23, 

K28, K30-K31 

186 Хвороби апендикса [червоподібного відростка] K35-K38 

187 Пахвинна грижа K40 

188 Інші грижі K41-K46 

189 Хвороба Крона та виразковий коліт K50-K51 

190 Паралітичний ілеус та кишкова непрохідність без грижі K56 

191 Дивертикулярна хвороба кишок K57 

192 Інші хвороби кишок та черевної порожнини K52-K55, 
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K58-K67 

193 Алкогольна хвороба печінки K70 

194 Інші хвороби печінки K71-K77 

195 Холелітіаз та холецистит K80-K81 

196 Гострий панкреатит та інші хвороби підшлункової залози K85-K86 

197 Інші хвороби органів травлення K82-K83, 

K87-K93 

198 Інфекційні хвороби шкіри та підшкірної клітковини L00-L08 

199 Інші хвороби шкіри та підшкірної клітковини L10-L99 

200 Ревматоїдний артрит та інші запальні поліартропатії M05-M14 

201 Артрози M15-M19 

202 Набуті деформації кінцівок M20-M21 

203 Інші ураження суглобів M00-M03, 

M22-M25 

204 Системні хвороби сполучної тканини M30-M36 

205 Ураження міжхребцевих дисків шийного та інших відділів M50-M51 

206 Інші дорсопатії M40-M49, 

M53-M54 

207 Хвороби м'яких тканин M60-M79 

208 Порушення щільності та структури кістки M80-M85 

209 Остеомієліт M86 

210 Інші хвороби кістково-м'язової системи та сполучної 

тканини 

M87-M99 

211 Гострий та швидко прогресуючий нефритичний синдром N00-N01 

212 Інші гломерулярні хвороби N02-N08 

213 Тубулоінтерстиціальні хвороби нирок N10-N16 

214 Ниркова недостатність N17-N19 

215 Сечокам'яна хвороба N20-N23 

216 Цистит N30 

217 Інші хвороби сечовивідної системи N25-N29, 

N31-N39 

218 Гіперплазія передміхурової залози N40 
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219 Інші хвороби передміхурової залози N41-N42 

220 Гідроцеле та сперматоцеле N43 

221 Надмірна крайня плоть, фімоз та парафімоз N47 

222 Інші хвороби чоловічих статевих органів N44-N46, 

N48-N51 

223 Хвороби молочної залози N60-N64 

224 Сальпінгіт та оофорит N70 

225 Запальна хвороба шийки матки N72 

226 Інші запальні хвороби органів малого таза у жінок N71, N73-N77 

227 Ендометріоз N80 

228 Генітальний пролапс у жінок N81 

229 Незапальні ураження яєчника, фаллопієвої труби та широкої 

зв'язки матки 

N83 

230 Розлади менструації N91-N92 

231 Менопаузальні та інші перименопаузальні розлади N95 

232 Жіноче безпліддя N97 

233 Інші розлади сечостатевих органів N82, N84-N90, 

N93-N94, N96, 

N98-N99 

234 Спонтанний аборт O03 

235 Медичний аборт O04 

236 Інша вагітність з абортивним результатом O00-O02, 

O05-O09 

237 Набряк, протеїнурія та гіпертензія під час вагітності, пологів 

та у післяпологовому періоді 

O10-O16 

238 Передлежання плаценти, передчасне відшарування плаценти 

та допологова кровотеча 

O44-O46 

239 Стан плода, амніотичної порожнини та можливі ускладнення 

пологів, які вимагають надання медичної допомоги матері 

O30-O43, 

O47-O48 

240 Утруднені пологи O64-O66 

241 Післяпологова кровотеча O72 

242 Інші ускладнення під час вагітності та пологів O20-O29, 
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O60-O63, 

O67-O71, 

O73-O75, 

O81-O84 

243 Пологи одноплідні, спонтанне розродження O80 

244 Ускладнення, пов’язані переважно з післяпологовим 

періодом та інші акушерські стани, не класифіковані в інших 

рубриках 

O85-O99 

245 Ураження плода та новонародженого, обумовлені станами 

матері та ускладненнями вагітності, пологів та розродження 

P00-P04 

246 Сповільнений ріст, недостатність харчування плода та 

розлади, пов'язані зі скороченим терміном вагітності та 

низькою масою тіла при народженні 

P05-P07 

247 Пологові травми P10-P15 

248 Внутрішньоутробна гіпоксія та асфіксія при народженні P20-P21 

249 Інші респіраторні стани, що виникають у перинатальному 

періоді 

P22-P28 

250 Вроджені інфекційні та паразитарні хвороби P35-P37 

251 Інші інфекційні хвороби, специфічні для перинатального 

періоду 

P38-P39 

252 Гемолітична хвороба плода та новонародженого P55 

253 Інші стани, що виникають у перинатальному періоді P08, P29, 

P50-P54, 

P56-P96 

254 Spina bifida Q05 

255 Інші вроджені вади розвитку нервової системи Q00-Q04, 

Q06-Q07 

256 Вроджені вади розвитку системи кровообігу Q20-Q28 

257 Щілина губи та щілина піднебіння Q35-Q37 

258 Вроджені відсутність, атрезія та стеноз тонкої кишки Q41 

259 Інші вроджені вади розвитку органів травлення Q38-Q40, 

Q42-Q45 

260 Неопущення яєчка Q53 

261 Інші вроджені вади розвитку сечостатевої системи Q50-Q52, 
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Q54-Q64 

262 Вроджені деформації стегна Q65 

263 Вроджені деформації стопи Q66 

264 Інші вроджені вади розвитку кістково-м'язової системи Q67-Q79 

265 Інші вроджені вади розвитку Q10-Q18, 

Q30-Q34, 

Q80-Q89 

266 Хромосомні аномалії, не класифіковані в інших рубриках Q90-Q99 

267 Біль у ділянці живота та таза R10 

268 Лихоманка іншого та невідомого походження R50 

269 Старість R54 

270 Інші симптоми, ознаки та відхилення від норми, виявлені 

при клінічних та лабораторних дослідженнях, не 

класифіковані в інших рубриках 

R00-R09, 

R11-R49, 

R51-R53, 

R55-R99 

271 Перелом кісток черепа та обличчя S02 

272 Перелом шиї, грудної клітки та таза S12, S22, S32, 

T08 

273 Перелом стегнової кістки S72 

274 Переломи інших кісток кінцівок S42, S52, S62, 

S82, S92, T10, 

T12 

275 Переломи численних ділянок тіла T02 

276 Вивихи, розтягнення та деформації уточнених та декількох 

ділянок тіла 

S03, S13, S23, 

S33, S43, S53, 

S63, S73, S83, 

S93, T03 

277 Травма ока та очної ямки S05 

278 Внутрішньочерепна травма S06 

279 Травми інших внутрішніх органів S26-S27, 

S36-S37 

280 Розтрощення [роздавлювання] та травматична ампутація 

уточнених та декількох ділянок тіла 

S07-S08, 

S17-S18, S28, 
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S38, S47-S48, 

S57-S58, 

S67-S68, 

S77-S78, 

S87-S88, 

S97-S98, 

T04-T05 

281 Інші травми уточнених, неуточнених та декількох ділянок 

тіла 

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 

282 Наслідки проникнення стороннього тіла через природний 

отвір 

Т15-Т19 

283 Опіки T20-T32 
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284 Отруєння лікарськими засобами, медикаментами та 

біологічними речовинами 

T36-T50 

285 Токсична дія речовин, переважно немедичного призначення T51-T65 

286 Синдром жорстокого поводження T74 

287 Інші та неуточнені наслідки дії зовнішніх причин T33-T35, 

T66-T73, 

T75-T78 

288 Деякі ранні ускладнення травми та ускладнення після 

хірургічного та терапевтичного втручання, не класифіковані 

в інших рубриках 

T79-T89 

289 Наслідки травм, отруєнь та дії інших зовнішніх причин T90-T98 

290 Звернення до закладів охорони здоров’я з метою проведення 

огляду медичного та обстеження 

Z00-Z13 

291 Безсимптомне носійство вірусу імунодефіциту людини [ВІЛ] Z21 

292 Звернення до закладів охорони здоров’я при потенційній 

небезпеці для здоров’я, пов’язаній з інфекційними 

хворобами 

Z20, Z22-Z29 

293 Застосування протизаплідних засобів Z30 

294 Антенатальний скринінг та інше спостереження за перебігом 

вагітності 

Z34-Z36 

295 Живонароджені діти згідно з місцем народження Z38 

296 Післяпологовий догляд та обстеження Z39 

297 Звернення до закладів охорони здоров’я за проведенням 

специфічних процедур та наданням медичних послуг 

Z40-Z54 

298 Звернення до закладів охорони здоров’я за інших обставин Z31-Z33, Z37, 

Z55-Z99 

901 Тяжкий гострий респіраторний синдром (ТГРС) U04 

 
 

 

 

 

 

 

 



1157 

ДОДАТОК С. НЕПРИЙНЯТНІ КОДИ ОСНОВНИХ 

ХВОРОБ 

 

 B90.0 Наслідки туберкульозу центральної нервової системи 

 B90.1 Наслідки туберкульозу сечостатевих органів 

 B90.2 Наслідки туберкульозу кісток та суглобів 

 B90.8 Наслідки туберкульозу інших уточнених органів 

 B90.9 Наслідки туберкульозу органів дихання та неуточненого туберкульозу 

 B91 Наслідки поліомієліту 

 B92 Наслідки лепри 

 B94 Наслідки інших та неуточнених інфекційних та паразитарних хвороб 

 B94.0 Наслідки трахоми 

 B94.1 Наслідки вірусного енцефаліту 

 B94.2 Наслідки вірусного гепатиту 

 B94.8 Наслідки інших уточнених інфекційних та паразитарних хвороб 

 B94.9 Наслідки неуточнених інфекційних та паразитарних хвороб 

 B95.0 Стрептококи групи А як причина хвороб, класифікованих в інших 

рубриках 

 B95.1 Стрептококи групи В як причина хвороб, класифікованих в інших 

рубриках 

 B95.2 Стрептококи групи D як причина хвороб, класифікованих в інших 

рубриках 

 B95.3 Streptococcus pneumoniae як причина хвороб, класифікованих в інших 

рубриках 

 B95.41 Стрептококи групи С як причина хвороб, класифікованих в інших 

рубриках 

 B95.42 Стрептококи групи G як причина хвороб, класифікованих в інших 

рубриках 

 B95.48 Стрептококи іншої уточненої групи як причина хвороб, класифікованих 

в інших рубриках 

 B95.5 Неуточнені стрептококи як причина хвороб, класифікованих в інших 

рубриках 

 B95.6 Staphylococcus aureus як причина хвороб, класифікованих в інших 

рубриках 
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 B95.7 Інші стафілококи як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках 

 B95.8 Неуточнений стафілокок як причина хвороб, класифікованих в інших 

рубриках 

 B96.0 Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae] як причина хвороб, 

класифікованих в інших рубриках 

 B96.1 Klebsiella pneumoniae [K. pneumoniae] як причина хвороб, 

класифікованих в інших рубриках 

 B96.2 Escherichia coli [E. coli] як причина хвороб, класифікованих в інших 

рубриках 

 B96.3 Haemophilus influenzae [H. influenzae] як причина хвороб, 

класифікованих в інших рубриках 

 B96.31 Haemophilus influenzae [H. influenzae] типу В як причина хвороб, 

класифікованих в інших рубриках 

 B96.38 Haemophilus influenzae [H. influenzae] інших уточнених типів як причина 

хвороб, класифікованих в інших рубриках 

 B96.39 Haemophilus influenzae [H. influenzae] неуточненого типу як причина 

хвороб, класифікованих в інших рубриках 

 B96.4 Proteus (mirabilis) (morganii) як причина хвороб, класифікованих в інших 

рубриках 

 B96.5 Pseudomonas (aeruginosa) як причина хвороб, класифікованих в інших 

рубриках 

 B96.6 Bacillus fragilis [B. fragilis] як причина хвороб, класифікованих в інших 

рубриках 

 B96.7 Clostridium perfringens [C. perfringens] як причина хвороб, 

класифікованих в інших рубриках 

 B96.81 Helicobacter pylori [H. pylori] як причина хвороб, класифікованих в інших 

рубриках 

 B96.82 Vibrio vulnificus як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках 

 B96.88 Інші та неуточнені бактеріальні агенти як причина хвороб, 

класифікованих в інших рубриках 

 B97.0 Аденовіруси як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках 

 B97.1 Ентеровіруси як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках 

 B97.2 Коронавіруси як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках 

 B97.3 Ретровіруси як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках 

 B97.4 Респіраторно-синцитіальний вірус як причина хвороб, класифікованих в 

інших рубриках 

 B97.5 Реовіруси як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках 
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 B97.6 Парвовіруси як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках 

 B97.7 Папіломавіруси як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках 

 B97.8 Інші вірусні агенти як причина хвороб, класифікованих в інших 

рубриках 

 E64.0 Наслідки білково-енергетичної недостатності 

 E64.1 Наслідки недостатності вітаміну А 

 E64.2 Наслідки недостатності вітаміну С 

 E64.3 Наслідки рахіту 

 E64.8 Наслідки недостатності інших вітамінів 

 E64.9 Наслідки недостатності неуточнених поживних речовин 

 E68 Наслідки надмірного харчування 

 G09 Наслідки запальних хвороб центральної нервової системи 

 G26 Екстрапiрамiднi розлади та порушення функцій руху при хворобах, 

класифікованих в інших рубриках 

 I69.0 Наслідки субарахноїдального крововиливу 

 I69.1 Наслідки внутрішньомозкового крововиливу 

 I69.2 Наслідки іншого нетравматичного внутрішньочерепного крововиливу 

 I69.3 Наслідки інфаркту мозку 

 I69.4 Наслідки мозкового інсульту, не уточненого як крововилив чи інфаркт 

 I69.8 Наслідки інших та неуточнених цереброваскулярних хвороб 

 L14 Бульозні порушення при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 L45 Папулосквамозні порушення при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 

 M09.80 Ювенільний артрит при інших хворобах, класифікованих в інших 

рубриках, множинні локалізації 

 M09.81 Ювенільний артрит при інших хворобах, класифікованих в інших 

рубриках, ділянка плеча 

 M09.82 Ювенільний артрит при інших хворобах, класифікованих в інших 

рубриках, плече 

 M09.83 Ювенільний артрит при інших хворобах, класифікованих в інших 

рубриках, передпліччя 

 M09.84 Ювенільний артрит при інших хворобах, класифікованих в інших 

рубриках, кисть  

 M09.85 Ювенільний артрит при інших хворобах, класифікованих в інших 
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рубриках, ділянка таза та стегно 

 M09.86 Ювенільний артрит при інших хворобах, класифікованих в інших 

рубриках, гомілка 

 M09.87 Ювенільний артрит при інших хворобах, класифікованих в інших 

рубриках, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи 

 M09.88 Ювенільний артрит при інших хворобах, класифікованих в інших 

рубриках, інші органи та тканини 

 M09.89 Ювенільний артрит при інших хворобах, класифікованих в інших 

рубриках, інші локалізації 

 M15.9 Поліартроз, неуточнений 

 M16.9 Коксартроз, неуточнений 

 M17.9 Гонартроз, неуточнений 

 M18.9 Артроз першого зап'ястково-п'ясткового суглоба, неуточнений 

 M19.91 Артроз, неуточнений, ділянка плеча 

 M19.92 Артроз, неуточнений, плече 

 M19.93 Артроз, неуточнений, передпліччя 

 M19.94 Артроз, неуточнений, кисть  

 M19.97 Артроз, неуточнений, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи 

 M19.98 Артроз, неуточнений, інші локалізації 

 M19.99 Артроз, неуточнений, неуточнені локалізації 

 M99.0 Сегментна та соматична дисфункція 

 M99.1 Підвивиховий комплекс (вертебральний) 

 M99.2 Стеноз нервового каналу внаслідок підвивиху 

 M99.3 Кістковий стеноз нервового каналу 

 M99.4 Стеноз сполучної тканини нервового каналу 

 M99.5 Стеноз міжхребцевих дисків нервового каналу 

 M99.6 Кістковий та підвивиховий стеноз міжхребцевого отвору 

 M99.7 Стеноз сполучної тканини та диска міжхребцевого отвору 

 M99.8 Інші біомеханічні ушкодження 

 M99.9 Біомеханічне ушкодження, неуточнене 

 N22.0 Сечові камені при шистосомозі [більгарціозі] (B65.- †) 

 N22.8 Камені сечових шляхів при інших хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 
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 O09.0 Тривалість вагітності <5 повних тижнів 

 O09.1 Тривалість вагітності 5-13 повних тижнів 

 O09.2 Тривалість вагітності 14-19 повних тижнів 

 O09.3 Тривалість вагітності 20-25 повних тижнів 

 O09.4 Тривалість вагітності 26-33 повних тижнів 

 O09.5 Тривалість вагітності 34 - < 37 повних тижнів 

 O09.9 Неуточнена тривалість вагітності 

 O60.1 Передчасні пологи з передчасним розродженням 

 O60.2 Передчасні самовільні пологи зі своєчасним розродженням 

 O60.3 Передчасне розродження без самовільних пологів 

 O94 Наслідки ускладнень під час вагітності, пологів та у післяпологовому 

періоді 

 O95 Акушерська смерть матері з неуточненої причини 

 O96.0 Смерть від прямої акушерської причини пізніше 42 діб, але не більше 

року після розродження 

 O96.1 Смерть від непрямої акушерської причини пізніше 42 діб, але не більше 

року після розродження 

 O96.9 Смерть від неуточненої акушерської причини пізніше 42 діб, але не 

більше року після розродження 

 O97.0 Смерть від наслідків прямих акушерських причин 

 O97.1 Смерть від наслідків непрямих акушерських причин 

 O97.9 Смерть від наслідків акушерських причин, неуточнених 

 P00.0 Ураження плода та новонародженого, обумовлене гіпертензивними 

розладами у матері 

 P00.1 Ураження плода та новонародженого, обумовлене хворобами нирок та 

сечових шляхів у матері 

 P00.2 Ураження плода та новонародженого, обумовлене інфекційними та 

паразитарними хворобами у матері 

 P00.3 Ураження плода та новонародженого, обумовлене хронічними 

хворобами системи кровообігу та органів дихання у матері 

 P00.4 Ураження плода та новонародженого, обумовлене розладами харчування 

у матері 

 P00.5 Ураження плода та новонародженого, обумовлене травмою у матері 

 P00.6 Ураження плода та новонародженого, обумовлене хірургічним 

втручанням у матері 
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 P00.7 Ураження плода та новонародженого, обумовлене іншими медичними 

процедурами у матері, не класифіковане в інших рубриках 

 P00.8 Ураження плода та новонародженого, обумовлене іншими станами 

матері 

 P00.9 Ураження плода та новонародженого, обумовлене неуточненим станом 

матері 

 P01.0 Ураження плода та новонародженого, обумовлене недостатністю шийки 

матки у матері 

 P01.1 Ураження плода та новонародженого, обумовлене передчасним 

розривом плодових оболонок 

 P01.2 Ураження плода та новонародженого, обумовлене олігогідрамніоном 

 P01.3 Ураження плода та новонародженого, обумовлене полігідрамніоном 

 P01.4 Ураження плода та новонародженого, обумовлене позаматковою 

вагітністю 

 P01.5 Ураження плода та новонародженого, обумовлене багатоплідною 

вагітністю 

 P01.6 Ураження плода та новонародженого, обумовлене смертю матері 

 P01.7 Ураження плода та новонародженого, обумовлене неправильним 

передлежанням плода перед пологами 

 P01.8 Ураження плода та новонародженого, обумовлене іншими хворобами у 

матері, що ускладнюють вагітність 

 P01.9 Ураження плода та новонародженого, обумовлене неуточненими 

станами, що ускладнюють вагітність 

 P02.0 Ураження плода та новонародженого, обумовлене передлежанням 

плаценти 

 P02.1 Ураження плода та новонародженого, обумовлене іншими 

ускладненнями, що пов'язані з відокремленням плаценти та кровотечею 

 P02.2 Ураження плода та новонародженого, обумовлене іншими та 

неуточненими морфологічними та функціональними аномаліями 

плаценти 

 P02.3 Ураження плода та новонародженого, обумовлене синдромом 

плацентарної трансфузії 

 P02.4 Ураження плода та новонародженого, обумовлене пролапсом пуповини 

 P02.5 Ураження плода та новонародженого, обумовлене іншими видами 

компресії пуповини 

 P02.6 Ураження плода та новонародженого, обумовлене іншими та 

неуточненими станами пуповини 
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 P02.7 Ураження плода та новонародженого, обумовлене хоріонамніонітом 

 P02.8 Ураження плода та новонародженого, обумовлене іншими аномаліями 

плодових оболонок 

 P02.9 Ураження плода та новонародженого, обумовлене неуточненими 

аномаліями плодових оболонок 

 P03.0 Ураження плода та новонародженого, обумовлене розродженням при 

тазовому передлежанні та з екстракцією плода 

 P03.1 Ураження плода та новонародженого, обумовлене іншим видом 

неправильного передлежання, положення та диспропорції під час пологів 

та розродження 

 P03.2 Ураження плода та новонародженого, обумовлене застосуванням щипців 

при розродженні 

 P03.3 Ураження плода та новонародженого, обумовлене застосуванням 

вакуум-екстрактора при розродженні 

 P03.4 Ураження плода та новонародженого, обумовлене застосуванням 

кесарева розтину при розродженні 

 P03.5 Ураження плода та новонародженого, обумовлене стрімкими пологами 

Швидкий другий період пологів 

 P03.6 Ураження плода та новонародженого, обумовлене порушенням 

скоротливої діяльності матки 

 P03.8 Ураження плода та новонародженого, обумовлене іншими уточненими 

ускладненнями пологів та розродження 

 P03.9 Ураження плода та новонародженого, обумовлене ускладненнями 

пологів та розродження, неуточнене 

 P04.0 Ураження плода та новонародженого, обумовлене застосуванням 

анестезії та анальгезивних засобів у матері під час вагітності, пологів та 

розродження 

 P04.1 Ураження плода та новонародженого, обумовлене іншою терапевтичною 

дією на матір  

 P04.2 Ураження плода та новонародженого, обумовлене вживанням матір'ю 

тютюну 

 P04.3 Ураження плода та новонародженого, обумовлене вживанням матір'ю 

алкоголю 

 P04.4 Ураження плода та новонародженого, обумовлене вживанням матір'ю 

наркотичних речовин 

 P04.5 Ураження плода та новонародженого, обумовлене використанням 

матір'ю харчових хімічних речовин 

 P04.6 Ураження плода та новонародженого, обумовлене впливом на матір 



1164 

хімічних речовин із навколишнього середовища 

 P04.8 Ураження плода та новонародженого, обумовлене іншими шкідливими 

впливами на матір 

 P04.9 Ураження плода та новонародженого, обумовлене шкідливим впливом 

на матір, неуточненим 

 P95 Смерть плода від неуточненої причини 

 P96.4 Переривання вагітності, вплив на плід та новонародженого 

 R57.2 Септичний шок 

 R65.0 Синдром системної запальної відповіді [ССЗВ] інфекційного 

походження без гострої недостатності органів 

 R65.1 Синдром системної запальної відповіді [ССЗВ] інфекційного 

походження з органічним порушенням 

 R65.2 Синдром системної запальної відповіді [ССЗВ] неінфекційного 

походження без гострої недостатності органів 

 R65.3 Синдром системної запальної відповіді [ССЗВ] неінфекційного 

походження з гострою недостатністю органів 

 R96.0 Миттєва смерть 

 R96.1 Смерть, що настала раніше, ніж через 24 години від моменту виникнення 

симптомів, яка не має іншого пояснення 

 R98 Смерть без свідків 

 S01.81 Відкрита рана (неуточненої ділянки голови), сполучена з переломом 

 S01.82 Відкрита рана (неуточненої ділянки голови), сполучена з вивихом 

 S01.83 Відкрита рана (неуточненої ділянки голови), сполучена з 

внутрішньочерепною травмою 

 S06.05 Втрата свідомості значної тривалості [більше 24 годин] без повернення 

до свідомості 

 S11.81 Відкрита рана (неуточненої частини шиї), сполучена з переломом 

 S11.82 Відкрита рана (неуточненої частини шиї), сполучена з вивихом 

 S14.70 Функціональне ушкодження спинного мозку, шийний відділ, неуточнене 

 S14.71 Функціональне ушкодження спинного мозку, C1 

 S14.72 Функціональне ушкодження спинного мозку, C2 

 S14.73 Функціональне ушкодження спинного мозку, C3 

 S14.74 Функціональне ушкодження спинного мозку, C4 

 S14.75 Функціональне ушкодження спинного мозку, C5 
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 S14.76 Функціональне ушкодження спинного мозку, C6 

 S14.77 Функціональне ушкодження спинного мозку, C7 

 S14.78 Функціональне ушкодження спинного мозку, C8 

 S21.81 Відкрита рана (неуточненої частини грудної клітки), сполучена з 

переломом 

 S21.82 Відкрита рана (неуточненої частини грудної клітки), сполучена з 

вивихом 

 S21.83 Відкрита рана (неуточненої частини грудної клітки), сполучена з 

внутрішньогрудною травмою 

 S24.70 Функціональне ушкодження спинного мозку, грудний відділ, неуточнене 

 S24.71 Функціональне ушкодження спинного мозку, T1 

 S24.72 Функціональне ушкодження спинного мозку, T2/T3 

 S24.73 Функціональне ушкодження спинного мозку, T4/T5 

 S24.74 Функціональне ушкодження спинного мозку, T6/T7 

 S24.75 Функціональне ушкодження спинного мозку, T8/T9 

 S24.76 Функціональне ушкодження спинного мозку, T10/T11 

 S24.77 Функціональне ушкодження спинного мозку, T12 

 S31.81 Відкрита рана (будь-якої частини живота, нижньої частини спини та 

таза), сполучена з переломом 

 S31.82 Відкрита рана (будь-якої частини живота, нижньої частини спини та 

таза), сполучена з вивихом 

 S31.83 Відкрита рана (будь-якої частини живота, нижньої частини спини та 

таза), сполучена з внутрішньочеревною травмою 

 S34.70 Функціональне ушкодження спинного мозку, поперековий відділ, 

неуточнене 

 S34.71 Функціональне ушкодження спинного мозку, L1 

 S34.72 Функціональне ушкодження спинного мозку, L2 

 S34.73 Функціональне ушкодження спинного мозку, L3 

 S34.74 Функціональне ушкодження спинного мозку, L4 

 S34.75 Функціональне ушкодження спинного мозку, L5 

 S34.76 Функціональне ушкодження спинного мозку, крижі 

 S41.81 Відкрита рана (неуточнених частин плеча та плечового поясу), сполучена 

з переломом 

 S41.82 Відкрита рана (неуточнених частин плеча та плечового поясу), сполучена 
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з вивихом 

 S51.81 Відкрита рана (неуточнених частин передпліччя), сполучена з переломом 

 S51.82 Відкрита рана (неуточнених частин передпліччя), сполучена з вивихом 

 S61.81 Відкрита рана (неуточнених частин зап'ястка та кисті), сполучена з 

переломом 

 S61.82 Відкрита рана (неуточнених частин зап'ястка та кисті), сполучена з 

вивихом 

 S71.81 Відкрита рана (неуточнених частин кульшового суглоба та стегна), 

сполучена з переломом  

 S71.82 Відкрита рана (неуточнених частин кульшового суглоба та стегна), 

сполучена з вивихом 

 S81.81 Відкрита рана (неуточненої частини гомілки), сполучена з переломом 

 S81.82 Відкрита рана (неуточненої частини гомілки), сполучена з вивихом 

 S91.81 Відкрита рана (неуточненої ділянки гомілковостопного суглоба та 

стопи), сполучена з переломом 

 S91.82 Відкрита рана (неуточненої ділянки гомілковостопного суглоба та 

стопи), сполучена з вивихом 

 T31.00 Опіки із залученням менше 10% поверхні тіла, менше 10% або не 

уточнений розмір поверхні тіла з опіком повної товщини 

 T31.10 Опіки із залученням менше 10-19% поверхні тіла, менше 10% або не 

уточнений розмір поверхні тіла з опіком повної товщини 

 T31.11 Опіки із залученням менше 10-19% поверхні тіла, з опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 10-19% 

 T31.20 Опіки із залученням менше 20-29% поверхні тіла, менше 10% або не 

уточнений розмір поверхні тіла з опіком повної товщини 

 T31.21 Опіки із залученням менше 20-29% поверхні тіла, з опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 10-19% 

 T31.30 Опіки із залученням менше 30-39% поверхні тіла, менше 10% або не 

уточнений розмір поверхні тіла з опіком повної товщини 

 T31.31 Опіки із залученням менше 30-39% поверхні тіла, з опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 10-19% 

 T31.32 Опіки із залученням менше 30-39% поверхні тіла, з опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 20-29% 

 T31.33 Опіки із залученням менше 30-39% поверхні тіла,  з опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 30-39% 

 T31.40 Опіки із залученням менше 40-49% поверхні тіла, менше 10% або не 

уточнений розмір поверхні тіла з опіком повної товщини 
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 T31.41 Опіки із залученням менше 40-49% поверхні тіла, з опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 10-19% 

 T31.42 Опіки із залученням менше 40-49% поверхні тіла, з опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 20-29% 

 T31.43 Опіки із залученням менше 40-49% поверхні тіла, з опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 30-39% 

 T31.44 Опіки із залученням менше 40-49% поверхні тіла, з опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 40-49% 

 T31.50 Опіки із залученням менше 50-59% поверхні тіла, менше 10% або не 

уточнений розмір поверхні тіла з опіком повної товщини 

 T31.51 Опіки із залученням менше 50-59% поверхні тіла, з опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 10-19% 

 T31.52 Опіки із залученням менше 50-59% поверхні тіла, з опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 20-29% 

 T31.53 Опіки із залученням менше 50-59% поверхні тіла, з опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 30-39% 

 T31.54 Опіки із залученням менше 50-59% поверхні тіла, з опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 40-49% 

 T31.55 Опіки із залученням менше 50-59% поверхні тіла, з опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 50-59% 

 T31.60 Опіки із залученням менше 60-69% поверхні тіла, менше 10% або не 

уточнений розмір поверхні тіла з опіком повної товщини 

 T31.61 Опіки із залученням менше 60-69% поверхні тіла, з опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 10-19% 

 T31.62 Опіки із залученням менше 60-69% поверхні тіла, з опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 20-29% 

 T31.63 Опіки із залученням менше 60-69% поверхні тіла, з опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 30-39% 

 T31.64 Опіки із залученням менше 60-69% поверхні тіла, з опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 40-49% 

 T31.65 Опіки із залученням менше 60-69% поверхні тіла, з опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 50-59% 

 T31.66 Опіки із залученням менше 60-69% поверхні тіла, з опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 60-69% 

 T31.70 Опіки із залученням менше 70-79% поверхні тіла, менше 10% або не 

уточнений розмір поверхні тіла з опіком повної товщини 

 T31.71 Опіки із залученням менше 70-79% поверхні тіла, з опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 10-19% 
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 T31.72 Опіки із залученням менше 70-79% поверхні тіла, з опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 20-29% 

 T31.73 Опіки із залученням менше 70-79% поверхні тіла, з опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 30-39% 

 T31.74 Опіки із залученням менше 70-79% поверхні тіла, з опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 40-49% 

 T31.75 Опіки із залученням менше 70-79% поверхні тіла, з опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 50-59% 

 T31.76 Опіки із залученням менше 70-79% поверхні тіла, з опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 60-69% 

 T31.77 Опіки із залученням менше 70-79% поверхні тіла, з опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 70-79% 

 T31.80 Опіки із залученням менше 80-89% поверхні тіла, менше 10% або не 

уточнений розмір поверхні тіла з опіком повної товщини 

 T31.81 Опіки із залученням менше 80-89% поверхні тіла, з опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 10-19% 

 T31.82 Опіки із залученням менше 80-89% поверхні тіла, з опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 20-29% 

 T31.83 Опіки із залученням менше 80-89% поверхні тіла, з опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 30-39% 

 T31.84 Опіки із залученням менше 80-89% поверхні тіла, з опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 40-49% 

 T31.85 Опіки із залученням менше 80-89% поверхні тіла, з опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 50-59% 

 T31.86 Опіки із залученням менше 80-89% поверхні тіла, з опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 60-69% 

 T31.87 Опіки із залученням менше 80-89% поверхні тіла, з опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 70-79% 

 T31.88 Опіки із залученням менше 80-89% поверхні тіла, з опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 80-89% 

 T31.90 Опіки із залученням 90% або більше поверхні тіла, менше 10% або не 

уточнений розмір поверхні тіла з опіком повної товщини 

 T31.91 Опіки із залученням 90% або більше поверхні тіла, з опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 10-19% 

 T31.92 Опіки із залученням 90% або більше поверхні тіла, з опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 20-29% 

 T31.93 Опіки із залученням 90% або більше поверхні тіла, опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 30-39% 
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 T31.94 Опіки із залученням 90% або більше поверхні тіла, з опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 40-49% 

 T31.95 Опіки із залученням 90% або більше поверхні тіла, з опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 50-59% 

 T31.96 Опіки із залученням 90% або більше поверхні тіла, опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 60-69% 

 T31.97 Опіки із залученням 90% або більше поверхні тіла, з опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 70-79% 

 T31.98 Опіки із залученням 90% або більше поверхні тіла, з опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 80-89% 

 T31.99 Опіки із залученням 90% або більше поверхні тіла, з опіком повної 

товщини розміром поверхні тіла 90% або більше  

 T79.3 Посттравматична ранова інфекція, не класифікована в інших рубриках 

 T89.00 Ускладнення відкритої рани, неуточнене 

 T89.01 Відкрита рана зі стороннім тілом (з інфекцією або без неї) 

 T89.02 Відкрита рана з інфекцією 

 T89.03 Інші ускладнення відкритої рани 

 T90.0 Наслідки поверхневої травми голови 

 T90.1 Наслідки відкритої рани голови 

 T90.2 Наслідки перелому черепа та кісток обличчя 

 T90.3 Наслідки травми черепних нервів 

 T90.4 Наслідки травми ока та очної ямки 

 T90.5 Наслідки внутрішньочерепної травми 

 T90.8 Наслідки інших уточнених травм голови 

 T90.9 Наслідки неуточненої травми голови 

 T91.0 Наслідки поверхневої травми та відкритої рани шиї та тулуба 

 T91.1 Наслідки перелому хребта 

 T91.2 Наслідки іншого перелому кісток грудної клітки та таза 

 T91.3 Наслідки травми спинного мозку 

 T91.4 Наслідки травми внутрішньогрудних органів 

 T91.5 Наслідки травми внутрішньочеревних та тазових органів 

 T91.8 Наслідки інших уточнених травм шиї та тулуба 

 T91.9 Наслідки неуточненої травми шиї та тулуба 
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 T92.0 Наслідки відкритої рани верхньої кінцівки 

 T92.1 Наслідки перелому верхньої кінцівки, за винятком зап’ястка та кисті 

 T92.2 Наслідки перелому на рівні зап'ястка та кисті 

 T92.3 Наслідки вивиху, розтягнення та деформації верхньої кінцівки 

 T92.4 Наслідки травми нерва верхньої кінцівки 

 T92.5 Наслідки травми м'яза та сухожилка верхньої кінцівки 

 T92.6 Наслідки розтрощення та травматичної ампутації верхньої кінцівки 

 T92.8 Наслідки іншої уточненої травми верхньої кінцівки 

 T92.9 Наслідки неуточненої травми верхньої кінцівки 

 T93.0 Наслідки відкритої рани нижньої кінцівки 

 T93.1 Наслідки перелому стегнової кістки 

 T93.2 Наслідки інших переломів нижньої кінцівки 

 T93.3 Наслідки вивиху, розтягнення та деформації нижньої кінцівки 

 T93.4 Наслідки травми нерва нижньої кінцівки 

 T93.5 Наслідки травми м'яза та сухожилка нижньої кінцівки 

 T93.6 Наслідки розтрощення та травматичної ампутації нижньої кінцівки 

 T93.8 Наслідки інших уточнених травм нижньої кінцівки 

 T93.9 Наслідки неуточненої травми нижньої кінцівки 

 T94.0 Наслідки травм декількох ділянок тіла 

 T94.1 Наслідки травм неуточненої локалізації 

 T95.0 Наслідки опіку та обмороження голови та шиї 

 T95.1 Наслідки опіку та обмороження тулуба 

 T95.2 Наслідки опіку та обмороження верхньої кінцівки 

 T95.3 Наслідки опіку та обмороження нижньої кінцівки 

 T95.4 Наслідки опіку, класифіковані в залежності від площі ураженої поверхні 

тіла 

 T95.8 Наслідки інших уточнених опіків та обмороження 

 T95.9 Наслідки неуточненого опіку та обмороження 

 T96 Наслідки отруєння лікарськими засобами, медикаментами та 

біологічними речовинами 

 T97 Наслідки токсичного впливу речовин, переважно немедичного 

призначення 
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 T98.0 Наслідки впливу стороннього тіла, що потрапило через природний отвір 

тіла 

 T98.1 Наслідки впливу інших та неуточнених зовнішніх причин 

 T98.2 Наслідки деяких ранніх ускладнень травми 

 T98.3 Наслідки ускладнень після хірургічних та терапевтичних втручань, не 

класифіковані в інших рубриках 

 U50-U73 Фізична активність 

 U78-U88 Додаткові коди для хронічних станів 

 U90.0 Внутрішньолікарняна бактеріємія Staphylococcus aureus 

 V00-X59 Нещасні випадки 

 X60-Y98 (див. МКХ-10-АМ Табличний перелік, Розділ 20) 

 Z06.50 Резистентність до бета-лактамних антибіотиків, неуточнених 

 Z06.51 Резистентність до пеніциліну 

 Z06.52 Резистентність до метициліну 

 Z06.53 Резистентність до бета-лактамази розширеного спектра 

 Z06.58 Резистентність до інших бета-лактамних антибіотиків 

 Z06.60 Резистентність до неуточнених антибіотиків 

 Z06.61 Резистентність до ванкоміцину 

 Z06.62 Резистентність до інших антибіотиків, пов’язаних з ванкоміцином 

 Z06.63 Резистентність до хінолону 

 Z06.67 Мультирезистентність до антибіотиків 

 Z06.69 Резистентність до інших уточнених антибіотиків 

 Z06.70 Резистентність до неуточнених протимікробних препаратів 

 Z06.71 Резистентність до протипаразитарних препаратів 

 Z06.72  Резистентність до протигрибкових препаратів 

 Z06.73 Резистентність до противірусних препаратів 

 Z06.74 Резистентність до туберкулостатичних препаратів 

 Z06.77 Мультирезистентність до протимікробних препаратів 

 Z06.78 Резистентність до інших уточнених протимікробних препаратів 

 Z07 Резистентність до протипухлинних препаратів 

 Z32.0 Вагітність, (ще) не підтверджена 

 Z32.1 Вагітність підтверджена 
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 Z33 Вагітність, випадкова 

 Z37.0 Один живонароджений 

 Z37.1 Один мертвонароджений 

 Z37.2 Двійнята, обоє живонароджені 

 Z37.3 Двійнята, один живонароджений та один мертвонароджений 

 Z37.4 Двійнята, обоє мертвонароджені 

 Z37.5 Інші багатоплідні пологи, всі живонароджені 

 Z37.7 Інші багатоплідні пологи, є живонароджені та мертвонароджені 

 Z37.9 Інші багатоплідні пологи, всі мертвонароджені 

 Z50.0 Реабілітація при хворобах серця 

 Z50.1 Інший вид фізіотерапії 

 Z50.2 Реабілітація осіб, які страждають на алкоголізм 

 Z50.3 Реабілітація осіб, які страждають на наркоманію 

 Z50.4 Психотерапія, не класифікована в інших рубриках 

 Z50.5 Мовна терапія 

 Z50.6 Неоперативне лікування косоокості 

 Z50.7 Працетерапія та професійна реабілітація, не класифікована в інших 

рубриках 

 Z50.8 Інші реабілітаційні процедури 

 Z50.9 Реабілітаційна процедура, неуточнена 

 Z51.5 Паліативна допомога 

 Z53.0 Процедура не проведена у зв'язку з протипоказаннями 

 Z53.1 Процедура не проведена у зв'язку з відмовою пацієнта через його 

переконання або під впливом оточення 

 Z53.2 Процедура не проведена у зв'язку з відмовою пацієнта з інших або 

неуточнених причин 

 Z53.8 Процедура не проведена з інших причин 

 Z53.9 Процедура не проведена з неуточненої причини 

 Z64.0 Проблеми, пов'язані з небажаною вагітністю 

 Z72.0 Вживання тютюну, поточне 

 Z72.1 Вживання алкоголю 

 Z72.2 Вживання наркотичних речовин 



1173 

 Z72.6 Схильність до азартних ігор та укладання парі 

 Z76.0 Видача повторного рецепта 

 Z80.0 У сімейному анамнезі злоякісне новоутворення органів травлення 

 Z80.1 У сімейному анамнезі злоякісне новоутворення трахеї, бронхів та легень 

 Z80.2 У сімейному анамнезі злоякісне новоутворення інших органів дихання та 

грудної клітки 

 Z80.3 У сімейному анамнезі злоякісне новоутворення молочної залози 

 Z80.4 У сімейному анамнезі злоякісне новоутворення статевих органів 

 Z80.5 У сімейному анамнезі злоякісне новоутворення сечових органів 

 Z80.6 У сімейному анамнезі лейкоз 

 Z80.7 У сімейному анамнезі інші злоякісні новоутворення лімфоїдної, 

кровотворної та споріднених тканин 

 Z80.8 У сімейному анамнезі злоякісне новоутворення інших органів або систем 

 Z80.9 У сімейному анамнезі злоякісне новоутворення, неуточнене 

 Z81.0 У сімейному анамнезі розумова відсталість 

 Z81.1 У сімейному анамнезі алкогольна залежність 

 Z81.2 У сімейному анамнезі куріння 

 Z81.3 У сімейному анамнезі зловживання іншими психоактивними речовинами 

 Z81.4 У сімейному анамнезі зловживання іншими засобами, що викликають 

залежність 

 Z81.8 У сімейному анамнезі інші психічні розлади та порушення поведінки 

 Z82.0 У сімейному анамнезі епілепсія та інші хвороби нервової системи 

 Z82.1 У сімейному анамнезі сліпота та втрата зору 

 Z82.2 У сімейному анамнезі глухота та втрата слуху 

 Z82.3 У сімейному анамнезі інсульт 

 Z82.4 У сімейному анамнезі ішемічна хвороба серця та інші хвороби серцево-

судинної системи 

 Z82.5 У сімейному анамнезі астма та інші хронічні хвороби нижніх дихальних 

шляхів 

 Z82.6 У сімейному анамнезі артрит та інші хвороби кістково-м'язової системи 

та сполучної тканини 

 Z82.7 У сімейному анамнезі вроджені вади розвитку, деформації та хромосомні 

аномалії 

 Z82.8 У сімейному анамнезі інші фізичні вади, що призводять до 



1174 

непрацездатності та хронічні захворювання, які призводять до 

інвалідності, не класифіковані в інших рубриках 

 Z83.0  У сімейному анамнезі хвороба, викликана вірусом імунодефіциту 

людини [ВІЛ] 

 Z83.1 У сімейному анамнезі інші інфекційні та паразитарні хвороби 

 Z83.2 У сімейному анамнезі хвороби крові та кровотворних органів та певні 

порушення із залученням імунного механізму 

 Z83.3 У сімейному анамнезі цукровий діабет 

 Z83.4 У сімейному анамнезі інші ендокринні хвороби, розлади харчування та 

порушення обміну речовин 

 Z83.5 У сімейному анамнезі хвороби ока чи вуха 

 Z83.6 У сімейному анамнезі хвороби органів дихання 

 Z83.7 У сімейному анамнезі хвороби системи органів травлення 

 Z84.0 У сімейному анамнезі хвороби шкіри та підшкірної клітковими 

 Z84.1 У сімейному анамнезі хвороби нирки та сечовода 

 Z84.2 У сімейному анамнезі інші хвороби сечостатевої системи 

 Z84.3 У сімейному анамнезі кровна спорідненість 

 Z84.8 У сімейному анамнезі інші уточнені стани 

 Z85.0 В особистому анамнезі злоякісне новоутворення органів травлення 

 Z85.1 В особистому анамнезі злоякісне новоутворення трахеї, бронхів та 

легень 

 Z85.2 В особистому анамнезі злоякісне новоутворення інших органів дихання 

та грудної клітки 

 Z85.3 В особистому анамнезі злоякісне новоутворення молочної залози 

 Z85.4 В особистому анамнезі злоякісне новоутворення статевих органів 

 Z85.5 В особистому анамнезі злоякісне новоутворення сечових органів 

 Z85.6 В особистому анамнезі лейкоз 

 Z85.7 В особистому анамнезі злоякісні новоутворення лімфоїдної, 

кровотворної та спорідненої їм тканини 

 Z85.8 В особистому анамнезі злоякісне новоутворення інших органів та систем 

 Z85.9 В особистому анамнезі злоякісне новоутворення, неуточнене 

 Z86.0 В особистому анамнезі інші новоутворення 

 Z86.10 В особистому анамнезі неуточнені інфекційні та паразитарні хвороби 

 Z86.11 В особистому анамнезі туберкульоз 
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 Z86.12 В особистому анамнезі поліомієліт 

 Z86.13 В особистому анамнезі малярія 

 Z86.18 В особистому анамнезі інші уточнені інфекційні та паразитарні хвороби 

 Z86.2 В особистому анамнезі хвороби крові та кровотворних органів та деякі 

порушення із залученням імунного механізму 

 Z86.3 В особистому анамнезі хвороби ендокринної системи, розлади 

харчування та порушення обміну речовин 

 Z86.41 В особистому анамнезі вживання алкоголю 

 Z86.42 В особистому анамнезі вживання наркотиків 

 Z86.43 В особистому анамнезі вживання тютюну 

 Z86.5 В особистому анамнезі інші психічні розлади та порушення поведінки 

 Z86.6 В особистому анамнезі хвороби нервової системи та органів чуття 

 Z86.7 В особистому анамнезі хвороби системи кровообігу 

 Z87.0 В особистому анамнезі хвороби органів дихання 

 Z87.10 В особистому анамнезі неуточнені хвороби органів травлення 

 Z87.11 В особистому анамнезі пептична виразка 

 Z87.12 В особистому анамнезі поліпи товстої кишки 

 Z87.18 В особистому анамнезі інші хвороби органів травлення 

 Z87.2 В особистому анамнезі хвороби шкіри та підшкірної клітковини 

 Z87.3 В особистому анамнезі хвороби кістково-м'язової системи та сполучної 

тканини 

 Z87.4 В особистому анамнезі хвороби сечостатевої системи 

 Z87.5 В особистому анамнезі ускладнення вагітності, пологів та 

післяпологового періоду 

 Z87.6 В особистому анамнезі певні стани, які виникають у перинатальному 

періоді 

 Z87.7 В особистому анамнезі вроджені вади розвитку, деформації та 

хромосомні аномалії 

 Z87.8 В особистому анамнезі інші уточнені стани 

 Z88.0 В особистому анамнезі алергія на пеніцилін 

 Z88.1 В особистому анамнезі алергія на інші антибіотики 

 Z88.2 В особистому анамнезі алергія на сульфаніламідні препарати 

 Z88.3 В особистому анамнезі алергія на інші протиінфекційні засоби 
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 Z88.4 В особистому анамнезі алергія на анестезуючі засоби 

 Z88.5 В особистому анамнезі алергія на наркотичні засоби 

 Z88.6 В особистому анамнезі алергія на анальгезивний засіб 

 Z88.7 В особистому анамнезі алергія на сироватку чи вакцину 

 Z88.8 В особистому анамнезі алергія на інші лікарські препарати, медикаменти 

та біологічні речовини 

 Z88.9 В особистому анамнезі алергія на неуточнені лікарські препарати, 

медикаменти та біологічні речовини 

 Z89.0 Набута відсутність пальця(ців) [включаючи великий палець], однобічна 

 Z89.1 Набута відсутність кисті та зап'ястка 

 Z89.2 Набута відсутність верхньої кінцівки вище від зап'ястка 

 Z89.3 Набута відсутність обох верхніх кінцівок [на будь-якому рівні] 

 Z89.4 Набута відсутність стопи та гомілковостопного суглоба 

 Z89.5 Набута відсутність ноги на рівні чи нижче коліна 

 Z89.6 Набута відсутність ноги вище коліна 

 Z89.7 Набута відсутність обох нижніх кінцівок [на будь-якому рівні, за 

винятком лише пальців стопи] 

 Z89.8 Набута відсутність верхніх та нижніх кінцівок [на будь-якому рівні] 

 Z89.9 Набута відсутність кінцівки, неуточнена 

 Z90.0 Набута відсутність частини голови або шиї 

 Z90.4 Набута відсутність інших відділів травного тракту 

 Z90.6 Набута відсутність інших відділів сечового тракту 

 Z90.7 Набута відсутність статевого органа(ів) 

 Z90.8 Набута відсутність інших органів 

 Z91.0 У особистому анамнезі алергія на інші речовини, крім лікарських 

препаратів та біологічних речовин 

 Z91.1 У особистому анамнезі невиконання медичних процедур та 

недотримання режиму 

 Z91.2 У особистому анамнезі недостатня особиста гігієна 

 Z91.3 У особистому анамнезі порушення режиму сну- стан активності 

 Z91.4 У особистому анамнезі психічна травма, не класифікована в інших 

рубриках 

 Z91.5 У особистому анамнезі завдання собі шкоди 
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 Z91.6 У особистому анамнезі інша соматична травма 

 Z91.7 У особистому анамнезі операції на жіночих статевих органах, що 

призводять до каліцтва 

 Z91.8 У особистому анамнезі інші уточнені фактори ризику, не класифіковані в 

інших рубриках 

 Z92.0 У особистому анамнезі застосування протизаплідних засобів 

 Z92.1 У особистому анамнезі тривалий (поточний) прийом антикоагулянтів 

 Z92.21 У особистому анамнезі тривалий (поточний) прийом інших 

медикаментів, аспірину 

 Z92.22 У особистому анамнезі тривалий (поточний) прийом інших 

медикаментів, інсуліну 

 Z92.28 У особистому анамнезі тривалий (поточний) прийом інших 

медикаментів, інших медикаментів 

 Z92.3 У особистому анамнезі опромінювання 

 Z92.4 У особистому анамнезі хірургічна операція, не класифікована в інших 

рубриках 

 Z92.5 У особистому анамнезі реабілітаційні заходи 

 Z92.6 У особистому анамнезі хіміотерапія новоутворення 

 Z92.8 У особистому анамнезі інші види лікування 

 Z92.9 У особистому анамнезі медичне лікування, неуточнене 

 Z93.0 Стан, пов'язаний з наявністю трахеостоми 

 Z93.1 Стан, пов'язаний з наявністю гастростоми 

 Z93.2 Стан, пов'язаний з наявністю ілеостоми 

 Z93.3 Стан, пов'язаний з наявністю колостоми 

 Z93.4 Стан, пов'язаний з наявністю інших штучних отворів шлунково-

кишкового тракту 

 Z93.5 Стан, пов'язаний з наявністю цистостоми 

 Z93.6 Стан, пов'язаний з наявністю інших штучних отворів сечового тракту 

 Z93.8 Стан, пов'язаний з наявністю інших штучних отворів 

 Z93.9 Стан, пов'язаний з наявністю штучного отвору, неуточненого 

 Z94.0 Стан, пов'язаний з наявністю трансплантованої нирки 

 Z94.1 Стан, пов'язаний з наявністю трансплантованого серця 

 Z94.2 Стан, пов'язаний з наявністю трансплантованої легені 

 Z94.3 Стан, пов'язаний з наявністю трансплантованих серця та легені 
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 Z94.4 Стан, пов'язаний з наявністю трансплантованої печінки 

 Z94.5 Стан, пов'язаний з наявністю трансплантованої шкіри 

 Z94.6 Стан, пов'язаний з наявністю трансплантованої кістки 

 Z94.7 Стан, пов'язаний з наявністю трансплантованої рогівки 

 Z94.8 Стан, пов'язаний з наявністю іншого трансплантованого органа та тканин 

 Z94.9 Стан, пов'язаний з наявністю трансплантованого органа чи тканими, 

неуточнених 

 Z95.0 Наявність штучного водія серцевого ритму 

 Z95.1 Наявність аортокоронарного шунтового трансплантата 

 Z95.2 Наявність протеза серцевого клапана 

 Z95.3 Наявність ксеногенного серцевого клапана 

 Z95.4 Наявність іншого замінника серцевого клапана 

 Z95.5 Наявність коронарного ангіопластичного імплантату та трансплантата 

 Z95.8 Наявність інших серцевих та судинних імплантатів та трансплантатів 

 Z95.9 Наявність серцевого та судинного імплантату та трансплантата, 

неуточнених 

 Z96.0 Наявність сечостатевих імплантатів 

 Z96.1 Наявність інтраокулярних лінз 

 Z96.2 Наявність отологічних чи аудіологічних імплантатів 

 Z96.3 Наявність штучної гортані 

 Z96.4 Наявність імплантатів ендокринних залоз 

 Z96.5 Наявність імплантатів зубів та щелепи 

 Z96.60 Наявність імплантату неуточненого суглоба 

 Z96.61 Наявність імплантату плечового суглоба 

 Z96.62 Наявність імплантату ліктьового суглоба 

 Z96.63 Наявність імплантату зап’ясткового суглоба 

 Z96.64 Наявність імплантату кульшового суглоба 

 Z96.65 Наявність імплантату колінного суглоба 

 Z96.66 Наявність імплантату гомілковостопного суглоба 

 Z96.68 Наявність іншого ортопедичного імплантату суглоба 

 Z96.7 Наявність імплантатів інших кісток та сухожилків 

 Z96.8 Наявність інших уточнених функціональних імплантатів 
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 Z96.9 Наявність функціонального імплантату, неуточненого 

 Z97.0 Наявність штучного ока 

 Z97.1 Наявність штучної кінцівки (повної) (часткової) 

 Z97.2 Наявність зубного протеза (повного) (часткового) 

 Z97.3 Наявність окулярів та контактних лінз 

 Z97.4 Наявність зовнішнього слухового апарата 

 Z97.5 Наявність протизаплідного засобу 

 Z97.8 Наявність інших уточнених пристроїв 

 Z98.0 Стан, пов'язаний з шунтування тонкої кишки та накладанням кишкового 

анастомозу 

 Z98.1 Стан, пов'язаний з артродезом 

 Z98.2 Стан, пов'язаний з наявністю дренажного пристрою для спинномозкової 

рідини 

 Z98.8 Інший уточнений стан після хірургічного втручання 

 Z99.0 Залежність від аспіратора 

 Z99.1 Залежність від респіратора 

 Z99.2 Залежність від ниркового діалізу 

 Z99.3 Залежність від інвалідного візка 

 Z99.4 Залежність від штучного серця 

 Z99.8 Залежність від інших механізмів та пристроїв, які підтримують 

життєдіяльність органів або систем 

 Z99.9 Залежність від неуточнених механізмів та пристроїв, які підтримують 

життєдіяльність органів або систем 
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ДОДАТОК D. КЛАСИФІКАЦІЯ 

ВНУТРІШНЬОЛІКАРНЯНИХ ДІАГНОЗІВ (CHADx) 

 

Вступ та мета 

 
Класифікація внутрішньолікарняних діагнозів (CHADx) дозволяє лікарням визначати, вести облік та 

моніторинг небажаних проявів, як показників безпеки пацієнтів, використовуючи блоки адміністративних 

даних.  

Класифікація CHADx охоплює понад 4500 кодів з МКХ-10-АМ, та поділяє їх на 17 класів та 145 підкласів, що 

характеризують внутрішньолікарняні ускладнення, наприклад: післяпроцедурні ускладнення; несприятливі 

реакції на застосування лікарського засобу; випадкові ушкодження; специфічні інфекції; порушення обміну 

речовин. Факт наявності внутрішньолікарняного ускладнення позначається відміткою про виникнення стану. 

Класифікація внутрішньолікарняних діагнозів була розроблена науковими співробітниками Австралійського 

центру економічних досліджень у сфері охорони здоров’я при Університеті Квінсленда за фінансової підтримки 

Австралійської комісії з питань безпеки та якості послуг у сфері охорони здоров’я (далі «Комісія»). В рамках 

раніше проведеного дослідження було розроблено алгоритм для перевірки блоків адміністративних даних та 

визначення належного фіксування відміток про виникнення стану. У 2010-2011 роках Комісія включила 

класифікацію до МКХ-10-АМ Сьомого видання, а також переглянула та виправила правила ведення обліку, 

пов’язані з розподілом діагнозів серед класів CHADx. У 2017 році класифікація була знову оновлена та додана 

до МКХ-10-АМ Десятого видання. 

 

Авторське право/використання та відтворення 

 
Австралійська комісія з питань безпеки та якості послуг у сфері охорони здоров’я дозволяє некомерційне 

відтворення цих документів та інших документів колишньої Ради, але вимагає визнання права власності. Ви 

можете демонструвати, друкувати та відтворювати цей матеріал лише у незміненому вигляді (зберігаючи це 

попередження та будь-які заголовки та виноски) для особистих цілей некомерційного характеру або для 

використання в рамках певної організації. Усі інші права захищені. 

 

Австралійська комісія з питань безпеки та якості послуг у сфері охорони здоров’я/ 

Australian Commission on Safety and Quality in Health Care 

Поштова скринька/GPO Box 5480 

Сідней/Sidney NSW 2001 

 

E-mail: mail@safetyandquality.gov.au 

www.safetyandquality.gov.au 

 

mailto:mail@safetyandquality.gov.au
http://www.safetyandquality.gov.au/
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Нижче наведені 17 категорій CHADx. 

 

M CHADx 1 Післяпроцедурні ускладнення 

M CHADx 2 Несприятливі реакції на застосування лікарського засобу 

M CHADx 3 Випадкові ушкодження 

M CHADx 4 Специфічні інфекції 

M CHADx 5 Серцево-судинні ускладнення 

M CHADx 6 Респіраторні ускладнення 

M CHADx 7 Шлунково-кишкові ускладнення 

M CHADx 8 Шкірні захворювання 

M CHADx 9 Сечостатеві ускладнення 

M CHADx 10 Внутрішньолікарняні психіатричні стани 

M CHADx 11 Ускладнення на ранніх термінах вагітності 

M CHADx 12 Ускладнення пологів, розродження та післяпологового періоду 

M CHADx 13 Перинатальні ускладнення 

M CHADx 14 Гематологічні розлади 

M CHADx 15 Порушення обміну речовин 

M CHADx 16 Ускладнення з боку нервової системи 

M CHADx 17 Інші ускладнення 
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M CHADx 1 

  

ПІСЛЯПРОЦЕДУРНІ УСКЛАДНЕННЯ 

 
Примітка: Класи 1.16 – 1.23 є кодами «Кінця розділу» 

 

Правила для CHADx 1: 
1. Наведені нижче коди діагнозів не включаються, крім кодів Класу 1.24, якщо після них 

зазначений код зовнішньої причини з рубрик Y40-Y59. Такі випадки мають бути враховані у категорії 

CHADx 2 Несприятливі реакції на застосування лікарського засобу. 

2. Якщо після коду інфекції або інфекційного процесу йде код сепсису у Класі 4.1, враховуйте 

інфекцію у відповідному класі у CHADx 1. 

 

1.1 Ускладнення інфузії/трансфузії 

 

T801 Судинні ускладнення внаслідок інфузії, трансфузії та терапевтичної ін'єкції 

T802 Інфекції, викликані інфузією, трансфузією та терапевтичною ін'єкцією 

T803 Реакція АВО-несумісності 

T804 Реакція Rh-несумісності 

T805 Анафілактичний шок, спричинений введенням сироватки 

T806 Інші реакції на сироватку 

T808 Інші ускладнення внаслідок інфузії, трансфузії та терапевтичної ін'єкції 

T809 Неуточнене ускладнення внаслідок інфузії, трансфузії та терапевтичної ін'єкції 

 

1.2 Утворення повітря у тканинах 

 

T800 Повітряна емболія внаслідок інфузії, трансфузії та терапевтичної ін'єкції 

O880 Акушерська повітряна емболія 

T703 Інші впливи декомпресії та баротравми 

 

1.3 Безуспішна чи складна інтубація 

 

T884 Невдала чи складна інтубація 

 

1.4 Інша кровотеча та гематома як ускладнення процедури (не класифіковані в інших 

рубриках) 

 

T810 Кровотеча та гематома як ускладнення процедури, НКІР 

 

1.5 Випадковий прокол чи розрив під час процедури 

 

T812 Випадковий прокол чи розрив під час процедури, НКІР 

 

1.6 Стороннє тіло або речовина, залишені після процедури 

 

T815 Стороннє тіло, випадково залишене в порожнині тіла чи операційній рані під час 

проведення процедури 

T816 Гостра реакція на сторонню речовину, випадково залишену під час проведення 

процедури 

 

1.7 Інші ускладнення після хірургічної та медичної допомоги, НКІР (у тому числі шок) 

 

T811 Шок під час або після процедури, НКІР 

T817 Судинні ускладнення після процедури, НКІР 

T811 Шок під час або після медичної процедури, НКІР 

T817 Судинні ускладнення після медичної процедури, НКІР 

T8181  Ускладнення інгаляційної терапії 
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T8182  Стійкий післяопераційний свищ, не класифікований в інших рубриках 

T8183  Біль після медичної процедури, не класифікований в інших рубриках 

T8184  Післяпроцедуральна емфізема 

T8189  Інші ускладнення після медичної процедури, не класифіковані в інших рубриках 

T819 Неуточнене ускладнення процедури 

T880 Інфекція, пов'язана з імунізацією 

T881 Інші ускладнення, пов'язані з імунізацією, НКІР 

T888 Інші уточнені ускладнення після хірургічних та терапевтичних втручань, НКІР 

T889 Ускладнення після хірургічних та терапевтичних втручань, неуточнене 

 

1.8 Розходження країв рани 

 

T813 Розходження країв операційної рани, НКІР 

O900 Розходження швів після кесарева розтину 

O901 Розходження швів промежини 

 

1.9 Ранова інфекція (крім сепсису) 

 

T8141 Ранова інфекція після процедури 

O860 Інфекція акушерської хірургічної рани 

 

1.10 Ускладнення, пов’язані з серцевими та судинними імплантатами (крім сепсису) 

 

T820 Ускладнення механічного походження, пов'язане з протезом серцевого клапана 

T821 Ускладнення механічного походження, пов'язане з серцевим електронним водієм 

ритму серця 

T822 Ускладнення механічного походження, пов'язане з шунтом коронарної артерії та 

трансплантатом серцевого клапана 

T823 Ускладнення механічного походження, пов'язане з іншими судинними 

трансплантатами 

T824 Ускладнення механічного походження, пов'язане з судинним катетером для діалізу 

T8251  Ускладнення механічного походження, пов'язані з центральним судинним 

катетером 

T8252  Ускладнення механічного походження, пов'язані з периферійно веденим венозним 

катетером 

T8253  Ускладнення механічного походження, пов'язані з хірургічно спричиненим 

артеріовенозним свищем і шунтуванням 

T8254  Ускладнення механічного походження, пов'язані з судинним балонним катетером 

T8255  Ускладнення механічного походження, пов'язані з штучним серцем 

T8256  Ускладнення механічного походження, пов'язані з пристроєм нижньої порожнистої 

вени 

T8259  Ускладнення механічного походження, пов'язані з іншими уточненими серцевими і 

судинними пристроями і імплантатами 

T826 Інфекція та запальна реакція, зумовлені протезом серцевого клапана 

T8271  Інфекція та запальна реакція, викликані електронним серцевим пристроєм 

T8272  Інфекція та запальна реакція, викликані аортокоронарним шунтуванням і 

трансплантатами 

T8273  Інфекція та запальна реакція, викликані іншими судинними трансплантатами 

T8274  Інфекція та запальна реакція, викликані центральним венозним катетером 

T8275  Інфекція та запальна реакція, викликані катетером периферійних судин 

T8276  Інфекція та запальна реакція, викликані хірургічно спричиненим артеріовенозним 

свищем і шунтуванням 

T8277  Інфекція та запальна реакція, викликані з судинним катетером для діалізу 

T8279  Інфекція та запальна реакція, викликані іншими серцевими та судинними 

пристроями, імплантатами та трансплантатами, не класифіковані в інших рубриках 

T8281  Кровотеча після встановлення серцевих та судинних протезів, імплантатів та 

трансплантатів 
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T8282  Емболія і тромбоз після встановлення серцевих та судинних протезів, імплантатів 

та трансплантатів 

T8283  Біль після встановлення серцевих та судинних протезів, імплантатів та 

трансплантатів 

T8284  Стеноз після встановлення серцевих та судинних протезів, імплантатів та 

трансплантатів 

T8285  Судинне розшарування після встановлення серцевих та судинних протезів, 

імплантатів і трансплантатів 

T8286  Аневризма після встановлення серцевих та судинних протезів, імплантатів і 

трансплантатів 

T8289  Інші уточнені ускладнення, пов'язані з встановленням серцевих і судинних 

протезних пристроїв, імплантатів і трансплантатів 

T829 Неуточнене ускладнення, пов'язане з серцевими та судинними пристроями, 

імплантатами та трансплантатами 

 

1.11 Ускладнення, пов’язані з сечостатевими імплантатами (крім сепсису) 

 

T830 Ускладнення механічного походження, пов'язане з сечовим (постійним) катетером 

T831 Ускладнення механічного походження, пов'язане з іншими сечовими пристроями та 

імплантатами 

T832 Ускладнення механічного походження, пов'язане з трансплантатом сечового органа 

T833 Ускладнення механічного походження, пов'язане з внутрішньоматковим пристроєм 

T834 Ускладнення механічного походження, пов'язане з іншими протезними 

пристроями, імплантатами та трансплантатами статевої системи 

T835 Інфекція та запальна реакція, зумовлені протезним пристроєм, імплантатом та 

трансплантатом у сечовій системі 

T836 Інфекція та запальна реакція, зумовлені протезним пристроєм, імплантатом та 

трансплантатом у статевому тракті 

T8381  Кровотеча після встановлення сечостатевих протезних пристроїв, імплантатів і 

трансплантатів 

T8382  Емболія і тромбоз після встановлення сечостатевих  протезних пристроїв, 

імплантатів і трансплантатів 

T8383  Біль після встановлення сечостатевих протезних пристроїв, імплантатів і 

трансплантатів  

T8384  Стеноз після встановлення сечостатевих протезів, імплантатів і трансплантатів 

T8385  Узурація сечостатевих протезних пристроїв, імплантатів та трансплантатів 

T8389  Інші уточнені ускладнення, пов'язані з сечостатевих протезними пристроями, 

імплантатами і трансплантатами 

T839 Неуточнене ускладнення, пов'язане з сечостатевими протезними пристроями, 

імплантатами та трансплантатами 

 

1.12 Ускладнення, пов’язані з внутрішніми ортопедичними імплантатами (крім сепсису) 

 

T840 Ускладнення механічного походження, пов'язане з внутрішнім протезом суглоба 

T841 Ускладнення механічного походження, пов'язане з внутрішнім пристроєм для 

фіксації кісток кінцівки 

T842 Ускладнення механічного походження, пов'язане з внутрішнім пристроєм для 

фіксації інших кісток 

T843 Ускладнення механічного походження, пов'язане з іншими кістковими пристроями, 

імплантатами та трансплантатами 

T844 Ускладнення механічного походження, пов'язане з іншими внутрішніми 

ортопедичними пристроями, імплантатами та трансплантатами 

T845 Інфекція та запальна реакція, пов'язані з ендопротезуванням 

T846 Інфекція та запальна реакція, пов'язані з внутрішнім фіксуючим приладом 

T847 Інфекція та запальна реакція, пов'язані з іншими внутрішніми ортопедичними 

протезними пристроями, імплантатами та трансплантатами 
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T848 Інші ускладнення, пов'язані з внутрішніми ортопедичними пристроями, 

імплантатами та трансплантатами 

T849 Неуточнене ускладнення, пов'язане з внутрішнім ортопедичним протезним 

пристроєм, імплантатом та трансплантатом 

 

1.13 Ускладнення, пов’язані з іншими внутрішніми імплантатами (крім сепсису) 

 

T850 Ускладнення механічного походження, пов'язане з внутрішньочерепним 

шлуночковим (з'єднувальним) шунтом 

T851 Ускладнення механічного походження, пов'язане з імплантованим електронним 

стимулятором нервової системи 

T852 Ускладнення механічного походження, пов'язане зі штучним кришталиком ока 

T853 Ускладнення механічного походження, пов'язане з іншими очними протезними 

пристроями, імплантатами та трансплантатами 

T854 Ускладнення механічного походження, пов'язане з протезом та імплантатом 

молочної залози 

T855 Ускладнення механічного походження, пов'язане зі шлунково-кишковим протезним 

пристроєм, імплантатами та трансплантатами 

T8561  Ускладнення механічного походження, пов'язані з дихальними протезними 

пристроями, імплантатами і трансплантатами 

T8562  Ускладнення механічного походження, пов'язані з слуховими протезними 

пристроями, імплантатами і трансплантатами 

T8563  Ускладнення механічного походження, пов'язані з внутрішньочеревним катетером 

для діалізу 

T8564  Ускладнення механічного походження, пов'язані з епідуральним і субдуральним 

інфузійним катетером 

T8565  Ускладнення механічного походження, пов'язані з операційним і шовним 

матеріалами 

T8569  Ускладнення механічного походження, пов'язані з внутрішніми протезними 

пристроями, імплантатами і трансплантатами, не класифіковані в інших рубрика 

T8571 Інфекція та запальна реакція, пов'язані з катетером для перитонеального діалізу 

T8572 Інфекція та запальна реакція, пов'язані з пристроєм, імплантатом та трансплантатом 

нервової системи 

T8573  Інфекція та запальні реакції, викликані шлунково-кишечними протезними 

пристроями, імплантатами та трансплантатами 

T8574  Інфекція та запальні реакції, викликані дихальними протезними пристроями 

T8575  Інфекція та запальна реакція, викликані протезами та імплантатами молочної 

залози 

T8576  Інфекція та запальна реакція, викликані очними протезними пристроями і 

імплантатами 

T8577  Інфекція та запальна реакція, викликані внутрішніми слуховими протезними 

пристроями і імплантатами 

T8578 Інфекція та запальна реакція, пов'язані з іншими внутрішніми протезними 

пристроями, імплантатами та трансплантатами 

T8581 Інші ускладнення, пов’язані з пристроєм, імплантатом та трансплантатом нервової 

системи 

T8582  Інші ускладнення після встановлення шлунково-кишечних протезних пристроїв, 

імплантатів і трансплантатів 

T8583  Кровотеча після встановлення інших протезів, імплантатів і трансплантатів 

T8584  Інші ускладнення після встановлення шлунково-кишечних протезних пристроїв, 

імплантатів і трансплантатів 

T8585  Біль після встановлення інших протезних пристроїв, імплантатів і трансплантатів 

T8586  Стеноз після встановлення інших протезів, імплантатів та трансплантатівT8588 Інші 

ускладнення, пов’язані з внутрішнім протезним пристроєм, імплантатом та 

трансплантатом, НКІР 

T859 Неуточнене ускладнення, пов'язане з внутрішнім протезним пристроєм, 

імплантатом та трансплантатом 
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1.14 Ускладнення, пов’язані з трансплантатами 

 

T860 Відторгнення трансплантата кісткового мозку 

T861 Невдала трансплантація та відторгнення трансплантата нирки 

T862 Невдала трансплантація та відторгнення трансплантата серця 

T863 Невдала трансплантація та відторгнення серцево-легеневого трансплантата 

T864 Невдала трансплантація та відторгнення трансплантата печінки 

T865  Невдала трансплантація та відторгнення стовбурових клітин 

T8681 Невдала трансплантація та відторгнення трансплантата легень 

T8682 Невдала трансплантація та відторгнення трансплантата підшлункової залози або 

клітин Лангерганса 

T8683  Невдала трансплантація та відторгнення кишкового трансплантата 

T8684  Невдала трансплантація та відторгнення кісткового трансплантата 

T8685  Невдала трансплантація та відторгнення трансплантата рогівки ока 

T8686  Невдала трансплантація та відторгнення трансплантованої шкіри 

T8688 Невдала трансплантація та відторгнення інших трансплантованих органів та 

тканин, НКІР 

T8689     Інші ускладнення, трансплантованих органів та тканин, не класифіковані в інших 

рубриках 

 

1.15 Ускладнення, характерні для реплантації та ампутації 

 

T870 Ускладнення, пов'язані з реплантацією (частини) верхньої кінцівки 

T871 Ускладнення, пов'язані з реплантацією (частини) нижньої кінцівки 

T872 Ускладнення, пов'язані з реплантацією іншої частини тіла 

T873 Неврома ампутаційної культі 

T874 Інфекція ампутаційної культі 

T875 Некроз ампутаційної культі 

T876 Інші та неуточнені ускладнення ампутаційної культі 

 

1.16 Пiсляпроцедурнi розлади: ендокринні та метаболiчнi  

 

E890 Післяпроцедурний гіпотиреоідізм 

E891 Післяпроцедурна гіпоінсулінемія 

E892 Післяпроцедурний гіпопаратиреоз 

E893 Післяпроцедурний гіпопітуїтаризм 

E894 Післяпроцедурне порушення функції яєчників 

E895 Післяпроцедурна гіпофункція яєчок 

E896 Післяпроцедурна гіпофункція кіркової (мозкової) речовини надниркових залоз 

E8971  Випадковий прокол і розріз щитовидної залози під час проведення медичної 

процедури 

E8972  Випадковий прокол і розріз паращитовидної залози під час проведення  медичної 

процедури 

E8973  Випадковий прокол і розріз наднирників під час проведення медичної процедури 

E8974  Випадковий прокол і розріз гіпофіза під час проведення медичної процедури 

E8979  Випадковий прокол і розріз органів або тканин ендокринної системи під час 

проведення медичної процедури, не класифіковані в інших рубриках 

E898  Інші інтраопераційні та післяпроцедурні ендокринні порушення та порушення 

обміну речовин 

E899  Інтраопераційні та післяпроцедурні ендокринні порушення та порушення обміну 

речовин, неуточнені 

 

1.17 Пiсляпроцедурнi ураження нервової системи 

 

G970 Післяпроцедурне витікання спинномозкової рідини  

G9711  Головний біль після проведення спинномозкової та люмбальної пункції 
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G9719  Реакція на спинномозкову та люмбальну пункцію, не класифікована в інших 

рубриках 

G972 Внутрішньочерепна гіпотензія після вентрикулярного шунтування 

G9731  Випадковий прокол і розріз твердої мозкової оболонки під час проведення 

медичної процедури 

G9732  Випадковий прокол і розріз спинного мозку під час проведення медичної 

процедури 

G9733  Випадковий прокол і розріз нервового корінця та сплетення під час проведення 

медичної процедури 

G9734  Випадковий прокол і розріз периферичного нерва під час проведення медичної 

процедури 

G9735  Випадковий прокол і розріз периферичного нерва під час проведення медичної 

процедури 

G9739  Випадковий прокол і розріз органів або тканин нервової системи під час 

проведення 

G978  Інші інтраопераційні та післяпроцедурні порушення нервової системи 

G979  Інші інтраопераційні та післяпроцедурні порушення нервової системи, неуточнені 

 

1.18 Пiсляпроцедурнi ураження ока та вуха 

 

H590 Післяпроцедурна кератопатія [бульозна афакічна] з приводу катаракти 

H5911  Випадковий прокол і розріз рогівки ока під час проведення медичної процедури 

H5912  Випадковий прокол і розріз кон'юнктиви під час проведення медичної процедури 

H5913  Випадковий прокол і розріз капсули кришталика під час проведення медичної 

процедури 

H5914  Випадковий прокол і розріз сітківки ока під час проведення медичної процедури 

H5915  Випадковий прокол і розріз склоподібного тіла під час проведення медичної 

процедури 

H5916  Випадковий прокол і розріз плями (макули) під час проведення медичної 

процедури 

H5919  Випадковий прокол і розріз тканин ока та придатків під час проведення медичної 

процедури, не класифіковані в інших рубриках 

H5981 Післяпроцедурний кістозний набряк макули з приводу катаракти 

H5982  Післяпроцедурний блебіт 

H5983  Післяпроцедурний ендофтальміт 

H5984  Післяпроцедурні хоріоретинальні рубці 

H5985  Післяпроцедурна гіфема 

H5989  Інші ураження ока та його придаткового апарата після та під час медичних 

процедур, не класифіковані в інших рубриках 

H599  Інтраопераційні та післяпроцедурні ураження ока та придатків, неуточнені 

H950 Рецидивна холестеатома порожнини після мастоїдектомії 

H9511  Хронічне запалення порожнини після мастоїдектомії 

H9512  Грануляція порожнини після мастоїдектомії 

H9513  Кіста слизової оболонки порожнини після мастоїдектомії 

H9519  Інші порушення після мастоїдектомії 

H952  Випадковий прокол і розріз тканин вуха та соскоподібного відростка під час 

проведення, не класифіковані в інших рубриках 

H958  Інші інтраопераційні та післяпроцедурні ураження вуха та соскоподібного 

відростка  

H959  Інтраопераційні та післяпроцедурні ураження вуха та соскоподібного відростка, 

неуточнені 

 

1.19 Пiсляпроцедурнi порушення системи кровообігу 

 

I970 Посткардіотомічний синдром 

I972 Синдром лімфонабряку після мастектомії 
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I9731  Випадковий прокол і розріз аорти під час проведення медичної процедури 

I9732  Випадковий прокол і розріз коронарної артерії під час проведення медичної 

процедури 

I9733  Випадковий прокол і розріз порожнистої вени під час проведення медичної 

процедури 

I9734  Випадковий прокол і розріз інших кровоносних судин під час проведення медичної 

процедури 

I9735  Випадковий прокол і розріз серця під час проведення медичної процедури 

I9739  Випадковий прокол і розріз органів або тканин системи кровообігу під час 

проведення медичної процедури, не класифіковані в інших рубриках 

I9781  Післяпроцедурний синдром «обкрадання» коронарних артерій 

I9782  Синдром кардіостимулятора 

I9783  Післяпроцедурні лімфокіста, лімфедема (лімфатичний набряк) і хілоторакс 

I9789   Інші інтраопераційні та післяпроцедурні порушення системи кровообігу, не 

класифіковані в інших рубриках 

I979  Інтраопераційні та післяпроцедурні порушення системи кровообігу, неуточнені 

 

1.20 Післяпроцедурні порушення системи дихання 

 
J9501  Кровотеча з трахеостоми 

J9502  Інфікування трахеостоми 

J9503  Витікання з трахеостоми 

J9504  Трахео-езофагіальний свищ після трахеостомії 

J9509  Дисфункція після трахеостомії, не класифікована в інших рубриках 

J954 Синдром Мендельсона 

J955 Стеноз під власне голосовим апаратом після медичних процедур 

J9561  Випадковий прокол і розріз гортані під час проведення медичної процедури 

J9562  Випадковий прокол і розріз глотки під час проведення медичної процедури 

J9563  Випадковий прокол і розріз трахеї під час проведення медичної процедури 

J9564  Випадковий прокол і розріз легкого під час проведення медичної процедури 

J9565  Випадковий прокол і розріз плеври та діафрагми під час проведення медичної 

процедури 

J9569  Випадковий прокол і розріз органів або тканин дихальної системи під час 

проведення 

J9581  Післяпроцедурний стеноз трахеї 

J9582  Пневмонія, пов'язана з вентиляцією легень 

J9583  Синдром гострого посттрансфузійного пошкодження легенів 

J9584  Післяпроцедурний пневмоторакс 

J9585  Післяпроцедурний гемоторакс 

J9589  Інші інтраопераційні та післяпроцедурні порушення дихальної системи, не 

класифіковані в інших рубриках 

J959 Інші інтраопераційні та післяпроцедурні порушення дихальної системи, неуточнені 

1.21 Післяпроцедурні порушення органів травлення 

 

K911 Синдром післяопераційного шлунка 

K912 Післяопераційне порушення всмоктування у кишках, НКІР 

K9141  Кровотеча з стоми травної системи 

K9142  Інфікування стоми травної системи 

K9143  Витікання з стоми травної системи 

K9149  Дисфункція стоми органів травної системи, не класифікована в інших рубриках 

K915 Постхолецистоектомічний синдром 

K9161  Випадковий прокол і розріз стравоходу під час проведення медичної процедури 

K9162  Випадковий прокол і розріз шлунка під час проведення медичної процедури 

K9163  Випадковий прокол і розріз кишечника під час проведення медичної процедури 
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K9164  Випадковий прокол і розріз жовчного міхура та жовчної протоки під час 

проведення медичної процедури 

K9165  Випадковий прокол і розріз печінки під час проведення медичної процедури 

K9166  Випадковий прокол і розріз підшлункової залози під час проведення медичної 

процедури 

K9167  Випадковий прокол і розріз селезінки під час проведення медичної процедури 

K9168  Випадковий прокол і розріз очеревини під час проведення медичної процедури 

K9169  Випадковий прокол і розріз органів або тканин системи травлення під час 

проведення, не класифіковані в інших рубриках 

K9181  Кровотеча з хірургічного анастомозу травного тракту 

K9182  Стеноз хірургічного анастомозу травного тракту 

K9183  Витікання з хірургічного анастомозу травного тракту 

K9184  Післяпроцедурне витікання жовчі, не класифіковане в інших рубриках 

K9189  Інші інтраопераційні та післяпроцедурні порушення травної системи, не 

класифіковані в інших рубриках 

K919  Інтраопераційні та післяпроцедурні порушення травної системи, неуточнені 

 

1.22 Післяпроцедурні порушення кістково-м'язової системи 

 

M960 Псевдоартроз після зрощення або артродезу 

M961 Постламінектомічний синдром, НКІР 

M963 Постламінектомічний кіфоз 

M964 Післяхірургічний лордоз 

M966 Перелом кістки після закріплення ортопедичного імплантату, протеза суглоба чи 

кісткової пластинки 

M9671  Випадковий прокол або розріз м'язів під час проведення медичної процедури 

M9672  Випадковий прокол і розріз сухожилля під час проведення медичної процедури 

M9673  Випадковий прокол і розріз зв'язок під час проведення медичної процедури 

M7674  Випадковий прокол і розріз хряща під час проведення медичної процедури 

M7679  Випадковий прокол і розріз органів або тканин кістково-м'язової системи під час 

проведення медичної процедури, не класифіковані в інших рубриках 

M968  Інші інтраопераційні та післяпроцедурні порушення кістково-м'язової системи 

M969  Інтраопераційні та післяпроцедурні порушення кістково-м'язової системи, 

неуточнені 

 

1.23 Післяпроцедурні ураження сечостатевої системи 

 

N991 Післяопераційна стриктура сечівника 

N992 Післяопераційні спайик піхви 

N993 Пролапс склепіння піхви після гістеректомії 

N994 Післяопераційні спайки в малому тазі 

N9951  Кровотеча з стоми сечовивідних шляхів 

N9952  Інфікування стоми сечовивідних шляхів 

N9953  Витікання з стоми сечовивідних шляхів 

N9959  Дисфункція стоми сечовивідних шляхів, не класифікована в інших рубриках 

N9961  Випадковий прокол і розріз нирки під час медичної процедури 

N9962  Випадковий прокол і розріз сечовивідних протоків під час медичної процедури 

N9963  Випадковий прокол і розріз сечового міхура під час медичної процедури 

N9964  Випадковий прокол і розріз уретри під час медичної процедури 

N9965  Випадковий прокол і розріз передміхурової залози під час медичної процедури 

N9966  Випадковий прокол і розріз матки під час медичної процедури 

N9967  Випадковий прокол і розріз яєчника та маткової труби під час медичної процедури 

N9968  Випадковий прокол і розріз яєчка під час медичної процедури 

N9969  Випадковий прокол або розріз органів або тканин сечостатевої системи під час 

медичної процедури, не класифіковані в інших рубриках 

N9981  Кровотеча з хірургічного анастомозу урогенітального тракту 
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N9982  Стеноз хірургічного анастомозу урогенітального тракту 

N9983  Витікання з хірургічного анастомозу травного тракту 

N9984  Синдром залишкового яєчника 

N9989  Інші інтраопераційні та післяпроцедурні порушення сечостатевої системи 

N999  Інтраопераційні та післяпроцедурні порушення сечостатевої системи, неуточнені 

 

1.24 Несприятливі реакції та ускладнення після опромінення 

1. Стани, пов’язані з нещасними випадками з пацієнтами та з залученням опромінення, 

відносяться до Класу 3.5 Інші нещасні випадки з пацієнтами. 

2. Коди діагнозів можуть включати специфічні коди несприятливої реакції на опромінення (див. 

нижче) або більш загальні коди, такі як запалення слизової оболонки, виразки в порожнині рота, 

тощо. Однак, усі випадки відносяться до цього класу, використовуючи супутні коди зовнішніх 

причин. 

 

J700 Гострі легеневі прояви, спричинені іонізуючою радіацією 

K520 Радіаційний гастроентерит та коліт 

K627 Радіаційний проктит 

L580 Гострий променевий (радіаційний) дерматит 

L589 Променевий (радіаційний) дерматит, неуточнений 

L590 Еритема опікова [дерматит ab igne] 

L598 Інші уточнені ураження шкіри та підшкірної клітковини, пов'язані з 

випромінюванням 

L599 Ураження шкіри та підшкірної клітковини, пов'язане з випромінюванням, 

неуточнене 

M962 Пострадіаційний кіфоз 

M965 Пострадіаційний сколіоз 

 

Якщо за ними йдуть коди зовнішніх причин: 

 

Y632 Передозування під час променевої терапії 

Y633 Випадкове опромінення пацієнта під час виконання медичної процедури 

Y781 Радіологічні прилади та пов’язані з ними нещасні випадки, терапевтичні (не 

хірургічні) реабілітаційні прилади та пристрої  

Y782 Радіологічні прилади та пов’язані з ними нещасні випадки, протези та інші 

імплантати, матеріали та відповідні пристрої 

Y842 Радіологічна процедура та променева терапія 
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M CHADx 2  

 

НЕСПРИЯТЛИВІ РЕАКЦІЇ НА ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ 
 

Правила для CHADx 2: 
1. Враховується у кожному класі, якщо після кодів діагнозів одразу йде один або декілька відповідних кодів 

зовнішніх причин. 

2. Усі випадки анафілактичного шоку внаслідок несприятливої реакції на правильно введену та належним 

чином призначену медичну речовину (T88.6) відносяться до Класу 2.17. 

3. Такі коди несприятливої реакції на застосування лікарського засобу як G254 Хорея, пов'язана з прийомом 

лікарських засобів не слід включати до Класів 2.1 – 2.17, якщо після них іде код зовнішньої причини 

рубрики X40-X44. Такі комбінації відносяться до Класу 2.18. 

 

2.1 Несприятливі реакції шкіри на застосування антибіотиків, протиінфекційних та інших 

протипаразитарних засобів системної дії 

 

L200 Свербець Беньє 

L208 Інший атопічний дерматит 

L209 Атопічний дерматит, неуточнений 

L210 Себорея голови 

L211 Себорейний дитячий дерматит 

L218 Інший себорейний дерматит 

L219 Себорейний дерматит, неуточнений 

L233 Алергічний контактний дерматит, спричинений лікарськими засобами при їх 

контакті зі шкірою 

L244 Простий подразнювальний контактний дерматит, спричинений лікарськими 

засобами при їх контакті зі шкірою 

L251 Неуточнений контактний дерматит, спричинений лікарськими засобами при їх 

контакті зі шкірою 

L26 Ексфоліативний дерматит 

L270 Генералізована висипка на шкірі, спричинена лікарськими засобами та 

медикаментами 

L271 Локалізована висипка на шкірі, спричинена лікарськими засобами та 

медикаментами 

L272 Дерматит, спричинений спожитою їжею 

L278 Дерматит, спричинений іншими речовинами, прийнятими всередину 

L279 Дерматит, спричинений неуточненою речовиною, прийнятою всередину 

L280 Простий хронічний лишай 

L281 Вузлуватий свербець 

L282 Інший свербець 

L290 Свербіж заднього проходу (ануса) 

L291 Свербіж калитки 

L292 Свербіж вульви 

L293 Аногенітальний свербіж, неуточнений 

L298 Інший свербіж 

L299 Свербіж, неуточнений 

L300 Монетоподібна екзема 

L301 Дисгідроз (водяниця) 

L302 Шкірна аутосенсибілізація 

L303 Інфекційний дерматит 

L304 Інтертригінозна еритема 

L305 Пітиріаз білий 

L308 Інший уточнений дерматит 

L309 Дерматит, неуточнений 

R200 Анестезія шкіри 

R201 Гіпоестезія шкіри 

R202 Парестезія шкіри 
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R203 Гіперестезія 

R208 Інші та неуточнені порушення чутливості шкіри 

R21 Висип та інші неспецифічні висипи на шкірі 

R230 Ціаноз 

R231 Блідість 

R232 Гіперемія 

R233 Спонтанні екхімози 

R234 Зміни структури шкіри 

R238 Інші та неуточнені зміни шкіри 

 

Якщо за ними йдуть коди зовнішніх причин: 

 

Y400 Пеніциліни, що є причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного 

застосування 

Y401 Цефалоспорини, що є причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного 

застосування 

Y402 Хлорамфеніколи, що є причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного 

застосування 

Y403 Макроліди, що є причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного 

застосування 

Y404 Тетрацикліни, що є причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного 

застосування 

Y405 Аміноглікозиди, що є причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного 

застосування 

Y406 Рифампіцини, що є причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного 

застосування 

Y407 Протигрибкові антибіотики системної дії, що є причиною несприятливої реакції під 

час їх терапевтичного застосування 

Y408 Інші антибіотики системної дії, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y409 Антибіотик системної дії, неуточнений, що є причиною несприятливої реакції під 

час його терапевтичного застосування 

Y410 Сульфаніламідні препарати, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y411 Антимікобактеріальні препарати, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y412 Протималярійні препарати та засоби, що діють на інших найпростіших, які 

паразитують в крові, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y413 Інші антипротозойні лікарські засоби, що є причиною несприятливої реакції під час 

їх терапевтичного застосування 

Y414 Протигельмінтні засоби, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y415 Противірусні лікарські засоби, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y418 Інші уточнені протиінфекційні та протипаразитарні лікарські засоби системної дії, 

що є причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного застосування 

Y419 Протиінфекційний та протипаразитарний лікарський засіб системної дії, 

неуточнений, що є причиною несприятливої реакції під час його терапевтичного 

застосування 

 

2.2 Інші несприятливі реакції на застосування антибіотиків, протиінфекційних та інших 

протипаразитарних засобів системної дії 
Уточнені несприятливі реакції на застосування лікарських засобів та медикаментів (A00-R99, T80), 

крім кодів діагнозів, включених до Класу 2.1 вище. 

 

T887 Неуточнена патологічна реакція на лікарські засоби чи медикаменти 

 

Якщо за ними йдуть коди зовнішніх причин, перераховані у Класі 2.1 вище. 
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2.3 Нудота та блювання внаслідок застосування протипухлинних препаратів 

 

R11 Нудота та блювання 

 

Якщо за ним йдуть коди зовнішніх причин: 

 

Y431 Протипухлинні антиметаболіти, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y432 Протипухлинні природні препарати, що є причиною несприятливої реакції під час 

їх терапевтичного застосування 

Y433 Інші протипухлинні лікарські засоби, що є причиною несприятливої реакції під час 

їх терапевтичного застосування 

 

2.4 Інші несприятливі реакції на застосування протипухлинних препаратів 
Уточнені несприятливі реакції на застосування лікарських засобів та медикаментів (A00-R99, T80), 

крім R11. 

 

T887 Неуточнена патологічна реакція на лікарські засоби чи медикаменти 

 

Якщо за ним йдуть коди зовнішніх причин, перераховані у Класі 2.3 вище. 

 

2.5 Порушення згортання крові через застосування лікарських засобів, що впливають на 

компоненти крові 

 

D683 Геморагічне порушення, зумовлене циркулюючими в крові антикоагулянтами 
Правило: Завжди включайте цей код діагнозу, крім випадків, коли за ним йдуть коди рубрик X40-X44, 

у разі чого він буде віднесений до Класу 2.18. 

D684 Набутий дефіцит фактора згортання 

D688 Інші уточнені порушення згортання крові 

D689 Порушення згортання крові, неуточнене 

 

Якщо за ними йдуть коди зовнішніх причин: 

 

Y440 Препарати заліза та інші препарати для лікування гіпохромної анемії, що є 

причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного застосування 

Y441 Вітамін В12, фолієва кислота та інші препарати для лікування мегалобластної 

анемії, що є причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного 

застосування 

Y442 Антикоагулянти, що є причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного 

застосування 

Y443 Антагоністи антикоагулянтів, вітамін К та інші коагулянти, що є причиною 

несприятливої реакції під час їх терапевтичного застосування 

Y444 Протитромботичні препарати, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y445 Антитромбічні препарати [інгібітори агрегації тромбоцитів], що є причиною 

несприятливої реакції під час їх терапевтичного застосування 

Y446 Нативна кров та продукти крові, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y447 Замінники плазми, що є причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного 

застосування 

Y449 Інші та неуточнені препарати, які діють на компоненти крові, що є причиною 

несприятливої реакції під час їх терапевтичного застосування 

 

2.6 Інші несприятливі реакції на застосування лікарських засобів, що впливають на 

компоненти крові 
Уточнені несприятливі реакції на застосування лікарських засобів та медикаментів (A00-R99, T80), 

крім кодів діагнозів, включених до Класу 2.5 вище. 
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T887 Неуточнена патологічна реакція на лікарські засоби чи медикаменти 

 

Якщо за ним йдуть коди зовнішніх причин, перераховані у Класі 2.5 вище. 

 

2.7 Нудота та блювота внаслідок застосування опіоїдних та споріднених анальгезивних 

засобів 

 

R11 Нудота та блювота 

 

Якщо за ним йдуть коди зовнішніх причин: 

 

Y450 Опіоїдні та споріднені анальгезивні засоби, що є причиною несприятливої реакції 

під час їх терапевтичного застосування 

 

2.8 Зміни психічного стану внаслідок застосування опіоїдних та споріднених 

анальгезивних засобів 

 

F050 Делірій, не спричинений деменцією 

F051 Делірій, спричинений деменцією 

F058 Інший делірій 

F059 Делірій, неуточнений 

R400 Сонливість 

R401 Ступор 

R402 Кома, неуточнена 

R410 Дезорієнтація, неуточнена 

R411 Антероградна амнезія 

R412 Ретроградна амнезія 

R413 Інша амнезія 

R418 Інші та неуточнені симптоми та ознаки, що відносяться до пізнавальних здібностей 

та усвідомлення 

R440 Слухові галюцинації 

R441 Зорові галюцинації 

R442 Інші галюцинації 

R443 Галюцинації, неуточнені 

R448 Інші та неуточнені симптоми та ознаки, що відносяться до загального відчуття та 

сприйняття 

 

Якщо за ними йдуть коди зовнішніх причин: 

 

Y450 Опіоїдні та споріднені анальгезивні засоби, що є причиною несприятливої реакції 

під час їх терапевтичного застосування 

 

2.9 Інші несприятливі реакції на застосування опіоїдних та споріднених анальгезивних 

засобів 
Уточнені несприятливі реакції на застосування лікарських засобів та медикаментів (A00-R99, T80), 

крім кодів діагнозів, включених до Класу 2.7 та 2.8 вище. 

 

T887 Неуточнена патологічна реакція на лікарські засоби чи медикаменти 

 

Якщо за ним йдуть коди зовнішніх причин: 

 

Y450 Опіоїдні та споріднені анальгезивні засоби, що є причиною несприятливої реакції 

під час їх терапевтичного застосування 

 

2.10 Несприятливі реакції на застосування знеболюючих препаратів (у тому числі 

випадкові ситуації) 
Уточнені несприятливі реакції на застосування лікарських засобів та медикаментів (A00-R99, T80), 

крім кодів діагнозів, включених до Класу 2.11 та 2.12 нижче. 
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T887 Неуточнена патологічна реакція на лікарські засоби чи медикаменти 

 

Якщо за ним йдуть коди зовнішніх причин: 

 

Y480 Інгаляційні анестетики, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y481 Парентеральні анестетики, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y482 Інші та неуточнені знеболюючі засоби загальної дії, що є причиною несприятливої 

реакції під час їх терапевтичного застосування 

Y483 Знеболюючі засоби місцевої дії, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y484 Анестетик, неуточнений, що є причиною несприятливої реакції під час його 

терапевтичного застосування 

Y485 Терапевтичні гази, що є причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного 

застосування 

 

Також включайте наступні коди, якщо одразу за ними йдуть коди зовнішніх причин, 

крім Y48.-. 

 

T882 Шок, спричинений анестезією 

T883 Злоякісна гіпертермія, пов'язана з анестезією 

T8851     Переохолодження після анестезії 

T8852     Головний біль, пов'язаний з анастезією 

T8853     Невдало проведена анестезія 

T8859     Ускладнення анестезії, не класифіковані в інших рубриках 

 

2.11 Гіпотензія, спричинена анестезією 

 

I950 Ідіопатична гіпотензія 

I951 Ортостатична гіпотензія 

I952 Гіпотензія, спричинена лікарськими засобами 

I958 Інші види гіпотензії 

I959 Гіпотензія, неуточнена 

 

Якщо за ними йдуть коди зовнішніх причин: 

 

Y480 Інгаляційні анестетики, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y481 Парентеральні анестетики, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y482 Інші та неуточнені знеболюючі засоби загальної дії, що є причиною несприятливої 

реакції під час їх терапевтичного застосування 

Y483 Знеболюючі засоби місцевої дії, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y484 Анестетик, неуточнений, що є причиною несприятливої реакції під час його 

терапевтичного застосування 

Y485 Терапевтичні гази, що є причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного 

застосування 

 

2.12 Зміни психічного стану внаслідок застосування анестезії 

 

F050 Делірій, не спричинений деменцією 

F051 Делірій, спричинений деменцією 

F058 Інший делірій 

F059 Делірій, неуточнений 

R400 Сонливість 

R401 Ступор 

R402 Кома, неуточнена 
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R410 Дезорієнтація, неуточнена 

R411 Антероградна амнезія 

R412 Ретроградна амнезія 

R413 Інша амнезія 

R418 Інші та неуточнені симптоми та ознаки, що відносяться до пізнавальних здібностей 

та усвідомлення 

R440 Слухові галюцинації 

R441 Зорові галюцинації 

R442 Інші галюцинації 

R443 Галюцинації, неуточнені 

R448 Інші та неуточнені симптоми та ознаки, що відносяться до загального відчуття та 

сприйняття 

 

Якщо за ними йдуть коди зовнішніх причин, перераховані у Класі 2.11 вище. 

 

2.13 Інші несприятливі реакції на застосування лікарських засобів, які діють на серцево-

судинну систему 
Уточнені несприятливі реакції на застосування лікарських засобів та медикаментів (A00-R99, T80), 

крім I952. 

 

Якщо за ними йдуть коди зовнішніх причин: 

 

Y520 Серцеві глікозиди та препарати аналогічної дії, що є причиною несприятливої 

реакції під час їх терапевтичного застосування 

Y521 Блокатори кальцієвих каналів, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y522 Інші протиаритмічні лікарські засоби, що є причиною несприятливої реакції під час 

їх терапевтичного застосування 

Y523 Коронаророзширювальні засоби, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y524 Інгібітори ангіотензинконвертуючого ферменту, що є причиною несприятливої 

реакції під час їх терапевтичного застосування 

Y525 Інші гіпотензивні засоби, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y526 Антигіперліпідемічні та антиатеросклеротичні препарати, що є причиною 

несприятливої реакції під час їх терапевтичного застосування 

Y527 Препарати, що розширюють периферичні судини, що є причиною несприятливої 

реакції під час їх терапевтичного застосування 

Y528 Антиварикозні препарати, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y529 Інші та неуточнені лікарські препарати, які діють переважно на серцево-судинну 

систему, що є причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного 

застосування 

 

2.14 Гіпотензія, зумовлена застосуванням лікарських засобів, які діють на серцево-судинну 

систему 

 

I952 Гіпотензія, спричинена лікарськими засобами 

 

Якщо за ним йдуть коди зовнішніх причин, перераховані у Класі 2.13 вище. 

 

2.15 Несприятливі реакції на застосування інсуліну та пероральних гіпоглікемічних 

[протидіабетичних] препаратів 
Уточнені несприятливі реакції на застосування лікарських засобів та медикаментів (A00-R99, T80). 

 

T887 Неуточнена патологічна реакція на лікарські засоби чи медикаменти 

 

Якщо за ним йдуть коди зовнішніх причин: 
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Y423 Інсулін та пероральні гіпоглікемічні [протидіабетичні] препарати, що є причиною 

несприятливої реакції під час їх терапевтичного застосування 

 

2.16 Несприятливі реакції на застосування інших лікарських засобів 

 

Y420 Глюкокортикоїди, що є причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного 

застосування 

Y421 Гормони щитоподібної залози, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y422 Антитиреоїдні препарати, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y424 Пероральні контрацептиви, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y425 Інші естрогени та прогестини, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y426 Антигонадотропіни, антиестрогени, антиандрогени, що є причиною несприятливої 

реакції під час їх терапевтичного застосування 

Y427 Андрогени та їх анаболічні аналоги, що є причиною несприятливої реакції під час 

їх терапевтичного застосування 

Y428 Інші та неуточнені гормони та їх синтетичні замінники, що є причиною 

несприятливої реакції під час їх терапевтичного застосування 

Y429 Інші та неуточнені антагоністи гормонів, що є причиною несприятливої реакції під 

час їх терапевтичного застосування 

Y430 Протиалергічні та протиблювотні засоби, що є причиною несприятливої реакції під 

час їх терапевтичного застосування 

Y434 Імунодепресивні засоби, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y435 Засоби, які підвищують кислотність та лужність, що є причиною несприятливої 

реакції під час їх терапевтичного застосування 

Y436 Ферменти НКІР, що є причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного 

застосування 

Y438 Інші лікарські засоби переважно системної дії, НКІР, що є причиною несприятливої 

реакції під час їх терапевтичного застосування 

Y439 Лікарський засіб переважно системної дії, неуточнений, що є причиною 

несприятливої реакції під час їх терапевтичного застосування 

Y451 Саліцилати, що є причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного 

застосування 

Y452 Похідні пропіонової кислоти, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y453 Інші нестероїдні протизапальні лікарські засоби, що є причиною несприятливої 

реакції під час їх терапевтичного застосування 

Y454 Протиревматичні засоби, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y455 Похідні 4-амінофенолу, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y458 Інші анальгезивні, жарознижувальні та протизапальні лікарські засоби, що є 

причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного застосування 

Y459 Анальгезивні, жарознижувальні та протизапальні лікарські засоби, неуточнені, що є 

причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного застосування 

Y460 Сукциніміди, що є причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного 

застосування 

Y461 Оксазолідиндіони, що є причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного 

застосування 

Y462 Похідні гідантоїну, що є причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного 

застосування 

Y463 Деоксибарбітурати, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y464 Іміностилбени, що є причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного 

застосування 
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Y465 Вальпроєва кислота, що є причиною несприятливої реакції під час її 

терапевтичного застосування 

Y466 Інші та неуточнені протиепілептичні засоби, що є причиною несприятливої реакції 

під час їх терапевтичного застосування 

Y467 Протипаркінсонічні лікарські засоби, що є причиною несприятливої реакції під час 

їх терапевтичного застосування 

Y468 Протиспастичні лікарські засоби, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y470 Барбітурати НКІР, що є причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного 

застосування 

Y471 Бензодіазепіни, що є причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного 

застосування 

Y472 Похідні хлору, що є причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного 

застосування 

Y473 Паральдегіди, що є причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного 

застосування 

Y474 Сполуки брому, що є причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного 

застосування 

Y475 Седативно-снодійні препарати НКІР, що є причиною несприятливої реакції під час 

їх терапевтичного застосування 

Y478 Інші седативні, снодійні та анксіолітичні лікарські засоби, що є причиною 

несприятливої реакції під час їх терапевтичного застосування 

Y479 Седативний, снодійний та анксіолітичний лікарські засоби, неуточнений, що є 

причиною несприятливої реакції під час його терапевтичного застосування 

Y490 Трициклічні та тетрациклічні антидепресанти, що є причиною несприятливої 

реакції під час їх терапевтичного застосування 

Y491 Інгібітори моноаміноксидази, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y492 Інші та неуточнені антидепресанти, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y493 Антипсихотичні та нейролептичні препарати фенотіазинового ряду, що є причиною 

несприятливої реакції під час їх терапевтичного застосування 

Y494 Нейролептики - похідні бутирофенону та тіоксантену, що є причиною 

несприятливої реакції під час їх терапевтичного застосування 

Y495 Інші антипсихотичні та нейролептичні препарати, що є причиною несприятливої 

реакції під час їх терапевтичного застосування 

Y496 Психодислептики [галюциногени], що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y497 Психостимулятори, що характеризуються можливістю звикання до них, що є 

причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного застосування 

Y498 Інші психотропні лікарські засоби, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y499 Психотропний лікарський засіб, неуточнений, що є причиною несприятливої 

реакції під час його терапевтичного застосування 

Y500 Аналептичні засоби, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y501 Антагоністи опіоїдних рецепторів, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y502 Метилксантини НКІР, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y508 Інші стимулятори центральної нервової системи, що є причиною несприятливої 

реакції під час їх терапевтичного застосування 

Y509 Стимулятори центральної нервової системи, неуточнені, що є причиною 

несприятливої реакції під час їх терапевтичного застосування 

Y510 Інгібітори холінестерази, що є причиною несприятливої реакції під час його 

терапевтичного застосування 

Y511 Інші парасимпатоміметичні [холінергічні] засоби, що є причиною несприятливої 

реакції під час їх терапевтичного застосування 
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Y512 Гангліоблокатори, що є причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного 

застосування 

Y513 Інші парасимпатолітичні [антихолінергетичні та антимускаринні засоби] та 

спазмолітичні засоби, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y514 Агоністи, переважно альфа-адренорецепторів, що є причиною несприятливої 

реакції під час їх терапевтичного застосування 

Y515 Агоністи переважно бета-адренорецепторів, що є причиною несприятливої реакції 

під час їх терапевтичного застосування 

Y516 Антагоністи альфа-адренорецепторів НКІР, що є причиною несприятливої реакції 

під час їх терапевтичного застосування 

Y517 Антагоністи бета-адренорецепторів, що є причиною несприятливої реакції під час 

їх терапевтичного застосування 

Y518 Центральнодіючі та адренергічні нейронблокатори, що є причиною несприятливої 

реакції під час їх терапевтичного застосування 

Y519 Інші та неуточнені лікарські засоби, які діють переважно на вегетативну нервову 

систему, що є причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного 

застосування 

Y530 Антагоністи гістамінових Н2-рецепторів, що є причиною несприятливої реакції під 

час їх терапевтичного застосування 

Y531 Інші антациди та лікарські засоби, які пригнічують шлункову секрецію, що є 

причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного застосування 

Y532 Подразнюючі проносні засоби, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y533 Сольові та осмотичні проносні засоби, що є причиною несприятливої реакції під 

час їх терапевтичного застосування 

Y534 Інші проносні засоби, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y535 Препарати, які стимулюють травлення, що є причиною несприятливої реакції під 

час їх терапевтичного застосування 

Y536 Протидіарейні лікарські засоби, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y537 Блювотні засоби, що є причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного 

застосування 

Y538 Інші засоби, які діють переважно на шлунково-кишковий тракт, що є причиною 

несприятливої реакції під час їх терапевтичного застосування 

Y539 Засіб, який діє переважно на шлунково-кишковий тракт, неуточнений, що є 

причиною несприятливої реакції під час його терапевтичного застосування 

Y540 Мінералокортикоїди, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y541 Антагоністи мінералокортикоїдів, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y542 Інгібітори карбоангідрази, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y543 Похідні бензотіадіазину, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y544 Петльові діуретики, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y545 Інші діуретики, що є причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного 

застосування 

Y546 Препарати, які впливають на електролітний, енергетичний та водний баланс, що є 

причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного застосування 

Y547 Препарати, які впливають на обмін кальцію, що є причиною несприятливої реакції 

під час їх терапевтичного застосування 

Y548 Препарати, які впливають на обмін сечової кислоти, що є причиною несприятливої 

реакції під час їх терапевтичного застосування 

Y549 Мінеральні солі НКІР, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 
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Y550 Гормональні препарати групи окситоцину, що є причиною несприятливої реакції 

під час їх терапевтичного застосування 

Y551 Міорелаксанти, що є причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного 

застосування 

Y552 Інші та неуточнені лікарські засоби, які діють переважно на м'язи, що є причиною 

несприятливої реакції під час їх терапевтичного застосування 

Y553 Протикашльові засоби, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y554 Відхаркувальні засоби, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y555 Лікарські засоби, які використовують при нежиті, що є причиною несприятливої 

реакції під час їх терапевтичного застосування 

Y556 Протиастматичні засоби НКІР, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y557 Інші та неуточнені лікарські засоби, які діють переважно на органи дихання, що є 

причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного застосування 

Y560 Протигрибкові, протиінфекційні та протизапальні лікарські засоби місцевої дії, що 

є причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного застосування 

Y561 Протисвербіжні засоби, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y562 В'яжучі засоби та детергенти місцевої дії, що є причиною несприятливої реакції під 

час їх терапевтичного застосування 

Y563 Пом'якшувальні, захисні засоби, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y564 Кератолітичні, кератопластичні та інші лікарські засоби та препарати для лікування 

волосся, що є причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного 

застосування 

Y565 Лікарські засоби та препарати, що застосовуються в офтальмологічній практиці, що 

є причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного застосування 

Y566 Лікарські засоби та препарати, що застосовуються в оториноларингологічній 

практиці, що є причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного 

застосування 

Y567 Лікарські засоби місцевої дії, які застосовуються в стоматологічній практиці, що є 

причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного застосування 

Y568 Інші препарати місцевої дії, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y569 Лікарський засіб місцевої дії, неуточнений, що є причиною несприятливої реакції 

під час його терапевтичного застосування 

Y570 Препарати, що пригнічують апетит [анорексигенні засоби], що є причиною 

несприятливої реакції під час їх терапевтичного застосування 

Y571 Ліпотропні засоби, що є причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного 

застосування 

Y572 Антидоти та хелатуючі агенти НКІР, що є причиною несприятливої реакції під час 

їх терапевтичного застосування 

Y573 Спеціальні засоби для лікування алкоголізму, що є причиною несприятливої реакції 

під час їх терапевтичного застосування 

Y574 Фармацевтичні наповнювачі, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y575 Рентгеноконтрастні засоби, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y576 Інші діагностичні препарати, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y577 Вітаміни НКІР, що є причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного 

застосування 

Y578 Інші лікарські засоби та медикаменти, що є причиною несприятливої реакції під час 

їх терапевтичного застосування 

Y579 Лікарський засіб чи медикамент, неуточнений, що є причиною несприятливої 

реакції під час його терапевтичного застосування 
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Y580 Вакцина БЦЖ, що є причиною несприятливої реакції під час її терапевтичного 

застосування 

Y581 Черевнотифозна та паратифозна вакцини, що є причиною несприятливої реакції під 

час їх терапевтичного застосування 

Y582 Холерна вакцина, що є причиною несприятливої реакції під час її терапевтичного 

застосування 

Y583 Чумна вакцина, що є причиною несприятливої реакції під час її терапевтичного 

застосування 

Y584 Протиправцева вакцина, що є причиною несприятливої реакції під час її 

терапевтичного застосування 

Y585 Протидифтерійна вакцина, що є причиною несприятливої реакції під час її 

терапевтичного застосування 

Y586 Протикашлюкова вакцина, включаючи комбіновані вакцини з кашлюковим 

компонентом, що є причиною несприятливої реакції під час її терапевтичного 

застосування 

Y588 Змішані бактеріальні вакцини, за винятком комбінованих вакцин з кашлюковим 

компонентом, що є причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного 

застосування 

Y589 Інші та неуточнені бактеріальні вакцини, що є причиною несприятливої реакції під 

час їх терапевтичного застосування 

Y590 Вірусні вакцини, що є причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного 

застосування 

Y591 Рикетсіозні вакцини, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y592 Протозойні вакцини, що є причиною несприятливої реакції під час їх 

терапевтичного застосування 

Y593 Імуноглобулін, що є причиною несприятливої реакції під час його терапевтичного 

застосування 

Y598 Інші уточнені вакцини та біологічні речовини, що є причиною несприятливої 

реакції під час їх терапевтичного застосування 

Y599 Вакцина та біологічна речовина, неуточнена, що є причиною несприятливої реакції 

під час її терапевтичного застосування 

 

Також включайте наступні коди, якщо одразу за ними НЕ йдуть коди рубрик Y40-Y59. 

 

D521 Медикаментозна фолієводефіцитна анемія 

D592 Медикаментозна неаутоімунна гемолітична анемія 

D611 Апластична анемія, спричинена лікарськими засобами 

E064 Тиреоїдит, спричинений лікарським засобом 

E160 Медикаментозна гіпоглікемія без коми 

E231 Гіпопітуїтаризм, пов'язаний з дією лікарського засобу 

E242 Синдром Кушинга, пов'язаний з дією лікарського засобу 

E273 Недостатність кіркової речовини надниркових залоз, внаслідок дії лікарського 

засобу 

G211 Інші форми вторинного паркінсонізму, зумовленого прийманням лікарських 

засобів 

G240 Дистонія, пов'язана з прийманням лікарських засобів 

G251 Тремор, пов'язаний з прийманням лікарських засобів 

G254 Хорея, пов'язана з прийманням лікарських засобів 

G444 Головний біль, пов'язаний з прийманням ліків НКІР 

G620 Медикаментозна поліневропатія 

G720 Медикаментозна міопатія 

I952 Гіпотензія, спричинена лікарськими засобами 

J704 Медикаментозні ураження інтерстиціальної тканини легень, неуточнені 

L233 Алергічний контактний дерматит, спричинений лікарськими засобами при їх 

контакті зі шкірою 

L244 Простий подразнювальний контактний дерматит, спричинений лікарськими 

засобами при їх контакті зі шкірою 
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L251 Неуточнений контактний дерматит, спричинений лікарськими засобами при їх 

контакті зі шкірою 

L270 Генералізована висипка на шкірі, спричинена лікарськими засобами та 

медикаментами 

L271 Локалізована висипка на шкірі, спричинена лікарськими засобами та 

медикаментами 

L432 Ліхеноїдна реакція на лікарські засоби 

L560 Медикаментозна фототоксична реакція 

L561 Медикаментозна фотоалергічна реакція 

M1027 Подагра спричинена лікарськими засобами ділянки гомілковостопного суглоба та 

стопи 

N140 Нефропатія, спричинена анальгетиками 

N141 Нефропатія, спричинена іншими лікарськими засобами, медикаментами або 

біологічно активними речовинами 

N142 Нефропатія, спричинена неуточненим лікарським засобом, медикаментом або 

біологічно активною речовиною 

 

2.17 Анафілактичний шок внаслідок несприятливої реакції на правильно введену та 

належним чином призначену медичну речовину 

 

T886 Анафілактичний шок внаслідок патологічної реакції на правильно введений та 

належним чином призначений лікарський засіб 

 

2.18 Випадкове передозування лікарського засобу або помилковий прийом лікарського 

засобу 

 
1. Додаткові коди діагнозів можуть бути використані для позначення отруєння, однак, вони 

рахуються лише один раз, відповідно до коду зовнішньої причини. 

2. Якщо не було встановлено один препарат, який став причиною отруєння, можливе застосування 

декількох кодів діагнозів та/або кодів зовнішніх причин в рамках даного класу. У такому випадку, 

вони рахуються лише один раз у цьому класі. 

 

Якщо за ними йдуть коди зовнішніх причин: 

 

X40 Випадкове отруєння та дія неопіоїдних анальгезивних, жарознижувальних та 

протиревматичних засобів 

X41 Випадкове отруєння та дія протиепілептичних, седативно-снодійних та 

протипаркінсонічних та психотропних засобів, НКІР 

X42 Випадкове отруєння та дія наркотичних та психодислептичних [галюциногенних] 

речовин, НКІР 

X43 Випадкове отруєння та дія інших лікарських засобів, що впливають на вегетативну 

нервову систему 

X44 Випадкове отруєння та дія інших та неуточнених лікарських засобів, медикаментів 

та біологічних речовин 
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M CHADx 3 

 

ВИПАДКОВІ УШКОДЖЕННЯ 
 

3.1 Падіння з переломом стегнової кістки 

 

S7200 Перелом шийки стегнової кістки, ділянка неуточнена 

S7201 Внутрішньосуглобовий перелом шийки стегнової кістки 

S7202 Перелом верхнього епіфіза шийки стегнової кістки 

S7203 Субкапітальний перелом шийки стегнової кістки 

S7204 Трансцервікальний перелом шийки стегнової кістки 

S7205 Перелом основи шийки стегнової кістки 

S7208 Перелом інших частин шийки стегнової кістки 

S7210 Перелом вертлюжної ділянки стегнової кістки, неуточнений 

S7211 Перелом міжвертлюжного відділу стегнової кістки 

S722 Підвертлюжний перелом 

S723 Перелом тіла стегнової кістки 

S7240 Перелом нижнього (дистального) кінця стегнової кістки, ділянка неуточнена 

S7241 Перелом виростка стегнової кістки 

S7242 Перелом нижнього епіфіза (розділення) стегнової кістки 

S7243 Надвиростковий перелом стегнової кістки 

S7244 Міжвиростковий перелом стегнової кістки 

S727 Множинні переломи стегнової кістки 

S728 Переломи інших частин стегнової кістки 

S729 Перелом неуточненої частини стегнової кістки  

 

Якщо за ними йдуть коди зовнішніх причин: 

 

W010 Падіння на рівній поверхні внаслідок посковзування 

W011 Падіння на рівній поверхні внаслідок перечеплення 

W012 Падіння на рівній поверхні внаслідок спотикання 

W026 Падіння під час катання на самокаті, немоторизованому 

W027 Падіння, пов’язане з дитячою коляскою 

W028 Падіння, пов’язане з дитячими ходунками 

W029 Падіння, пов’язане з іншими та неуточненими засобами пересування пішоходів 

W03 Інше падіння на рівній поверхні внаслідок зіткнення з іншою особою або поштовху 

такою особою 

W04 Падіння особи, яку переносять на руках або підтримують інші особи 

W05 Падіння пов’язане з інвалідним візком 

W060 Падіння з двохярусного ліжка 

W061 Падіння зі спеціального ліжка 

W062 Падіння з ліжка для дітей 

W063 Падіння з дитячої люльки 

W064 Падіння з колиски 

W065 Падіння з гамака 

W066 Падіння зі звичайного ліжка 

W068 Падіння з іншого уточненого ліжка 

W069 Падіння з неуточненого ліжка 

W070 Падіння з крісла-качалки 

W071 Падіння зі складаного стільця 

W072 Падіння з поворотного стільця 

W073 Падіння з табурета 

W074 Падіння з високого стільця 

W075 Падіння з крісла на колесах 

W076 Падіння з крісла-туалета (для інвалідів) 

W077 Падіння з крісла-реклайнера 

W078 Падіння з іншого уточненого стільця та крісла 
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W079 Падіння з неуточненого стільця 

W080 Падіння з повивального столика 

W081 Падіння з дитячих стрибунців 

W082 Падіння зі столу 

W088 Падіння з інших уточнених меблів 

W089 Падіння з неуточнених меблів 

W100 Падіння на або з ескалатора 

W101 Падіння на або з траволатора 

W102 Падіння на або з трапу 

W109 Падіння на інших та неуточнених сходах або з них 

W130 Падіння з балкону або тераси чи провалювання через них 

W131 Випадіння з вікна або через вікно 

W132 Випадіння через скляні двері 

W133 Падіння з даху 

W134 Провалювання через дах 

W135 Падіння з або провалювання через підлогу 

W138 Падіння, випадіння з або провалювання через інші уточнені будівлі або конструкції 

W139 Падіння, випадіння з або провалювання через неуточнені будівлі або конструкції 

W170 Падіння в яму 

W171 Падіння у кар’єр 

W172 Падіння у водостічну канаву (каналізацію) 

W173 Падіння у шахту 

W174 Падіння у пустий плавальний басейн 

W175 Падіння з рухової підйомної платформи 

W178 Інше уточнене падіння з одного рівня поверхні на інший 

W179 Неуточнене падіння з одного рівня поверхні на інший 

W180 Падіння внаслідок зіткнення з об’єктом 

W181 Падіння з унітазу 

W182 Падіння у ванні (або у ванну) чи у душі 

W188 Інші уточнені види падіння на рівній поверхні 

W189 Неуточнений вид падіння на рівній поверхні 

W19 Неуточнене падіння 

 

3.2 Падіння з внутрішньочерепною травмою 

 
Якщо після коду рубрик S061-S069 йде код рубрик S0601-S0605, він враховується лише один раз. 

 

S0600 Струс головного мозку 

S0601 Втрата свідомості невідомої тривалості 

S0602 Втрата свідомості незначної тривалості [менше 30 хвилин] 

S0603 Втрата свідомості помірної тривалості [від 30 хвилин до 24 годин] 

S0604 Втрата свідомості значної тривалості [більше 24 годин] з поверненням до 

свідомості 

S0605 Втрата свідомості значної тривалості [більше 24 годин] без повернення до 

свідомості 

S061 Травматичний набряк головного мозку 

S0620 Дифузна травма головного мозку та мозочка, неуточнена 

S0621 Дифузний забій головного мозку 

S0622 Дифузний забій мозочка 

S0623 Множинні внутрішньомозкові та мозочкові гематоми 

S0628 Інша дифузна травма головного мозку та мозочка 

S0630 Вогнищева травма головного мозку та мозочка, неуточнена 

S0631 Вогнищевий забій головного мозку 

S0632 Вогнищевий забій мозочка 

S0633 Вогнищева внутрішньомозкова гематома 

S0634 Вогнищева мозочкова гематома 

S0638 Інша вогнищева травма головного мозку та мозочка 

S064 Епідуральний крововилив 

S065 Травматичний субдуральний крововилив 
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S066 Травматичний субарахноїдальний крововилив 

S068 Інші внутрішньочерепні травми 

S069 Внутрішньочерепна травма, неуточнена 

 

Якщо за ними йдуть коди зовнішніх причин, перераховані у Класі 3.1 вище. 

 

3.3 Усі інші падіння 

 

Інші коди діагностованих травм з рубрик S00-T79, крім тих, які перераховані у Класах 3.1 та 

3.2. 

 

Якщо за ними йдуть коди зовнішніх причин, перераховані у Класі 3.1 вище. 

 

3.4 Ушкодження в результаті нападу з метою вбивства або нанесення ушкодження 

 

Коди діагностованих травм з рубрик S00-T79. 

 

Якщо за ними йдуть коди зовнішніх причин: 

 

X8500 Напад з використанням лікарських засобів, медикаментів та біологічних препаратів 

з метою вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений чоловіком/дружиною або 

співмешканцем 

X8501 Напад з використанням лікарських засобів, медикаментів та біологічних препаратів 

з метою вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений одним з батьків 

X8502 Напад з використанням лікарських засобів, медикаментів та біологічних препаратів 

з метою вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений іншим членом родини 

X8503 Напад з використанням лікарських засобів, медикаментів та біологічних препаратів 

з метою вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений доглядачем 

X8504 Напад з використанням лікарських засобів, медикаментів та біологічних препаратів 

з метою вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений знайомим або другом 

X8505 Напад з використанням лікарських засобів, медикаментів та біологічних препаратів 

з метою вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений представником органів 

влади 

X8506 Напад з використанням лікарських засобів, медикаментів та біологічних препаратів 

з метою вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений особою, невідомою жертві 

X8507 Напад з використанням лікарських засобів, медикаментів та біологічних препаратів 

з метою вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений групою осіб, невідомих 

жертві 

X8508 Напад з використанням лікарських засобів, медикаментів та біологічних препаратів 

з метою вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений іншою уточненою особою 

X8509 Напад з використанням лікарських засобів, медикаментів та біологічних препаратів 

з метою вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений неуточненою особою 

X8600 Напад з використанням їдкої речовини з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений чоловіком/дружиною або співмешканцем 

X8601 Напад з використанням їдкої речовини з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений одним з батьків 

X8602 Напад з використанням їдкої речовини з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений іншим членом родини 

X8603 Напад з використанням їдкої речовини з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений доглядачем 

X8604 Напад з використанням їдкої речовини з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений знайомим або другом 

X8605 Напад з використанням їдкої речовини з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений представником органів влади 

X8606 Напад з використанням їдкої речовини з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений особою, невідомою жертві 

X8607 Напад з використанням їдкої речовини з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений групою осіб, невідомих жертві 
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X8608 Напад з використанням їдкої речовини з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений іншою уточненою особою 

X8609 Напад з використанням їдкої речовини з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений неуточненою особою 

X8700 Напад з використанням пестицидів з метою вбивства чи нанесення ушкодження, 

вчинений чоловіком/дружиною або співмешканцем 

X8701 Напад з використанням пестицидів з метою вбивства чи нанесення ушкодження, 

вчинений одним з батьків 

X8702 Напад з використанням пестицидів з метою вбивства чи нанесення ушкодження, 

вчинений іншим членом родини 

X8703 Напад з використанням пестицидів з метою вбивства чи нанесення ушкодження, 

вчинений доглядачем 

X8704 Напад з використанням пестицидів з метою вбивства чи нанесення ушкодження, 

вчинений знайомим або другом 

X8705 Напад з використанням пестицидів з метою вбивства чи нанесення ушкодження, 

вчинений представником органів влади 

X8706 Напад з використанням пестицидів з метою вбивства чи нанесення ушкодження, 

вчинений особою, невідомою жертві 

X8707 Напад з використанням пестицидів з метою вбивства чи нанесення ушкодження, 

вчинений групою осіб, невідомих жертві 

X8708 Напад з використанням пестицидів з метою вбивства чи нанесення ушкодження, 

вчинений іншою уточненою особою 

X8709 Напад з використанням пестицидів з метою вбивства чи нанесення ушкодження, 

вчинений неуточненою особою 

X8800 Напад з використанням газів та випарів з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений чоловіком/дружиною або співмешканцем 

X8801 Напад з використанням газів та випарів з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений одним з батьків 

X8802 Напад з використанням газів та випарів з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений іншим членом родини 

X8803 Напад з використанням газів та випарів з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений доглядачем 

X8804 Напад з використанням газів та випарів з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений знайомим або другом 

X8805 Напад з використанням газів та випарів з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений представником органів влади 

X8806 Напад з використанням газів та випарів з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений особою, невідомою жертві 

X8807 Напад з використанням газів та випарів з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений групою осіб, невідомих жертві 

X8808 Напад з використанням газів та випарів з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений іншою уточненою особою 

X8809 Напад з використанням газів та випарів з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений неуточненою особою 

X8900 Напад з використанням інших уточнених хімічних та отруйних речовин з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений чоловіком/дружиною або 

співмешканцем 

X8901 Напад з використанням інших уточнених хімічних та отруйних речовин з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений одним з батьків 

X8902 Напад з використанням інших уточнених хімічних та отруйних речовин з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений іншим членом родини 

X8903 Напад з використанням інших уточнених хімічних та отруйних речовин з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений доглядачем 

X8904 Напад з використанням інших уточнених хімічних та отруйних речовин з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений знайомим або другом 

X8905 Напад з використанням інших уточнених хімічних та отруйних речовин з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений представником органів влади 

X8906 Напад з використанням інших уточнених хімічних та отруйних речовин з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений особою, невідомою жертві 
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X8907 Напад з використанням інших уточнених хімічних та отруйних речовин з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений групою осіб, невідомих жертві 

X8908 Напад з використанням інших уточнених хімічних та отруйних речовин з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений іншою уточненою особою 

X8909 Напад з використанням інших уточнених хімічних та отруйних речовин з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений неуточненою особою 

X9000 Напад з використанням інших неуточнених хімічних та отруйних речовин з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений чоловіком/дружиною або 

співмешканцем 

X9001 Напад з використанням інших неуточнених хімічних та отруйних речовин з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений одним з батьків 

X9002 Напад з використанням інших неуточнених хімічних та отруйних речовин з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений іншим членом родини 

X9003 Напад з використанням інших неуточнених хімічних та отруйних речовин з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений доглядачем 

X9004 Напад з використанням інших неуточнених хімічних та отруйних речовин з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений знайомим або другом 

X9005 Напад з використанням інших неуточнених хімічних та отруйних речовин з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений представником органів влади 

X9006 Напад з використанням інших неуточнених хімічних та отруйних речовин з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений особою, невідомою жертві 

X9007 Напад з використанням інших неуточнених хімічних та отруйних речовин з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений групою осіб, невідомих жертві 

X9008 Напад з використанням інших неуточнених хімічних та отруйних речовин з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений іншою уточненою особою 

X9009 Напад з використанням інших неуточнених хімічних та отруйних речовин з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений неуточненою особою 

X9100 Напад з повішенням, удавленням та задушенням з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений чоловіком/дружиною або співмешканцем 

X9101 Напад з повішенням, удавленням та задушенням з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений одним з батьків 

X9102 Напад з повішенням, удавленням та задушенням з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений іншим членом родини 

X9103 Напад з повішенням, удавленням та задушенням з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений доглядачем 

X9104 Напад з повішенням, удавленням та задушенням з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений знайомим або другом 

X9105 Напад з повішенням, удавленням та задушенням з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений представником органів влади 

X9106 Напад з повішенням, удавленням та задушенням з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений особою, невідомою жертві 

X9107 Напад з повішенням, удавленням та задушенням з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений групою осіб, невідомих жертві 

X9108 Напад з повішенням, удавленням та задушенням з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений іншою уточненою особою 

X9109 Напад з повішенням, удавленням та задушенням з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений неуточненою особою 

X9200 Напад з зануренням у воду та утопленням у ванні з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений чоловіком/дружиною або співмешканцем 

X9201 Напад з зануренням у воду та утопленням у ванні з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений одним з батьків 

X9202 Напад з зануренням у воду та утопленням у ванні з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений іншим членом родини 

X9203 Напад з зануренням у воду та утопленням у ванні з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений доглядачем 

X9204 Напад з зануренням у воду та утопленням у ванні з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений знайомим або другом 

X9205 Напад з зануренням у воду та утопленням у ванні з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений представником органів влади 



1208 

X9206 Напад з зануренням у воду та утопленням у ванні з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений особою, невідомою жертві 

X9207 Напад з зануренням у воду та утопленням у ванні з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений групою осіб, невідомих жертві 

X9208 Напад з зануренням у воду та утопленням у ванні з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений іншою уточненою особою 

X9209 Напад з зануренням у воду та утопленням у ванні з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений неуточненою особою 

X9280 Напад з зануренням у воду та утопленням у іншому уточненому водоймищі з 

метою вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений чоловіком/дружиною або 

співмешканцем 

X9281 Напад з зануренням у воду та утопленням у іншому уточненому водоймищі з 

метою вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений одним з батьків 

X9282 Напад з зануренням у воду та утопленням у іншому уточненому водоймищі з 

метою вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений іншим членом родини 

X9283 Напад з зануренням у воду та утопленням у іншому уточненому водоймищі з 

метою вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений доглядачем 

X9284 Напад з зануренням у воду та утопленням у іншому уточненому водоймищі з 

метою вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений знайомим або другом 

X9285 Напад з зануренням у воду та утопленням у іншому уточненому водоймищі з 

метою вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений представником органів влади 

X9286 Напад з зануренням у воду та утопленням у іншому уточненому водоймищі з 

метою вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений особою, невідомою жертві 

X9287 Напад з зануренням у воду та утопленням у іншому уточненому водоймищі з 

метою вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений групою осіб, невідомих 

жертві 

X9288 Напад з зануренням у воду та утопленням у іншому уточненому водоймищі з 

метою вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений іншою уточненою особою 

X9289 Напад з зануренням у воду та утопленням у іншому уточненому водоймищі з 

метою вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений неуточненою особою 

X9290 Напад з зануренням у воду та утопленням у неуточненому водоймищі з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений чоловіком/дружиною або 

співмешканцем 

X9291 Напад з зануренням у воду та утопленням у неуточненому водоймищі з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений одним з батьків 

X9292 Напад з зануренням у воду та утопленням у неуточненому водоймищі з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений іншим членом родини 

X9293 Напад з зануренням у воду та утопленням у неуточненому водоймищі з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений доглядачем 

X9294 Напад з зануренням у воду та утопленням у неуточненому водоймищі з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений знайомим або другом 

X9295 Напад з зануренням у воду та утопленням у неуточненому водоймищі з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений представником органів влади 

X9296 Напад з зануренням у воду та утопленням у неуточненому водоймищі з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений особою, невідомою жертві 

X9297 Напад з зануренням у воду та утопленням у неуточненому водоймищі з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений групою осіб, невідомих жертві 

X9298 Напад з зануренням у воду та утопленням у неуточненому водоймищі з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений іншою уточненою особою 

X9299 Напад з зануренням у воду та утопленням у неуточненому водоймищі з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений неуточненою особою 

X9300 Напад з використанням ручної вогнепальної зброї з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений чоловіком/дружиною або співмешканцем 

X9301 Напад з використанням ручної вогнепальної зброї з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений одним з батьків 

X9302 Напад з використанням ручної вогнепальної зброї з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений іншим членом родини 

X9303 Напад з використанням ручної вогнепальної зброї з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений доглядачем 
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X9304 Напад з використанням ручної вогнепальної зброї з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений знайомим або другом 

X9305 Напад з використанням ручної вогнепальної зброї з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений представником органів влади 

X9306 Напад з використанням ручної вогнепальної зброї з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений особою, невідомою жертві 

X9307 Напад з використанням ручної вогнепальної зброї з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений групою осіб, невідомих жертві 

X9308 Напад з використанням ручної вогнепальної зброї з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений іншою уточненою особою 

X9309 Напад з використанням ручної вогнепальної зброї з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений неуточненою особою 

X9510 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням пневматичної 

рушниці, вчинений чоловіком/дружиною або співмешканцем 

X9511 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням пневматичної 

рушниці, вчинений одним з батьків 

X9512 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням пневматичної 

рушниці, вчинений іншим членом родини 

X9513 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням пневматичної 

рушниці, вчинений доглядачем 

X9514 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням пневматичної 

рушниці, вчинений знайомим або другом 

X9515 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням пневматичної 

рушниці, вчинений представником органів влади 

X9516 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням пневматичної 

рушниці, вчинений особою, невідомою жертві 

X9517 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням пневматичної 

рушниці, вчинений групою осіб, невідомих жертві 

X9518 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням пневматичної 

рушниці, вчинений іншою уточненою особою 

X9519 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням пневматичної 

рушниці, вчинений неуточненою особою 

X9520 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням вогнепальної 

зброї, вчинений чоловіком/дружиною або співмешканцем 

X9521 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням вогнепальної 

зброї, вчинений одним з батьків 

X9522 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням вогнепальної 

зброї, вчинений іншим членом родини 

X9523 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням вогнепальної 

зброї, вчинений доглядачем 

X9524 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням вогнепальної 

зброї, вчинений знайомим або другом 

X9525 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням вогнепальної 

зброї, вчинений представником органів влади 

X9526 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням вогнепальної 

зброї, вчинений особою, невідомою жертві 

X9527 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням вогнепальної 

зброї, вчинений групою осіб, невідомих жертві 

X9528 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням вогнепальної 

зброї, вчинений іншою уточненою особою 

X9529 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням вогнепальної 

зброї, вчинений неуточненою особою 

X9530 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням 

малокаліберної рушниці, вчинений чоловіком/дружиною або співмешканцем 

X9531 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням 

малокаліберної рушниці, вчинений одним з батьків 

X9532 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням 

малокаліберної рушниці, вчинений іншим членом родини 
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X9533 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням 

малокаліберної рушниці, вчинений доглядачем 

X9534 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням 

малокаліберної рушниці, вчинений знайомим або другом 

X9535 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням 

малокаліберної рушниці, вчинений представником органів влади 

X9536 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням 

малокаліберної рушниці, вчинений особою, невідомою жертві 

X9537 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням 

малокаліберної рушниці, вчинений групою осіб, невідомих жертві 

X9538 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням 

малокаліберної рушниці, вчинений іншою уточненою особою 

X9539 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням 

малокаліберної рушниці, вчинений неуточненою особою 

X9540 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням рушниці 

великого калібру, вчинений чоловіком/дружиною або співмешканцем 

X9541 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням рушниці 

великого калібру, вчинений одним з батьків 

X9542 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням рушниці 

великого калібру, вчинений іншим членом родини 

X9543 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням рушниці 

великого калібру, вчинений доглядачем 

X9544 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням рушниці 

великого калібру, вчинений знайомим або другом 

X9545 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням рушниці 

великого калібру, вчинений представником органів влади 

X9546 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням рушниці 

великого калібру, вчинений особою, невідомою жертві 

X9547 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням рушниці 

великого калібру, вчинений групою осіб, невідомих жертві 

X9548 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням рушниці 

великого калібру, вчинений іншою уточненою особою 

X9549 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням рушниці 

великого калібру, вчинений неуточненою особою 

X9590 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням іншої та 

неуточненої вогнепальної зброї, вчинений чоловіком/дружиною або 

співмешканцем 

X9591 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням іншої та 

неуточненої вогнепальної зброї, вчинений одним з батьків 

X9592 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням іншої та 

неуточненої вогнепальної зброї, вчинений іншим членом родини 

X9593 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням іншої та 

неуточненої вогнепальної зброї, вчинений доглядачем 

X9594 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням іншої та 

неуточненої вогнепальної зброї, вчинений знайомим або другом 

X9595 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням іншої та 

неуточненої вогнепальної зброї, вчинений представником органів влади 

X9596 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням іншої та 

неуточненої вогнепальної зброї, вчинений особою, невідомою жертві 

X9597 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням іншої та 

неуточненої вогнепальної зброї, вчинений групою осіб, невідомих жертві 

X9598 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням іншої та 

неуточненої вогнепальної зброї, вчинений іншою уточненою особою 

X9599 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження з використанням іншої та 

неуточненої вогнепальної зброї, вчинений неуточненою особою 

X9600 Напад з використанням вибухових речовин та підривних пристроїв з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений чоловіком/дружиною або 

співмешканцем 
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X9601 Напад з використанням вибухових речовин та підривних пристроїв з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений одним з батьків 

X9602 Напад з використанням вибухових речовин та підривних пристроїв з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений іншим членом родини 

X9603 Напад з використанням вибухових речовин та підривних пристроїв з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений доглядачем 

X9604 Напад з використанням вибухових речовин та підривних пристроїв з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений знайомим або другом 

X9605 Напад з використанням вибухових речовин та підривних пристроїв з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений представником органів влади 

X9606 Напад з використанням вибухових речовин та підривних пристроїв з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений особою, невідомою жертві 

X9607 Напад з використанням вибухових речовин та підривних пристроїв з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений групою осіб, невідомих жертві 

X9608 Напад з використанням вибухових речовин та підривних пристроїв з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений іншою уточненою особою 

X9609 Напад з використанням вибухових речовин та підривних пристроїв з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений неуточненою особою 

X9700 Напад з використанням диму, вогню та полум’я з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений чоловіком/дружиною або співмешканцем 

X9701 Напад з використанням диму, вогню та полум’я з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений одним з батьків 

X9702 Напад з використанням диму, вогню та полум’я з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений іншим членом родини 

X9703 Напад з використанням диму, вогню та полум’я з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений доглядачем 

X9704 Напад з використанням диму, вогню та полум’я з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений знайомим або другом 

X9705 Напад з використанням диму, вогню та полум’я з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений представником органів влади 

X9706 Напад з використанням диму, вогню та полум’я з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений особою, невідомою жертві 

X9707 Напад з використанням диму, вогню та полум’я з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений групою осіб, невідомих жертві 

X9708 Напад з використанням диму, вогню та полум’я з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений іншою уточненою особою 

X9709 Напад з використанням диму, вогню та полум’я з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений неуточненою особою 

X9800 Напад з використанням пари, гарячих випарів та гарячих предметів з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений чоловіком/дружиною або 

співмешканцем 

X9801 Напад з використанням пари, гарячих випарів та гарячих предметів з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений одним з батьків 

X9802 Напад з використанням пари, гарячих випарів та гарячих предметів з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений іншим членом родини 

X9803 Напад з використанням пари, гарячих випарів та гарячих предметів з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений доглядачем 

X9804 Напад з використанням пари, гарячих випарів та гарячих предметів з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений знайомим або другом 

X9805 Напад з використанням пари, гарячих випарів та гарячих предметів з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений представником органів влади 

X9806 Напад з використанням пари, гарячих випарів та гарячих предметів з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений особою, невідомою жертві 

X9807 Напад з використанням пари, гарячих випарів та гарячих предметів з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений групою осіб, невідомих жертві 

X9808 Напад з використанням пари, гарячих випарів та гарячих предметів з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений іншою уточненою особою 

X9809 Напад з використанням пари, гарячих випарів та гарячих предметів з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження, вчинений неуточненою особою 
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X9900 Напад з використанням ножа, вчинений чоловіком/дружиною або співмешканцем 

X9901 Напад з використанням ножа, вчинений одним з батьків 

X9902 Напад з використанням ножа, вчинений іншим членом родини 

X9903 Напад з використанням ножа, вчинений доглядачем 

X9904 Напад з використанням ножа, вчинений знайомим або другом 

X9905 Напад з використанням ножа, вчинений представником органів влади 

X9906 Напад з використанням ножа, вчинений особою, невідомою жертві 

X9907 Напад з використанням ножа, вчинений групою осіб, невідомих жертві 

X9908 Напад з використанням ножа, вчинений іншою уточненою особою 

X9909 Напад з використанням ножа, вчинений неуточненою особою 

X9910 Напад з використанням леза бритви, вчинений чоловіком/дружиною або 

співмешканцем 

X9911 Напад з використанням леза бритви, вчинений одним з батьків 

X9912 Напад з використанням леза бритви, вчинений іншим членом родини 

X9913 Напад з використанням леза бритви, вчинений доглядачем 

X9914 Напад з використанням леза бритви, вчинений знайомим або другом 

X9915 Напад з використанням леза бритви, вчинений представником органів влади 

X9916 Напад з використанням леза бритви, вчинений особою, невідомою жертві 

X9917 Напад з використанням леза бритви, вчинений групою осіб, невідомих жертві 

X9918 Напад з використанням леза бритви, вчинений іншою уточненою особою 

X9919 Напад з використанням леза бритви, вчинений неуточненою особою 

X9920 Напад з використанням голки для ін’єкцій та шприца, вчинений 

чоловіком/дружиною або співмешканцем 

X9921 Напад з використанням голки для ін’єкцій та шприца, вчинений одним з батьків 

X9922 Напад з використанням голки для ін’єкцій та шприца, вчинений іншим членом 

родини 

X9923 Напад з використанням голки для ін’єкцій та шприца, вчинений доглядачем 

X9924 Напад з використанням голки для ін’єкцій та шприца, вчинений знайомим або 

другом 

X9925 Напад з використанням голки для ін’єкцій та шприца, вчинений представником 

органів влади 

X9926 Напад з використанням голки для ін’єкцій та шприца, вчинений особою, невідомою 

жертві 

X9927 Напад з використанням голки для ін’єкцій та шприца, вчинений групою осіб, 

невідомих жертві 

X9928 Напад з використанням голки для ін’єкцій та шприца, вчинений іншою уточненою 

особою 

X9929 Напад з використанням голки для ін’єкцій та шприца, вчинений неуточненою 

особою 

X9930 Напад з використанням скла, вчинений чоловіком/дружиною або співмешканцем 

X9931 Напад з використанням скла, вчинений одним з батьків 

X9932 Напад з використанням скла, вчинений іншим членом родини 

X9933 Напад з використанням скла, вчинений доглядачем 

X9934 Напад з використанням скла, вчинений знайомим або другом 

X9935 Напад з використанням скла, вчинений представником органів влади 

X9936 Напад з використанням скла, вчинений особою, невідомою жертві 

X9937 Напад з використанням скла, вчинений групою осіб, невідомих жертві 

X9938 Напад з використанням скла, вчинений іншою уточненою особою 

X9939 Напад з використанням скла, вчинений неуточненою особою 

X9980 Напад з використанням іншого уточненого гострого предмета, вчинений 

чоловіком/дружиною або співмешканцем 

X9981 Напад з використанням іншого уточненого гострого предмета, вчинений одним з 

батьків 

X9982 Напад з використанням іншого уточненого гострого предмета, вчинений іншим 

членом родини 

X9983 Напад з використанням іншого уточненого гострого предмета, вчинений 

доглядачем 

X9984 Напад з використанням іншого уточненого гострого предмета, вчинений знайомим 

або другом 
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X9985 Напад з використанням іншого уточненого гострого предмета, вчинений 

представником органів влади 

X9986 Напад з використанням іншого уточненого гострого предмета, вчинений особою, 

невідомою жертві 

X9987 Напад з використанням іншого уточненого гострого предмета, вчинений групою 

осіб, невідомих жертві 

X9988 Напад з використанням іншого уточненого гострого предмета, вчинений іншою 

уточненою особою 

X9989 Напад з використанням іншого уточненого гострого предмета, вчинений 

неуточненою особою 

X9990 Напад з використанням неуточненого гострого предмета, вчинений 

чоловіком/дружиною або співмешканцем 

X9991 Напад з використанням неуточненого гострого предмета, вчинений одним з батьків 

X9992 Напад з використанням неуточненого гострого предмета, вчинений іншим членом 

родини 

X9993 Напад з використанням неуточненого гострого предмета, вчинений доглядачем 

X9994 Напад з використанням неуточненого гострого предмета, вчинений знайомим або 

другом 

X9995 Напад з використанням неуточненого гострого предмета, вчинений представником 

органів влади 

X9996 Напад з використанням неуточненого гострого предмета, вчинений особою, 

невідомою жертві 

X9997 Напад з використанням неуточненого гострого предмета, вчинений групою осіб, 

невідомих жертві 

X9998 Напад з використанням неуточненого гострого предмета, вчинений іншою 

уточненою особою 

X9999 Напад з використанням неуточненого гострого предмета, вчинений неуточненою 

особою 

Y0000 Напад з використанням тупого предмета з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений чоловіком/дружиною або співмешканцем 

Y0001 Напад з використанням тупого предмета з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений одним з батьків 

Y0002 Напад з використанням тупого предмета з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений іншим членом родини 

Y0003 Напад з використанням тупого предмета з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений доглядачем 

Y0004 Напад з використанням тупого предмета з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений знайомим або другом 

Y0005 Напад з використанням тупого предмета з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений представником органів влади 

Y0006 Напад з використанням тупого предмета з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений особою, невідомою жертві 

Y0007 Напад з використанням тупого предмета з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений групою осіб, невідомих жертві 

Y0008 Напад з використанням тупого предмета з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений іншою уточненою особою 

Y0009 Напад з використанням тупого предмета з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений неуточненою особою 

Y0100 Напад зі штовханням з висоти з метою вбивства чи нанесення ушкодження, 

вчинений чоловіком/дружиною або співмешканцем 

Y0101 Напад зі штовханням з висоти з метою вбивства чи нанесення ушкодження, 

вчинений одним з батьків 

Y0102 Напад зі штовханням з висоти з метою вбивства чи нанесення ушкодження, 

вчинений іншим членом родини 

Y0103 Напад зі штовханням з висоти з метою вбивства чи нанесення ушкодження, 

вчинений доглядачем 

Y0104 Напад зі штовханням з висоти з метою вбивства чи нанесення ушкодження, 

вчинений знайомим або другом 
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Y0105 Напад зі штовханням з висоти з метою вбивства чи нанесення ушкодження, 

вчинений представником органів влади 

Y0106 Напад зі штовханням з висоти з метою вбивства чи нанесення ушкодження, 

вчинений особою, невідомою жертві 

Y0107 Напад зі штовханням з висоти з метою вбивства чи нанесення ушкодження, 

вчинений групою осіб, невідомих жертві 

Y0108 Напад зі штовханням з висоти з метою вбивства чи нанесення ушкодження, 

вчинений іншою уточненою особою 

Y0109 Напад зі штовханням з висоти з метою вбивства чи нанесення ушкодження, 

вчинений неуточненою особою 

Y0400 Напад з застосуванням фізичної сили з метою вбивства чи нанесення ушкодження, 

вчинений чоловіком/дружиною або співмешканцем 

Y0401 Напад з застосуванням фізичної сили з метою вбивства чи нанесення ушкодження, 

вчинений одним з батьків 

Y0402 Напад з застосуванням фізичної сили з метою вбивства чи нанесення ушкодження, 

вчинений іншим членом родини 

Y0403 Напад з застосуванням фізичної сили з метою вбивства чи нанесення ушкодження, 

вчинений доглядачем 

Y0404 Напад з застосуванням фізичної сили з метою вбивства чи нанесення ушкодження, 

вчинений знайомим або другом 

Y0405 Напад з застосуванням фізичної сили з метою вбивства чи нанесення ушкодження, 

вчинений представником органів влади 

Y0406 Напад з застосуванням фізичної сили з метою вбивства чи нанесення ушкодження, 

вчинений особою, невідомою жертві 

Y0407 Напад з застосуванням фізичної сили з метою вбивства чи нанесення ушкодження, 

вчинений групою осіб, невідомих жертві 

Y0408 Напад з застосуванням фізичної сили з метою вбивства чи нанесення ушкодження, 

вчинений іншою уточненою особою 

Y0409 Напад з застосуванням фізичної сили з метою вбивства чи нанесення ушкодження, 

вчинений неуточненою особою 

Y0500 Застосування фізичної сили з метою зґвалтування, вчинене чоловіком/дружиною 

або співмешканцем 

Y0501 Застосування фізичної сили з метою зґвалтування, вчинене одним з батьків 

Y0502 Застосування фізичної сили з метою зґвалтування, вчинене іншим членом родини 

Y0503 Застосування фізичної сили з метою зґвалтування, вчинене доглядачем 

Y0504 Застосування фізичної сили з метою зґвалтування, вчинене знайомим або другом 

Y0505 Застосування фізичної сили з метою зґвалтування, вчинене представником органів 

влади 

Y0506 Застосування фізичної сили з метою зґвалтування, вчинене особою, невідомою 

жертві 

Y0507 Застосування фізичної сили з метою зґвалтування, вчинене групою осіб, невідомих 

жертві 

Y0508 Застосування фізичної сили з метою зґвалтування, вчинене іншою уточненою 

особою 

Y0509 Застосування фізичної сили з метою зґвалтування, вчинене неуточненою особою 

Y0600 Позбавлення догляду або залишення без нагляду чоловіком/дружиною або 

співмешканцем з метою вбивства чи нанесення ушкодження 

Y0601 Позбавлення догляду або залишення без нагляду одним з батьків з метою вбивства 

чи нанесення ушкодження 

Y0602 Позбавлення догляду або залишення без нагляду іншим членом родини з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження 

Y0603 Позбавлення догляду або залишення без нагляду доглядачем з метою вбивства чи 

нанесення ушкодження 

Y0604 Позбавлення догляду або залишення без нагляду знайомим або другом з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження 

Y0605 Позбавлення догляду або залишення без нагляду представником органів влади з 

метою вбивства чи нанесення ушкодження 

Y0606 Позбавлення догляду або залишення без нагляду особою, невідомою жертві, з 

метою вбивства чи нанесення ушкодження 
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Y0607 Позбавлення догляду або залишення без нагляду групою осіб, невідомих жертві, з 

метою вбивства чи нанесення ушкодження 

Y0608 Позбавлення догляду або залишення без нагляду іншою уточненою особою з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження 

Y0609 Позбавлення догляду або залишення без нагляду неуточненою особою з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження 

Y0700 Інші форми неналежного поводження чоловіком/дружиною або співмешканцем з 

метою вбивства чи нанесення ушкодження 

Y0701 Інші форми неналежного поводження одним з батьків з метою вбивства чи 

нанесення ушкодження 

Y0702 Інші форми неналежного поводження іншим членом родини з метою вбивства чи 

нанесення ушкодження 

Y0703 Інші форми неналежного поводження доглядачем з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y0704 Інші форми неналежного поводження знайомим або другом з метою вбивства чи 

нанесення ушкодження 

Y0705 Інші форми неналежного поводження представником органів влади з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження 

Y0706 Інші форми неналежного поводження особою, невідомою жертві, з метою вбивства 

чи нанесення ушкодження 

Y0707 Інші форми неналежного поводження групою осіб, невідомих жертві, з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження 

Y0708 Інші форми неналежного поводження іншою уточненою особою з метою вбивства 

чи нанесення ушкодження 

Y0709 Інші форми неналежного поводження неуточненою особою з метою вбивства чи 

нанесення ушкодження 

Y0800 Напад з застосуванням інших уточнених засобів з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений чоловіком/дружиною або співмешканцем 

Y0801 Напад з застосуванням інших уточнених засобів з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений одним з батьків 

Y0802 Напад з застосуванням інших уточнених засобів з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений іншим членом родини 

Y0803 Напад з застосуванням інших уточнених засобів з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений доглядачем 

Y0804 Напад з застосуванням інших уточнених засобів з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений знайомим або другом 

Y0805 Напад з застосуванням інших уточнених засобів з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений представником органів влади 

Y0806 Напад з застосуванням інших уточнених засобів з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений особою, невідомою жертві 

Y0807 Напад з застосуванням інших уточнених засобів з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений групою осіб, невідомих жертві 

Y0808 Напад з застосуванням інших уточнених засобів з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений іншою уточненою особою 

Y0809 Напад з застосуванням інших уточнених засобів з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений неуточненою особою 

Y0900 Напад з застосуванням неуточнених засобів з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений чоловіком/дружиною або співмешканцем 

Y0901 Напад з застосуванням неуточнених засобів з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений одним з батьків 

Y0902 Напад з застосуванням неуточнених засобів з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений іншим членом родини 

Y0903 Напад з застосуванням неуточнених засобів з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений доглядачем 

Y0904 Напад з застосуванням неуточнених засобів з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений знайомим або другом 

Y0905 Напад з застосуванням неуточнених засобів з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений представником органів влади 
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Y0906 Напад з застосуванням неуточнених засобів з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений особою, невідомою жертві 

Y0907 Напад з застосуванням неуточнених засобів з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений групою осіб, невідомих жертві 

Y0908 Напад з застосуванням неуточнених засобів з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений іншою уточненою особою 

Y0909 Напад з застосуванням неуточнених засобів з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження, вчинений неуточненою особою 

 

3.5 Інші нещасні випадки з пацієнтами (крім отруєння) 

 

Коди діагностованих травм з рубрик S00-T79. 

 

Якщо за ними йдуть коди зовнішніх причин: 

 

W20 Удар кинутим, випущеним або падаючим предметом 

W22 Удар іншим предметом або об інший предмет 

W230 Зачеплення, роздавлювання, стиснення або затиснення дверима або між дверима 

W238 Зачеплення, роздавлювання, стиснення або затиснення іншими або між іншими 

предметами 

W24 Контакт з підйомними та передатними механізмами, НКІР 

W250 Контакт зі скляним вікном 

W251 Контакт зі скляними дверима 

W252 Контакт зі скляними дверима душової кабіни та ванни 

W253 Контакт зі скляним вікном у стелі або скляними панелями на даху 

W254 Контакт зі скляними або дзеркальними деталями меблів 

W255 Контакт зі склом моторних транспортних засобів 

W256 Контакт зі склянками та скляними контейнерами 

W257 Контакт з дзеркалом 

W2581 Контакт з декоративними скляними предметами 

W2582 Контакт зі скляною перегородкою, НКІР 

W2589 Контакт з іншим уточненим гострим склом, НКІР 

W259 Контакт з неуточненим гострим склом 

W26 Контакт з ножем, шпагою або кинджалом 

W27 Контакт з ручним інструментом без силового двигуна 

W35 Вибух та розрив парового котла 

W36 Вибух та розрив газового балона 

W37 Вибух та розрив автомобільної шини, трубопроводу або шлангу, що перебували під 

тиском 

W38 Вибух та розрив інших уточнених засобів, що перебували під тиском 

W40 Вибух інших матеріалів та засобів 

W41 Вплив струменя високого тиску 

W42 Вплив шуму 

W43 Вплив вібрації 

W44 Попадання стороннього тіла в око чи інший природний отвір 

W459 Проникнення стороннього тіла або предмета крізь шкіру 

W49 Дія інших та неуточнених видів неживої механічної сили 

W50 Поштовх, удар ногою, скручування, збивання з ніг чи подряпини, спричинені 

іншою особою 

W51 Удар об іншу особу або зіткнення з нею 

W52 Роздавлювання чи затоптування натовпом, що охоплений панікою 

W53 Укус пацюка 

W540 Укус собаки 

W548 Інший контакт з собакою 

W57 Укус або ужалення неотруйною комахою або іншими неотруйними 

членистоногими 

W60 Контакт з рослинними шпичаками, голками та гострим листям 

W64 Дія іншої та неуточненої живої механічної сили 

W650 Утоплення та занурення у воду під час приймання ванни 
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W651 Утоплення та занурення у воду під час приймання мінеральної ванни, у джакузі та 

у гідромасажній ванні у приміщенні 

W660 Утоплення та занурення у воду внаслідок падіння у ванну 

W661 Утоплення та занурення у воду внаслідок падіння у мінеральну ванну, джакузі та 

гідромасажну ванну у приміщенні 

W670 Утоплення та занурення у воду під час перебування у плавальному басейні 

W671 Утоплення та занурення у воду під час приймання мінеральної ванни, у джакузі та 

у гідромасажній ванні на вулиці 

W680 Утоплення та занурення у воду внаслідок падіння у плавальний басейн 

W73 Інші уточнені випадки утоплення та занурення у воду 

W74 Неуточнені випадки утоплення та занурення у воду 

W75 Випадкове удушення та удавлення у ліжку 

W76 Інше випадкове повішення та удавлення 

W77 Удушення внаслідок засипання землею та іншою породою під час обвалу 

W78 Удушення внаслідок аспірації вмісту шлунка 

W79 Вдихання та заковтування їжі, яка перекриває дихальні шляхи 

W800 Вдихання та заковтування монети, яка перекриває дихальні шляхи 

W801 Вдихання та заковтування іграшки, яка перекриває дихальні шляхи 

W802 Вдихання та заковтування батарейки, яка перекриває дихальні шляхи 

W808 Вдихання та заковтування іншого уточненого предмета, який перекриває дихальні 

шляхи 

W809 Вдихання та заковтування неуточненого предмета, який перекриває дихальні 

шляхи 

W81 Випадкове чи навмисне перебування у середовищі з низьким вмістом кисню 

W83 Інші уточнені випадки удушення 
Правило: Виключити, якщо безпосередньо перед ним іде респіраторний код з CHADx 6 – 

враховувати у CHADx 6. 

W84 Неуточнений випадок удушення 
Правило: Виключити, якщо безпосередньо перед ним іде респіраторний код з CHADx 6 – 

враховувати у CHADx 6. 

W86 Нещасні випадки, спричинені дією іншого уточненого джерела електричного 

струму 

W87 Нещасні випадки, спричинені дією неуточненого джерела електричного струму 

W88 Вплив іонізуючого випромінювання (радіації) 

W89 Вплив штучного видимого світла та ультрафіолетового випромінювання 

W90 Вплив іншого неіонізуючого випромінювання 

W91 Вплив випромінювання неуточненого типу 

W92 Вплив надмірно високої температури від штучного джерела 

W93 Вплив надмірно низької температури від штучного джерела 

W94 Вплив високого та низького атмосферного тиску та змін атмосферного тиску 

W99 Вплив інших та неуточнених штучно створених факторів навколишнього 

середовища 

X00 Нещасний випадок при неконтрольованій пожежі у будинку чи споруді 

X01 Нещасний випадок при неконтрольованій пожежі за межами будинку чи споруди 

X02 Нещасний випадок, пов'язаний з контрольованим осередком вогню у будинку чи 

споруді 

X03 Нещасний випадок, пов'язаний з контрольованим осередком вогню за межами 

будинку чи споруди 

X04 Нещасний випадок внаслідок загоряння легкозаймистих речовин 

X05 Нещасний випадок внаслідок загоряння або розплавлення нічного одягу 

X06 Нещасний випадок внаслідок загоряння або розплавлення іншого одягу чи прикрас 

X08 Нещасний випадок внаслідок дії інших уточнених джерел диму, вогню та полум’я 

X09 Нещасний випадок внаслідок дії інших неуточнених джерел диму, вогню та 

полум’я 

X100 Нещасний випадок, пов’язаний з дією гарячих напоїв 

X101 Нещасний випадок, пов’язаний з дією гарячих продуктів харчування 

X102 Нещасний випадок, пов’язаний з дією гарячих жирів та масел для приготування їжі 

X110 Нещасний випадок, пов’язаний з дією гарячої води із системи водопостачання, що 

тече 
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X111 Нещасний випадок, пов’язаний з дією гарячої води із системи водопостачання, що 

набрана 

X118 Нещасний випадок, пов’язаний з дією іншої уточненої гарячої води із системи 

водопостачання 

X119 Нещасний випадок, пов’язаний з дією неуточненої гарячої води із системи 

водопостачання 

X12 Нещасний випадок, пов’язаний з дією інших гарячих рідин 

X131 Нещасний випадок, пов’язаний з дією пари та гарячих випарів від їжі 

X138 Нещасний випадок, пов’язаний з дією пари та гарячих випарів від інших джерел 

X139 Нещасний випадок, пов’язаний з дією неуточненої пари та гарячих випарів 

X14 Нещасний випадок, пов’язаний з дією гарячого повітря та газів 

X150 Нещасний випадок, пов’язаний з контактом з гарячою плитою, духовкою або 

варильною поверхнею 

X151 Нещасний випадок, пов’язаний з контактом з гарячою каструлею або сковорідкою 

X152 Нещасний випадок, пов’язаний з контактом з гарячим тостером 

X153 Нещасний випадок, пов’язаний з контактом з гарячим чайником 

X154 Нещасний випадок, пов’язаний з контактом з гарячою праскою або пресом для 

одягу 

X155 Нещасний випадок, пов’язаний з контактом з барбекю 

X158 Нещасний випадок, пов’язаний з контактом з іншими уточненими гарячими 

побутовими приладами 

X159 Нещасний випадок, пов’язаний з контактом з неуточненими гарячими побутовими 

приладами 

X16 Нещасний випадок, пов’язаний з дією гарячих обігрівальних приладів, радіаторів та 

труб 

X17 Нещасний випадок, пов’язаний з дією гарячих двигунів, обладнання та 

інструментів 

X18 Нещасний випадок, пов’язаний з дією іншого гарячого металу 

X19 Нещасний випадок, пов’язаний з дією іншого та неуточненого жару та гарячих 

речовин (предметів) 

X210 Отруєння внаслідок контакту з воронковими водяними павуками (Agelenidae) 

X211 Отруєння внаслідок контакту з червоним павуком 

X212 Отруєння внаслідок контакту з білохвостими павуками або іншими смертельно 

небезпечними павуками 

X218 Отруєння внаслідок контакту з іншими уточненими павуками 

X219 Отруєння внаслідок контакту з неуточненим павуком 

X231 Отруєння внаслідок контакту з шершнями 

X2320 Отруєння внаслідок контакту з неуточненими видами ос 

X2321 Отруєння внаслідок контакту з паперовими осами 

X2322 Отруєння внаслідок контакту зі справжніми осами  (підвидами Vespula) 

X2323 Отруєння внаслідок контакту з пілюльним осами 

X2329 Отруєння внаслідок контакту з іншими уточненими видами ос 

X2330 Отруєння внаслідок контакту з неуточненими видами бджіл 

X2331 Отруєння внаслідок контакту з джмелем 

X2332 Отруєння внаслідок контакту з медоносною бджолою 

X2333 Отруєння внаслідок контакту з австралійськими бджолами 

X2339 Отруєння внаслідок контакту з іншими уточненими видами бджіл 

X24 Отруєння внаслідок контакту з багатоніжками та отруйними мокрицями 

(тропічними) 

X2500 Отруєння внаслідок контакту з мурахою-бульдогом скакуном 

X2501 Отруєння внаслідок контакту з вогняною мурахою 

X2502 Отруєння внаслідок контакту з Rhytidoponera metallica 

X2508 Отруєння внаслідок контакту з іншими уточненими отруйними мурахами 

X2509 Отруєння внаслідок контакту з отруйною мурахою, неуточненою 

X251 Отруєння внаслідок контакту з отруйними кліщами 

X252 Отруєння внаслідок контакту з отруйною гусеницею та гусеницею, що жалить 

X258 Отруєння внаслідок контакту з іншими отруйними членистоногими 

X259 Отруєння внаслідок контакту з неуточненими отруйними членистоногими 

X39 Нещасний випадок внаслідок дії інших та неуточнених природних факторів 
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X478 Випадкове отруєння та дія іншого уточненого газу та випарів 

X479 Випадкове отруєння та дія неуточненого газу та випарів 

X48 Випадкове отруєння та дія пестицидів 

X49 Випадкове отруєння та дія інших та неуточнених хімічних та отруйних речовин 

X50 Вплив перенапруження, різких чи повторюваних рухів 

X51 Негативний вплив подорожування чи пересування 

X58 Вплив інших уточнених факторів 

X59 Вплив неуточненого фактора 
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M CHADx 4 

 

СПЕЦИФІЧНІ ІНФЕКЦІЇ 

 

Правила для CHADx 4: 
1. Не включайте до CHADx 4 коди, які зазначені між кодами рубрик T80-T88 та Y60-Y84. Такі коди мають 

бути віднесені до CHADx 1 Післяпроцедурні ускладнення. 

2. Не включайте до CHADx 4 коди, які зазначені між кодом «Кінець розділу» та Y60-Y84. Такі коди мають 

бути віднесені до CHADx 1 Післяпроцедурні ускладнення. 

3. Коди враховуються, якщо вони відповідають другому критерію, тобто за ними йдуть коди рубрики Y60-

Y84, але перед ними немає коду рубрики T80-T88 або «Кінця розділу». 

4. Не включайте до CHADx 4 коди, якщо безпосередньо за ними зазначені коди рубрик V00-Y59. Такі коди 

мають бути віднесені до CHADx 2 Несприятливі реакції на застосування лікарського засобу або CHADx 3 

Випадкові ушкодження. 

 
4.1 Септицемія (сепсис) 

Не враховуйте у даному класі, якщо причина сепсису (інфекційного процесу) зазначена та врахована у 

іншому класі CHADx. 

 

A021 Сальмонельозна септицемія 

A327 Лістеріозна септицемія 

A400 Септицемія стрептококова, група А 

A401 Септицемія стрептококова, група В 

A402 Септицемія стрептококова, група D 

A403 Септицемія, спричинена Streptococcus pneumoniae 

A408 Інша стрептококова септицемія 

A409 Стрептококова септицемія, неуточнена 

A410 Септицемія, спричинена Staphylococcus aureus 

A411 Септицемія, спричинена іншим уточненим стафілококом 

A412 Септицемія, спричинена іншим неуточненим стафілококом 

A413 Септицемія, спричинена Haemophilus influenzae 

A414 Септицемія, спричинена анаеробним збудником 

A4150 Септицемія, спричинена неуточненими грамнегативними організмами 

A4151 Септицемія, спричинена Escherichia coli [E. Coli] 

A4152 Септицемія, спричинена Pseudomonas 

A4158 Септицемія, спричинена іншими грамнегативними організмами 

A418 Інша уточнена септицемія 

A419 Септицемія, неуточнена 

A427 Актиномікозна септицемія 

B377 Кандидозна септицемія 

T8142 Сепсис після процедури 

O753 Інша інфекція під час пологів 

O85 Післяпологовий сепсис 

O883 Акушерська піємічна та септична емболія 

P360 Сепсис новонародженого, спричинений стрептококом групи В 

P361 Сепсис новонародженого, спричинений іншими та неуточненими стрептококами 

P362 Сепсис новонародженого, спричинений золотистим стафілококом [Staphylococcus 

aureus] 

P363 Сепсис новонародженого, спричинений іншими та неуточненими стафілококами 

P364 Сепсис новонародженого, спричинений кишковою паличкою Escherichia coli 

P365 Сепсис новонародженого, спричинений анаеробними мікроорганізмами 

P368 Інший бактеріальний сепсис новонародженого 

P369 Бактеріальний сепсис новонародженого, неуточнений 

R572 Септичний шок 

R650 Синдром системної запальної відповіді (ССЗВ) інфекційного походження без 

гострої недостатності органів 

R651 Синдром системної запальної відповіді (ССЗВ) інфекційного походження з гострою 

недостатністю органів 
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4.2 Мікози 

 

A318 Інші мікобактеріальні інфекції 

A319 Мікобактеріальна інфекція, неуточнена 

B350 Дерматофітія бороди та волосистої частини голови 

B351 Дерматофітія нігтів 

B352 Дерматофітія кистей 

B353 Дерматофітія ступень 

B354 Дерматофітія тулуба 

B355 Дерматофітія черепицеподібна 

B356 Дерматофітія пахвинна 

B358 Інші дерматофітії 

B359 Дерматофітія, неуточнена 

B360 Висівкоподібний [різнобарвний]лишай 

B361 Чорна дерматофітія 

B362 Біла п’єдра 

B363 Чорна п’єдра 

B368 Інші уточнені поверхневі мікози 

B369 Поверхневий мікоз, неуточнений 

B370 Кандидозний стоматит 

B371 Легеневий кандидоз 
Правило: Виключити, якщо у поєднанні з J172, враховувати у Класі 6.3. 

B372 Кандидоз шкіри та нігтя 

B373 Кандидоз вульви та вагiни 

B374 Кандидоз інших урогенітальних локалізацій 
Правило: Виключити, якщо у поєднанні з N370 та N512, враховувати у CHADx 9. 

B375 Кандидозний менінгіт 

B376 Кандидозний ендокардит 

B3781 Кандидозний езофагіт 

B3788 Кандидоз інших локалізацій 

B379 Кандидоз, неуточнений 

B380 Гострий легеневий кокцидіоїдомікоз 
Правило: Виключити, якщо у поєднанні з J172, враховувати у Класі 6.3. 

B382 Легеневий кокцидіоїдомікоз, неуточнений 
Правило: Виключити, якщо у поєднанні з J172, враховувати у Класі 6.3. 

B383 Кокцидіоїдомікоз шкіри 

B384 Кокцидіоїдомікозний менінгіт 

B387 Дисемінований кокцидіоїдомікоз 

B388 Інші форми кокцидіоїдомікозу 

B389 Кокцидіоїдомікоз, неуточнений 

B390 Гострий легеневий гістоплазмоз, зумовлений Histoplasma capsulatum 
Правило: Виключити, якщо у поєднанні з J172, враховувати у Класі 6.3. 

B392 Легеневий капсулований гістоплазмоз, неуточнений 
Правило: Виключити, якщо у поєднанні з J172, враховувати у Класі 6.3. 

B393 Дисемінований капсулований гістоплазмоз 
Правило: Виключити, якщо у поєднанні з J172, враховувати у Класі 6.3. 

B394 Гістоплазмоз капсулований, неуточнений 
Правило: Виключити, якщо у поєднанні з J172, враховувати у Класі 6.3. 

B395 Гістоплазмоз, зумовлений Histoplasira duboisii 
Правило: Виключити, якщо у поєднанні з J172, враховувати у Класі 6.3. 

B399 Гістоплазмоз, неуточнений 

B400 Гострий легеневий бластомікоз 

B402 Легеневий бластомікоз, неуточнений 

B403 Бластомікоз шкіри 

B407 Дисемінований бластомікоз 

B408 Інші форми бластомікозу 

B409 Бластомікоз, неуточнений 

B410 Легеневий паракокцидіоїдомікоз 

B417 Дисемінований паракокцидіоїдомікоз 
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B418 Інші форми паракокцидіоїдомікозу 

B419 Паракокцидіоїдомікоз, неуточнений 

B420 Легеневий споротрихоз 

B421 Шкірно-лімфатичний споротрихоз 

B427 Дисемінований споротрихоз 

B428 Інші форми споротрихозу 

B429 Споротрихоз, неуточнений 

B430 Хромомікоз шкіри 

B431 Феомікотичний абсцес мозку 

B432 Підшкірний феомікотичний абсцес та кіста 

B438 Інші форми хромомікозу 

B439 Хромомікоз, неуточнений 

B440 Інвазивний легеневий аспергільоз 

B441 Інші форми легеневого аспергільозу 

B442 Тонзилярний аспергільоз 

B447 Дисемінований аспергільоз 

B448 Інші форми аспергільозу 

B449 Аспергільоз, неуточнений 

B450 Легеневий криптококоз 

B451 Церебральний криптококоз 

B452 Криптококоз шкіри 

B453 Криптококоз кісток 

B457 Дисемінований криптококоз 

B458 Інші форми криптококозу 

B459 Криптококоз, неуточнений 

B460 Легеневий мукормікоз 

B461 Риноцеребральний мукормікоз 

B462 Гастроінтестинальний мукормікоз 

B463 Мукормікоз шкіри 

B464 Дисемінований мукормікоз 

B465 Мукормікоз, неуточнений 

B468 Інші зигомікози 

B469 Зигомікоз, неуточнений 

B470 Справжня міцетома 

B471 Актиноміцетома 

B479 Міцетома, неуточнена 

B480 Лобомікоз 

B481 Риноспоридіоз 

B482 Алешеріоз 

B483 Геотрихоз 

B484 Пеніциліоз 

B487 Опортуністичні мікози 

B488 Інші уточнені мікози 

B49 Неуточнений мікоз 

 

4.3 Резистентність до метициліну 
Відомо, що код Z0652 Резистентність до метициліну завжди є додатковим кодом та зазначається 

після коду інфекції. Такі випадки мають враховуватися у відповідних CHADx та класах коду інфекції. 

Наприклад, післяпроцедурна ранова інфекція з резистентністю до метициліну має враховуватися у 

Класі 1.9. 

 

Z0652 Резистентність до метициліну 

 

4.4 Інфекції, резистентні до інших лікарських засобів 
Відомо, що коди цього класу завжди є додатковими кодами та зазначаються після коду інфекції. 

Такі випадки мають враховуватися у відповідних CHADx та класах коду інфекції. Наприклад, 

післяпроцедурна ранова інфекція з резистентністю до метициліну має враховуватися у Класі 1.9. 

 

Z0650 Резистентність до бета-лактамних антибіотиків, неуточнених 
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Z0651 Резистентність до пеніциліну 

Z0653 Резистентність до бета-лактамази розширеного спектру 

Z0658 Резистентність до інших бета-лактамних антибіотиків 

Z0660 Резистентність до неуточнених антибіотиків 

Z0661 Резистентність до ванкоміцину 

Z0662 Резистентність до інших антибіотиків, пов’язаних з ванкоміцином 

Z0663 Резистентність до хінолону 

Z0667 Мультирезистентність до антибіотиків 

Z0668 Резистентність до іншого одного уточненого антибіотика 

Z0670 Резистентність до неуточнених протимікробних препаратів 

Z0671 Резистентність до протипаразитарних препаратів 

Z0672 Резистентність до протигрибкових препаратів 

Z0673 Резистентність до противірусних препаратів 

Z0674 Резистентність до туберкулостатичних препаратів 

Z0677 Мультирезистентність до протимікробних препаратів 

Z0678 Резистентність до інших уточнених протимікробних препаратів 

Z07 Резистентність до протипухлинних препаратів 

 

4.5 Інші інфекційні агенти 

 

A022 Локалізовані сальмонельозні інфекції 
Правило: Виключити, якщо у поєднанні з J170, враховувати у Класі 6.3. 

A067 Шкірний амебіаз 

A068 Амебна інфекція іншої локалізації 
Правило: Виключити, якщо у поєднанні з N512, враховувати у Класі 9.5. 

A280 Пастерельоз 

A363 Дифтерія шкіри 

A368 Інша дифтерія 

A428 Інші форми актиномікозу 

A429 Актиномікоз, неуточнений 

A46 Бешиха 

A480 Газова гангрена 

A483 Синдром токсичного шоку 

A490 Стафілококова інфекція неуточненої локалізації 

A491 Стрептококова інфекція неуточненої локалізації 

A492 Інфекція, спричинена Haemophilus influenzae, неуточненої локалізації 

A493 Інфекція, спричинена мікоплазмою, неуточненої локалізації 

A498 Інші бактеріальні інфекції неуточненої локалізації 

A499 Бактеріальна інфекція, неуточнена 

A86 Неуточнений вірусний енцефаліт 

A872 Лімфоцитарний хоріоменінгіт 

A879 Вірусний менінгіт, неуточнений 

B000 Екзема герпетична 

B001 Герпетичний везикулярний дерматит 

B002 Герпетичний гінгівостоматит та фаринготонзиліт 

B005 Герпесвірусна хвороба очей 

B007 Дисемінована герпетична хвороба 

B008 Інші форми герпесвірусної інфекції 

B009 Герпесвірусна інфекція, неуточнена 

B012 Вітряна віспа з пневмонією 

B019 Вітряна віспа без ускладнення 

B084 Ентеровірусний везикулярний стоматит з екзантемою 

B09 Неуточнена вірусна інфекція, яка характеризується ураженнями шкіри та слизових 

оболонок 

B159 Гепатит А без печінкової коми 

B169 Гострий гепатит В без дельта-агента та без печінкової коми 

B171 Гострий гепатит С 

B199 Неуточнений вірусний гепатит без печінкової коми 

B250 Цитомегаловірусна пневмонія 
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Правило: Виключити, якщо у поєднанні з J171, враховувати у Класі 6.3. 

B258 Інші цитомегаловірусні хвороби 

B259 Цитомегаловірусна хвороба, неуточнена 

B303 Гострі епідемічні геморагічні кон’юнктивіти (ентеровірусні) 

B309 Вірусний кон’юнктивіт, неуточнений 

B338 Інші уточнені вірусні хвороби 

B348 Інші вірусні інфекції неуточненої локалізації 

B349 Вірусна інфекція, неуточнена 

B608 Інші уточнені протозойні хвороби 

B80 Ентеробіоз 

B839 Гельмінтози, неуточнені 

B850 Педикульоз, спричинений Pediculus humanus capitis 

B852 Педикульоз, неуточнений 

B853 Фтиріоз 

B854 Змішаний педикульоз і фтиріоз 

B99 Інші та неуточнені інфекційні хвороби 
Правило: Виключити, якщо у поєднанні з J178, враховувати у Класі 6.3. 
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M CHADx 5 

 

СЕРЦЕВО-СУДИННІ УСКЛАДНЕННЯ 

 

Правила для CHADx 5: 
1. Не включайте до CHADx 5 коди, які зазначені між кодами рубрик T80-T88 та Y60-Y84. Такі коди мають 

бути віднесені до CHADx 1 Післяпроцедурні ускладнення. 

2. Не включайте до CHADx 5 коди, які зазначені між кодом «Кінець розділу» та Y60-Y84. Такі коди мають 

бути віднесені до CHADx 1 Післяпроцедурні ускладнення. 

3. Коди враховуються, якщо вони відповідають другому критерію, тобто за ними йдуть коди рубрики Y60-

Y84, але перед ними немає коду рубрики T80-T88 або «Кінця розділу». 

4. Не включайте до CHADx 5 коди, якщо безпосередньо за ними зазначені коди рубрик V00-Y59. Такі коди 

мають бути віднесені до CHADx 2 Несприятливі реакції на застосування лікарського засобу або CHADx 3 

Випадкові ушкодження. 

5. Якщо після коду інфекції або інфекційного процесу йде код сепсису у Класі 4.1, враховуйте інфекцію у 

відповідному класі у CHADx 5. 

 

5.1 Гострий інфаркт міокарда 

 

I210 Гострий трансмуральний інфаркт передньої стінки міокарда 

I211 Гострий трансмуральний інфаркт нижньої стінки міокарда 

I212 Гострий трансмуральний інфаркт міокарда інших уточнених локалізацій 

I213 Гострий трансмуральний інфаркт міокарда неуточненої локалізації 

I214 Гострий субендокардіальний інфаркт міокарда 

I219 Гострий інфаркт міокарда, неуточнений 

I220 Повторний інфаркт передньої стінки міокарда 

I221 Повторний інфаркт нижньої стінки міокарда 

I228 Повторний інфаркт міокарда інших уточнених локалізацій 

I229 Повторний інфаркт міокарда неуточненої локалізації 

 
5.2 Тромбоемболія легеневої артерії  

 

I260 Тромбоемболія легеневої артерії зі згадкою про гостре легеневе серце 

I269 Тромбоемболія легеневої артерії без згадки про гостре легеневе серце 

 

5.3 Серцева аритмія, порушення провідності та порушення серцевого ритму 

 

I440 Передсердно-шлуночкова блокада першого ступеня 

I441 Передсердно-шлуночкова блокада другого ступеня 

I442 Передсердно-шлуночкова блокада повна 

I443 Інша та неуточнена передсердно-шлуночкова блокада 

I444 Блокада передньої гілки лівої ніжки пучка Гіса 

I445 Блокада задньої гілки лівої ніжки пучка Гіса 

I446 Інша та неуточнена блокада пучка Гіса 

I447 Блокада лівої ніжки пучка Гіса, неуточнена 

I450 Блокада правої ніжки пучка Гіса 

I451 Інша та неуточнена блокада правої ніжки пучка Гіса 

I452 Двопучкова блокада 

I453 Трипучкова блокада 

I454 Неуточнена внутрішньо-шлуночкова блокада 

I455 Інша уточнена AV блокада  

I456 Синдром передчасного збудження шлуночків 

I458 Інші уточнені порушення провідності 

I459 Порушення провідності, неуточнене 

I470 Поворотна шлуночкова аритмія 

I471 Надшлуночкова тахікардія 

I472 Шлуночкова тахікардія 
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I479 Пароксизмальна тахікардія, неуточнена 

I480 Пароксизмальна фібриляція передсердь 

I481 Персистентна фібриляція передсердь 

I482 Хронічна фібриляція передсердь 

I483 Типове тріпотіння передсердь 

I484 Атипове тріпотіння передсердь 

I489 Фібриляція та тріпотіння передсердь, неуточнене 

I491 Передчасна деполяризація передсердь 

I492 Передчасна деполяризація, що виходить із з’єднання 

I493 Шлуночкова екстрасистолія 

I494 Інша та неуточнена передчасна деполяризація 

I495 Синдром слабкості синусового вузла 

I498 Інші уточнені порушення серцевого ритму 

I499 Порушення серцевого ритму, неуточнене 

R000 Тахікардія, неуточнена 

R001 Брадикардія, неуточнена 

R002 Сильне серцебиття 

R008 Інші та неуточнені порушення серцевого ритму 

R010 Доброякісні серцеві шуми та такі, що не турбують хворого 

R011 Серцевий шум, неуточнений 

R012 Інші серцеві звуки 

 
5.4 Фібриляція шлуночків/ Зупинка серця 

 

I460 Зупинка серця з вдалим відновленням серцевої діяльності 

I461 Раптова серцева смерть, так описана 

I469 Зупинка серця, неуточнена 

I490 Фібриляція та тріпотіння шлуночків 

 

5.5 Серцева недостатність 

 

I500 Застійна серцева недостатність 

I501 Лівошлуночкова недостатність 

I509 Серцева недостатність, неуточнена 

 

5.6 Гіпотензія 

 

I950 Ідіопатична гіпотензія 

I951 Ортостатична гіпотензія 

I958 Інші види гіпотензії 

I959 Гіпотензія, неуточнена 

 

5.7 Цереброваскулярне захворювання та транзиторні церебральні ішемічні напади 

 

I600 Субарахноїдальний крововилив із каротидного синуса та біфуркації сонної артерії 

I601 Субарахноїдальний крововилив з серединної мозкової артерії 

I602 Субарахноїдальний крововилив з передньої сполучної артерії 

I603 Субарахноїдальний крововилив з задньої сполучної артерії 

I605 Субарахноїдальний крововилив з основної артерії 

I608 Інший субарахноїдальний крововилив 

I609 Субарахноїдальний крововилив, неуточнений 

I610 Внутрішньомозковий субкортикальний крововилив у півкулю 

I611 Внутрішньомозковий кортикальний крововилив у півкулю 

I612 Внутрішньомозковий крововилив у півкулю, неуточнений 

I613 Внутрішньомозковий крововилив у стовбур головного мозку 

I614 Внутрішньомозковий крововилив у мозочок 

I615 Внутрішньомозковий внутрішньошлуночковий крововилив 

I616 Внутрішньомозковий крововилив множинної локалізації 

I618 Інший внутрішньомозковий крововилив 



1227 

I619 Внутрішньомозковий крововилив, неуточнений 

I620 Субдуральний крововилив (гострий) (нетравматичний) 

I621 Нетравматичний екстрадуральний крововилив 

I629 Внутрішньочерепний крововилив (нетравматичний), неуточнений 

I630 Інфаркт мозку внаслідок тромбозу прецеребральних артерій 

I631 Інфаркт мозку внаслідок емболії прецеребральних артерій 

I632 Інфаркт мозку внаслідок неуточненої окклюзії або стенозу прецеребральних 

артерій 

I633 Інфаркт мозку внаслідок тромбозу церебральних артерій 

I634 Інфаркт мозку внаслідок емболії церебральних артерій 

I635 Інфаркт мозку внаслідок неуточненої окклюзії або стенозу церебральних артерій 

I636 Інфаркт мозку внаслідок тромбозу церебральних вен, негнійний 

I638 Інший інфаркт мозку 

I639 Інфаркт мозку, неуточнений 

I64 Інсульт, не уточнений як крововилив або інфаркт 

I650 Окклюзія та стеноз хребтової артерії 

I651 Окклюзія та стеноз основної (базилярної) артерії 

I662 Окклюзія та стеноз задньої церебральної артерії 

I664 Окклюзія та стеноз множинних і двобічних церебральних артерій 

I670 Розшарування церебральних артерій без розриву 

I676 Негнійний тромбоз внутрішньочерепної венозної системи 

G450 Вертебробазилярний артеріальний синдром 

G451 Синдром сонної артерії (гемісферичний) 

G452 Множинні та двосторонні синдроми церебральних артерій 

G453 Минуща сліпота 

G454 Транзиторна глобальна амнезія 

G458 Інші транзиторні церебральні ішемічні напади та пов'язані з ними синдроми 

G459 Транзиторний церебральний ішемічний напад, неуточнений 

O873 Тромбоз церебральних вен у післяпологовому періоді 

 

5.8 Тромбоз/емболія вен (що не прогресує до емболії легеневої артерії) 
Виключити, якщо будь-де у ряду є тромбоемболія легеневої артерії (I26), враховувати у Класі 5.2. 

 

I800 Флебіт та тромбофлебіт поверхневих судин нижніх кінцівок 

I801 Флебіт та тромбофлебіт стегнової вени 

I802 Флебіт та тромбофлебіт інших глибоких судин нижніх кінцівок 

I803 Флебіт та тромбофлебіт нижніх кінцівок, неуточнений 

I808 Флебіт та тромбофлебіт інших локалізацій 

I809 Флебіт та тромбофлебіт неуточненої локалізації 

I81 Тромбоз портальної вени 

I820 Синдром Бадда-Кіарі 

I821 Тромбофлебіт мігруючий 

I822 Емболія та тромбоз порожнистої вени 

I823 Емболія та тромбоз ниркової вени 

I828 Емболія та тромбоз інших уточнених вен 

I829 Емболія та тромбоз неуточненої вени 

O223 Глибокий флеботромбоз під час вагітності 

O870 Поверхневий тромбофлебіт у післяпологовому періоді 

O871 Глибокий флеботромбоз у післяпологовому періоді 

O882 Акушерська емболія згустком крові 

 

5.9 Нестабільна та інша стенокардія 

 

I200 Нестабільна стенокардія 

I201 Стенокардія з зареєстрованим спазмом судин 

I208 Інші форми стенокардії 

I209 Стенокардія, неуточнена 

 

5.10 Кардіогенний та інший шок 
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R570 Кардіогенний шок 

R571 Гіповолемічний шок 

R578 Інші види шоку 

R579 Шок, неуточнений 

 

5.11 Інші ускладнення системи кровообігу 

 

I159 Вторинна гіпертензія, неуточнена 

I230 Гемоперикард як поточне ускладнення гострого інфаркту міокарда 

I232 Дефект міжшлуночкової перегородки як поточне ускладнення гострого інфаркту 

міокарда 

I233 Розрив серцевої стінки без гемоперикарда як поточне ускладнення гострого 

інфаркту міокарда 

I238 Інші поточні ускладнення гострого інфаркту міокарда 

I240 Коронарний тромбоз, який не призводить до інфаркту міокарда 

I241 Синдром Дресслера 

I248 Інші форми гострої ішемічної хвороби серця 

I249 Гостра ішемічна хвороба серця, неуточнена 

I272 Інша вторинна легенева гіпертензія 

I279 Легенево-серцева недостатність, неуточнена 

I288 Інші уточнені хвороби легеневих судин 

I301 Інфекційний перикардит 

I308 Інші форми гострого перикардиту 

I309 Гострий перикардит, неуточнений 

I312 Гемоперикард, не класифікований в інших рубриках 

I313 Перикардіальний випіт (незапальний) 

I319 Хвороба перикарда, неуточнена 

I330 Гострий та підгострий інфекційний ендокардит 

I339 Гострий ендокардит, неуточнений 

I348 Інші неревматичні ураження мітрального клапана 

I358 Інші ураження аортального клапана 

I361 Неревматична недостатність тристулкового клапана 

I369 Неревматичне ураження тристулкового клапана, неуточнене 

I371 Недостатність клапана легеневої артерії 

I38 Ендокардит, клапан не уточнений 

I408 Інший гострий міокардит 

I513 Внутрішньосерцевий тромбоз, не класифікований в інших рубриках 

I514 Міокардит, неуточнений 

I516 Серцево-судинна хвороба, неуточнена 

I518 Інші неточно визначені хвороби серця 

I7100 Розшарування аорти, неуточненої локалізації 

I7101 Розшарування грудної частини аорти 

I711 Аневризма грудної частини аорти, розірвана 

I720 Аневризма та розшарування сонної артерії 

I721 Аневризма та розшарування артерії верхньої кінцівки 

I722 Аневризма та розшарування ниркової артерії 

I723 Аневризма та розшарування клубової артерії 

I724 Аневризма та розшарування артерії нижньої кінцівки 

I725 Аневризма та розшарування інших прецеребральних артерій 

I726 Аневризма та розшарування хребтової артерії 

I728 Аневризма та розшарування інших уточнених артерій 

I729 Аневризма неуточненої локалізації 

I740 Емболія та тромбоз черевної частини аорти 

I741 Емболія та тромбоз інших та неуточнених відділів аорти 

I742 Емболія та тромбоз артерій верхніх кінцівок 

I743 Емболія та тромбоз артерій нижніх кінцівок 

I744 Емболія та тромбоз артерій кінцівок, неуточнені 

I745 Емболія та тромбоз клубової артерії 
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I748 Емболія та тромбоз інших артерій 

I749 Емболія та тромбоз неуточненої артерії 

I770 Артеріовенозна фістула, набута 

I771 Стриктура артерії 

I772 Розрив артерії 

I776 Артеріїт, неуточнений 

I778 Інші уточнені ураження артерій та артеріол 

I779 Ураження артерій та артеріол, неуточнене 

I788 Інші хвороби капілярів 

I871 Компресія вени 

I878 Інші уточнені ураження вен 

I879 Ураження вени, неуточнене 

I880 Неспецифічний брижовий лімфаденіт 

I889 Неспецифічний лімфаденіт, неуточнений 

I890 Лімфонабряк, не класифікований в інших рубриках 

I891 Лімфангіт 

I898 Інші уточнені неінфекційні хвороби лімфатичних судин та лімфатичних вузлів 

I899 Неінфекційна хвороба лімфатичних судин та лімфатичних вузлів, неуточнена 

I99 Інші та неуточнені порушення системи кровообігу 

R0988 Інші уточнені симптоми та ознаки, що відносяться до систем кровообігу 
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M CHADx 6 

 

РЕСПІРАТОРНІ УСКЛАДНЕННЯ 

 

Правила для CHADx 6: 
1. Не включайте до CHADx 6 коди, які зазначені між кодами рубрик T80-T88 та Y60-Y84. Такі коди мають 

бути віднесені до CHADx 1 Післяпроцедурні ускладнення. 

2. Не включайте до CHADx 6 коди, які зазначені між кодом «Кінець розділу» та Y60-Y84. Такі коди мають 

бути віднесені до CHADx 1 Післяпроцедурні ускладнення. 

3. Коди враховуються, якщо вони відповідають другому критерію, тобто за ними йдуть коди рубрики Y60-

Y84, але перед ними немає коду рубрики T80-T88 або «Кінця розділу». 

4. Не включайте до CHADx 6 коди, якщо безпосередньо за ними зазначені коди рубрик V00-Y59. Такі коди 

мають бути віднесені до CHADx 2 Несприятливі реакції на застосування лікарського засобу або CHADx 3 

Випадкові ушкодження. 

5. Ці коди мають бути включені до CHADx 6, навіть якщо одразу за ними йдуть коди рубрик W83-W84. 

6. Якщо після коду інфекції або інфекційного процесу йде код сепсису у Класі 4.1, враховуйте інфекцію у 

відповідному класі у CHADx 6. 

 

6.1 Респіраторний дистрес-синдром у дорослих, розлад дихання та легеневий колапс (у 

тому числі ателектаз) 

 

J80 Респіраторний дистрес-синдром у дорослих 

J9600 Гостра респіраторна недостатність тип І 

J9601 Гостра респіраторна недостатність тип ІІ 

J9609 Гостра респіраторна недостатність тип неуточнений 

J9690 Респіраторна недостатність, неуточнена, тип І 

J9691 Респіраторна недостатність, неуточнена, тип ІІ 

J9699 Респіраторна недостатність, неуточнена, тип неуточнений 

J981 Легеневий колапс 

 

6.2 Аспіраційна пневмонія 

 

J690 Пневмоніт, спричинений аспірацією їжі та блювотних мас 

J691 Пневмоніт, спричинений вдиханням масел та есенцій 

J698 Пневмоніт, спричинений іншими твердими речовинами та рідинами 

 

6.3 Гострі інфекції нижніх дихальних шляхів (у тому числі грип та пневмонія) 

 

J09 Грип, спричинений ідентифікованим вірусом грипу 

J100 Грип з пневмонією, інший ідентифікований вірус грипу  

J101 Грип з іншими респіраторними проявами, інший ідентифікований вірус грипу  

J108 Грип з іншими проявами, інший ідентифікований вірус грипу  

J110 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований 

J111 Грип з іншими респіраторними проявами, вірус не ідентифікований 

J118 Грип з іншими проявами, вірус не ідентифікований 

J120 Аденовірусна пневмонія 

J121 Пневмонія, спричинена респіраторно-синцитіальним вірусом 

J122 Пневмонія, спричинена вірусом парагрипу 

J128 Інша вірусна пневмонія 

J129 Вірусна пневмонія, неуточнена 

J13 Пневмонія, спричинена Streptococcus pneumoniae 

J14 Пневмонія, спричинена Haemophilus influenzae 

J150 Пневмонія, спричинена Klebsiella pneumoniae 

J151 Пневмонія, спричинена Pseudomonas 

J152 Пневмонія, спричинена стафілококом 

J153 Пневмонія, спричинена стрептококом групи В 

J154 Пневмонія, спричинена іншими стрептококами 

J155 Пневмонія, спричинена Escherichia coli 
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J156 Пневмонія, спричинена іншими (аеробними) грамнегативними бактеріями 

J157 Пневмонія, спричинена Mycoplasma pneumonia 

J158 Інша бактеріальна пневмонія 

J159 Бактеріальна пневмонія, неуточнена 

J160 Пневмонія, спричинена хламідіями 

J168 Пневмонія, спричинена іншими уточненими інфекційними агентами 

J170 Пневмонія при бактеріальних хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Правило: Код з зірочкою – враховувати у даному класі. 

J171 Пневмонія при вірусних хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Правило: Код з зірочкою – враховувати у даному класі. 

J172 Пневмонія при мікозах 
Правило: Код з зірочкою – враховувати у даному класі. 

J173 Пневмонія при паразитарних хворобах 
Правило: Код з зірочкою – враховувати у даному класі. 

J178 Пневмонія при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Правило: Код з зірочкою – враховувати у даному класі. 

J180 Бронхопневмонія, неуточнена 

J181 Часткова пневмонія, неуточнена 

J182 Гіпостатична пневмонія, неуточнена 

J188 Інша пневмонія, збудник неуточнений 

J189 Пневмонія, неуточнена 

J201 Гострий бронхіт, спричинений Haemophilus influenza 

J208 Гострий бронхіт, спричинений іншими уточненими агентами 

J209 Гострий бронхіт, неуточнений 

J210 Гострий бронхіоліт, спричинений респіраторно-синцитіальним вірусом 

J219 Гострий бронхіоліт, неуточнений 

J22 Гостра респіраторна інфекція нижніх дихальних шляхів, неуточнена 

 

6.4 Набряк легень, пневмоторакс та плевральний випіт 

 

J81 Набряк легень 

J90 Плевральний випіт, НКІР 

J930 Спонтанний клапанний пневмоторакс 

J931 Інші форми спонтанного пневмотораксу 

J938 Інші види пневмотораксу 

J939 Пневмоторакс, неуточнений 

J940 Хілусний випіт 

J942 Гемоторакс 

 

6.5 Кровотеча з дихальних шляхів 

 

R040 Носова кровотеча 

R041 Кровотеча з горла 

R042 Кровохаркання 

R048 Кровотеча з інших відділів дихальних шляхів 

R049 Кровотеча з дихальних шляхів, неуточнена 

 

6.6 Асфіксія та зупинка дихання 

 

R090 Асфіксія 

R092 Затримка дихання 

 

6.7 Розлади дихання 

 

R060 Задишка 

R061 Стридор 

R062 Свистяче дихання 

R063 Переривчасте дихання 

R064 Гіпервентиляція 
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R065 Ротове дихання 

R068 Інші та неуточнені розлади дихання 

R091 Плеврит 

 

6.8 Інші внутрішньолікарняні респіраторні розлади 

 

J00 Гострий назофарингіт [нежить] 

J010 Гострий верхньощелепний синусит  

J014 Гострий пансинусит 

J019 Гострий синусит, неуточнений 

J028 Гострий фарингіт, спричинений іншими уточненими збудниками 

J029 Гострий фарингіт, неуточнений 

J039 Гострий тонзиліт, неуточнений 

J040 Гострий ларингіт 

J041 Гострий трахеїт 

J050 Гострий обструктивний ларингіт [круп] 

J051 Гострий епіглотит 

J069 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена 

J301 Алергічний риніт, спричинений пилком рослин 

J303 Інший алергічний риніт 

J304 Алергічний риніт, неуточнений 

J340 Абсцес, фурункул та карбункул носа 

J348 Інші уточнені хвороби носа та носових синусів 

J3800 Параліч голосових складок та гортані, неуточнений 

J3801 Параліч голосових складок та гортані, однобічний, частковий 

J3802 Параліч голосових складок та гортані, однобічний, повний 

J3803 Параліч голосових складок та гортані, двобічний, частковий 

J3804 Параліч голосових складок та гортані, двобічний, повний 

J383 Інші хвороби голосових складок 

J384 Набряк гортані 

J385 Спазм гортані 

J386 Стеноз гортані 

J387 Інші хвороби гортані 

J390 Ретрофарингеальний та парафарингеальний абсцес 

J392 Інші хвороби глотки 

J393 Реакція підвищеної чутливості верхніх дихальних шляхів неуточненої локалізації 

J398 Інші уточнені хвороби верхніх дихальних шляхів 

J40 Бронхіт, не уточнений як гострий або хронічний 

J82 Легенева еозинофілія, НКІР 

J849 Інтерстиціальна легенева хвороба, неуточнена 

J850 Гангрена та некроз легені 

J851 Абсцес легені з пневмонією 

J852 Абсцес легені без пневмонії 

J853 Абсцес середостіння 

J860 Піоторакс із норицею 

J869 Піоторакс без нориці 

J948 Інші уточнені ураження плеври 

J980 Хвороби бронхів, НКІР 

J984 Інші ураження легень 

J985 Хвороби середостіння, НКІР 

J986 Хвороби діафрагми 

J988 Інші уточнені респіраторні порушення 

J989 Респіраторне порушення, неуточнене 

R0989 Інші уточнені симптоми та ознаки, що відносяться до органів дихання 
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M CHADx 7  

 

ШЛУНКОВО-КИШКОВІ УСКЛАДНЕННЯ 

 

Правила для CHADx 7: 
1. Не включайте до CHADx 7 коди, які зазначені між кодами рубрик T80-T88 та Y60-Y84. Такі коди мають 

бути віднесені до CHADx 1 Післяпроцедурні ускладнення. 

2. Не включайте до CHADx 7 коди, які зазначені між кодом «Кінець розділу» та Y60-Y84. Такі коди мають 

бути віднесені до CHADx 1 Післяпроцедурні ускладнення. 

3. Коди враховуються, якщо вони відповідають другому критерію, тобто за ними йдуть коди рубрики Y60-

Y84, але перед ними немає коду рубрики T80-T88 або «Кінця розділу». 

4. Не включайте до CHADx 7 коди, якщо безпосередньо за ними зазначені коди рубрик V00-Y59. Такі коди 

мають бути віднесені до CHADx 2 Несприятливі реакції на застосування лікарського засобу або CHADx 3 

Випадкові ушкодження. 

5. Якщо після коду інфекції або інфекційного процесу йде код сепсису у Класі 4.1, враховуйте інфекцію у 

відповідному класі у CHADx 7. 

 

7.1 Гастроентерити 

 

A020 Сальмонельозний ентерит 

A028 Інші уточнені сальмонельозні інфекції 

A029 Сальмонельозна інфекція, неуточнена 

A030 Шигельоз, спричинений Shigella dysenteriae 

A031 Шигельоз, спричинений Shigella flexneri 

A032 Шигельоз, спричинений Shigella boydii 

A033 Шигельоз, спричинений Shigella sonnei 

A038 Інший шигельоз 

A039 Шигельоз, неуточнений 

A040 Ентеропатогенна інфекція, спричинена Escherichia coli 

A041 Ентеротоксигенна інфекція, спричинена Escherichia coli 

A042 Ентероінвазивна інфекція, спричинена Escherichia coli 

A043 Ентерогеморагічна інфекція, спричинена Escherichia coli 

A044 Інші кишкові інфекції, зумовлені Escherichia coli 

A045 Кампілобактеріальний ентерит 

A046 Ентерит, спричинений Yersinia enterocolitica 

A048 Інші уточнені бактеріальні кишкові інфекції 

A049 Бактеріальна кишкова інфекція, неуточнена 

A050 Стафілококова харчова інтоксикація 

A051 Ботулізм 

A052 Харчове отруєння, спричинене Clostridium perfringens  

A053 Харчове отруєння, спричинене Vibrio parahaemolyticus 

A054 Харчове отруєння, спричинене Bacillus cereus 

A058 Інші уточнені бактеріальні харчові отруєння 

A059 Бактеріальне харчове отруєння, неуточнене 

A060 Гостра амебна дизентерія 

A069 Амебіаз, неуточнений 

A070 Балантидіаз 

A071 Лямбліоз 

A072 Криптоспоридіоз 

A073 Ізоспоріаз 

A078 Інші уточнені протозойні кишкові хвороби 

A079 Протозойна кишкова хвороба, неуточнена 

A080 Ротавірусний ентерит 

A081 Гостра гастроентеропатія, спричинена вірусом Норфолк 

A082 Аденовірусний ентерит 

A083 Інший вірусний ентерит 

A084 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена 

A085 Інші уточнені кишкові інфекції 
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A090 Інші гастроентерити та коліти інфекційного походження 

A099 Гастроентерит та коліт неуточненого походження 

K521 Токсичний гастроентерит та коліт 

K522 Алергічний та аліментарний гастроентерит та коліт 

K528 Інший уточнений неінфекційний гастроентерит та коліт 

K529 Неінфекційний гастроентерит та коліт, неуточнений 

 

7.2 Паралітичний ілеус та кишкова непрохідність (без грижі) 

 

K560 Паралітичний ілеус 

K561 Інвагінація 

K562 Заворот кишок 

K563 Жовчнокам'яна непрохідність кишок 

K564 Інші види закупорення кишок 

K565 Спайки [перетяжки] кишок з непрохідністю 

K566 Інші та неуточнені види непрохідності кишок 

K567 Ілеус, неуточнений 

 

7.3 Ентероколіт, спричинений Clostridium difficile 

 

A047 Ентероколіт, спричинений Clostridium difficile 

 

7.4 Закріп 

 

K590 Закріп 

 

7.5 Нудота та блювота 

 

R11 Нудота та блювота 

 

7.6 Шлунково-кишкова кровотеча, не пов’язана з будь-якою хворобою 

 

K920 Блювання кров’ю 

K921 Мелена 

K922 Шлунково-кишкова кровотеча, неуточнена 

 

7.7 Інші розлади системи травлення 

 

K050 Гострий гінгівіт 

K052 Гострий періодонтит 

K055 Інші хвороби пародонта 

K056 Хвороба пародонта, неуточнена 

K062 Ушкодження ясен та беззубого альвеолярного краю, пов'язані з травмою 

K068 Інші уточнені ураження ясен та беззубого альвеолярного краю 

K069 Ураження ясен та беззубого альвеолярного краю, неуточнене 

K081 Втрата зубів внаслідок нещасного випадку, видалення чи локального ураження 

пародонта 

K0881 Патологічний перелом зуба 

K089 Ушкодження зубів та їх опорного апарата, неуточнене 

K102 Стани запалення щелеп 

K103 Альвеоліт щелеп 

K108 Інші уточнені хвороби щелеп 

K112 Сіалоаденіт 

K113 Абсцес слинної залози 

K114 Фістула слинної залози 

K117 Порушення секреції слинних залоз 

K118 Інші хвороби слинних залоз 

K120 Рецидивуючі афти ротової порожнини 

K121 Інші форми стоматиту 
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K122 Целюліт та абсцес ротової порожнини 

K130 Хвороби губ 

K131 Прикушування щоки та губи 

K137 Інші та неуточнені ураження слизової оболонки ротової порожнини 

K140 Глосит 

K146 Глосодинія 

K148 Інші хвороби язика 

K20 Езофагіт 

K221 Виразка стравоходу 

K222 Непрохідність стравоходу 

K223 Перфорація стравоходу 

K224 Дискінезія стравоходу 

K228 Інші уточнені хвороби стравоходу 

K229 Хвороба стравоходу, неуточнена 

K30 Функціональна диспепсія 

K310 Гостре розширення шлунка 

K315 Непрохідність дванадцятипалої кишки 

K316 Фістула шлунка та дванадцятипалої кишки 

K3188 Інші уточнені хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки 

K319 Хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, неуточнена 

K352 Гострий апендицит з генералізованим перитонітом 

K353 Гострий апендицит з локалізованим перитонітом 

K358 Гострий апендицит, інший та неуточнений 

K36 Інші форми апендициту 

K37 Неуточнений апендицит 

K388 Інші уточнені хвороби апендикса 

K550 Гострі судинні хвороби кишок 

K558 Інші судинні хвороби кишок 

K559 Судинні хвороби кишок, неуточнені 

K591 Функціональна діарея 

K594 Спазм анального сфінктера 

K598 Інші уточнені функціональні порушення кишок 

K599 Функціональне порушення кишок, неуточнене 

K600 Гостра тріщина заднього проходу (ануса) 

K602 Тріщина заднього проходу (ануса), неуточнена 

K603 Фістула заднього проходу (ануса) 

K604 Фістула прямої кишки 

K610 Абсцес заднього проходу (ануса) 

K611 Ректальний абсцес 

K612 Аноректальний абсцес 

K613 Ішіоректальний абсцес 

K624 Стеноз заднього проходу (ануса) та прямої кишки 

K625 Кровотеча заднього проходу (ануса) та прямої кишки 

K626 Виразка заднього проходу (ануса) та прямої кишки 

K628 Інші уточнені хвороби заднього проходу (ануса) та прямої кишки 

K629 Хвороба заднього проходу (ануса) та прямої кишки, неуточнена 

K630 Абсцес кишок 

K631 Перфорація кишок (нетравматична) 

K632 Кишкова фістула 

K633 Виразка кишки 

K638 Інші уточнені хвороби кишок 

K639 Хвороба кишок, неуточнена 

K650 Гострий перитоніт 

K658 Інші види перитоніту 

K659 Перитоніт, неуточнений 

K661 Гемоперитонеум 

K668 Інші уточнені ураження очеревини 

K720 Гостра або підгостра печінкова недостатність 

K729 Печінкова недостатність, неуточнена 
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K750 Абсцес печінки 

K758 Інші уточнені запальні хвороби печінки 

K759 Запальна хвороба печінки, неуточнена 

K763 Інфаркт печінки 

K766 Портальна гіпертензія 

K767 Гепаторенальний синдром 

K768 Інші уточнені хвороби печінки 

K769 Хвороба печінки, неуточнена 

K810 Гострий холецистит 

K818 Інший холецистит 

K819 Холецистит, неуточнений 

K822 Перфорація жовчного міхура 

K828 Інші уточнені хвороби жовчного міхура 

K829 Хвороба жовчного міхура, неуточнена 

K830 Холангіт 

K831 Непрохідність жовчної протоки 

K832 Перфорація жовчної протоки 

K833 Фістула жовчної протоки 

K834 Спазм сфінктера Одді 

K838 Інші уточнені хвороби жовчовивідних шляхів 

K839 Хвороба жовчовивідних шляхів, неуточнена 

K850 Ідіопатичний гострий панкреатит 

K851 Жовчний гострий панкреатит 

K853 Гострий панкреатит, спричинений лікарськими засобами 

K858 Інші типи гострого панкреатиту 

K859 Гострий панкреатит, неуточнений 

K862 Кіста підшлункової залози 

K863 Хибна кіста підшлункової залози 

K868 Інші уточнені хвороби підшлункової залози 

K869 Хвороба підшлункової залози, неуточнена 

K871 Ураження підшлункової залози при хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Правило: Хрестик та зірочка – завжди враховувати у даному класі. 

K903 Панкреатична стеаторея 

K904 Порушення всмоктування внаслідок непереносимості, не класифіковані в інших 

рубриках 

K909 Порушення всмоктування у кишках, неуточнене 

K928 Інші уточнені хвороби органів травлення 

K929 Хвороба органів травлення, неуточнена 

R194 Зміна функції кишок 

R195 Інші зміни калу 

R198 Інші уточнені симптоми та ознаки, що відносяться до системи органів травлення та 

черевної порожнини 
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M CHADx 8 

 

ШКІРНІ ЗАХВОРЮВАННЯ 

 

Правила для CHADx 8: 
1. Не включайте до CHADx 8 коди, які зазначені між кодами рубрик T80-T88 та Y60-Y84. Такі коди мають 

бути віднесені до CHADx 1 Післяпроцедурні ускладнення. 

2. Не включайте до CHADx 8 коди, які зазначені між кодом «Кінець розділу» та Y60-Y84. Такі коди мають 

бути віднесені до CHADx 1 Післяпроцедурні ускладнення. 

3. Коди враховуються, якщо вони відповідають другому критерію, тобто за ними йдуть коди рубрики Y60-

Y84, але перед ними немає коду рубрики T80-T88 або «Кінця розділу». 

4. Не включайте до CHADx 8 коди, якщо безпосередньо за ними зазначені коди рубрик V00-Y59. Такі коди 

мають бути віднесені до CHADx 2 Несприятливі реакції на застосування лікарського засобу або CHADx 3 

Випадкові ушкодження. 

5. Якщо після коду інфекції або інфекційного процесу йде код сепсису у Класі 4.1, враховуйте інфекцію у 

відповідному класі у CHADx 8. 

 

8.1 Пролежні 

 

L890 Декубітальна виразка I ступеня 

L891 Декубітальна виразка II ступеня 

L892 Декубітальна виразка III ступеня 

L893 Декубітальна виразка IV ступеня 

L899 Декубітальна виразка, неуточнена 

 

8.2 Флегмона 

 

L0301 Флегмона пальця кисті 

L0302 Флегмона пальця стопи 

L0310 Флегмона верхньої кінцівки 

L0311 Флегмона нижньої кінцівки 

L032 Флегмона обличчя 

L033 Флегмона тулуба 

L038 Флегмона інших локалізацій 

L039 Флегмона, неуточнений 

 

8.3 Дерматит, висипка та інші реакції шкіри 

 

L200 Свербець Беньє 

L208 Інший атопічний дерматит 

L209 Атопічний дерматит, неуточнений 

L210 Себорея голови 

L211 Себорейний дитячий дерматит 

L218 Інший себорейний дерматит 

L219 Себорейний дерматит, неуточнений 

L22 Пелюшковий [підгузковий] дерматит 

L230 Алергічний контактний дерматит, спричинений металами 

L231 Алергічний контактний дерматит, спричинений клейкими речовинами 

L232 Алергічний контактний дерматит, спричинений косметичними засобами 

L234 Алергічний контактний дерматит, спричинений барвниками 

L235 Алергічний контактний дерматит, спричинений іншими хімічними речовинами 

L236 Алергічний контактний дерматит, спричинений харчовими продуктами при 

їхньому контакті зі шкірою 

L237 Алергічний контактний дерматит, спричинений рослинами (крім харчових) 

L238 Алергічний контактний дерматит, спричинений іншими речовинами 

L239 Алергічний контактний дерматит, причина не уточнена 

L240 Простий подразнювальний контактний дерматит, спричинений мийними засобами 
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L241 Простий подразнювальний контактний дерматит, спричинений маслами та 

мастильними речовинами 

L242 Простий подразнювальний контактний дерматит, спричинений розчинниками 

L243 Простий подразнювальний контактний дерматит, спричинений косметичними 

засобами 

L245 Простий подразнювальний контактний дерматит, спричинений іншими хімічними 

продуктами 

L246 Простий подразнювальний контактний дерматит, спричинений харчовими 

продуктами при їх контакті зі шкірою 

L247 Простий подразнювальний контактний дерматит, спричинений рослинами, крім 

харчових 

L248 Простий подразнювальний контактний дерматит, спричинений іншими речовинами 

L249 Простий подразнювальний контактний дерматит, причина не уточнена 

L250 Неуточнений контактний дерматит, спричинений косметичними засобами 

L252 Неуточнений контактний дерматит, спричинений барвниками 

L253 Неуточнений контактний дерматит, спричинений іншими хімічними речовинами 

L254 Неуточнений контактний дерматит, спричинений харчовими продуктами при їх 

контакті зі шкірою 

L255 Неуточнений контактний дерматит, спричинений рослинами, крім харчових 

L258 Неуточнений контактний дерматит, спричинений іншими речовинами 

L259 Неуточнений контактний дерматит, причина не уточнена 

L26 Ексфоліативний дерматит 

L272 Дерматит, спричинений спожитою їжею 

L278 Дерматит, спричинений іншими речовинами, прийнятими всередину 

L279 Дерматит, спричинений неуточненою речовиною, прийнятою всередину 

L280 Простий хронічний лишай 

L281 Вузлуватий свербець 

L282 Інший свербець 

L290 Свербіж заднього проходу (ануса) 

L291 Свербіж калитки 

L292 Свербіж вульви 

L293 Аногенітальний свербіж, неуточнений 

L298 Інший свербіж 

L299 Свербіж, неуточнений 

L300 Монетоподібна екзема 

L301 Дисгідроз (водяниця) 

L302 Шкірна аутосенсибілізація 

L303 Інфекційний дерматит 

L304 Інтертригінозна еритема 

L305 Пітиріаз білий 

L308 Інший уточнений дерматит 

L309 Дерматит, неуточнений 

R200 Анестезія шкіри 

R201 Гіпоестезія шкіри 

R202 Парестезія шкіри 

R203 Гіперестезія 

R208 Інші та неуточнені порушення чутливості шкіри 

R21 Висип та інші неспецифічні висипи на шкірі 

R220 Локалізоване опухання, ущільнення або припухлість у ділянці голови 

R221 Локалізоване опухання, ущільнення або припухлість у ділянці шиї 

R222 Локалізоване опухання, ущільнення або припухлість у ділянці тулуба 

R223 Локалізоване опухання, ущільнення або припухлість на верхній кінцівці 

R224 Локалізоване опухання, ущільнення або припухлість на нижній кінцівці 

R227 Локалізоване опухання, ущільнення або припухлість множинних ділянок тіла 

R229 Локалізоване опухання, ущільнення або припухлість, неуточнені 

R230 Ціаноз 

R231 Блідість 

R232 Гіперемія 

R233 Спонтанні екхімози 
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R234 Зміни структури шкіри 

R238 Інші та неуточнені зміни шкіри 

 

8.4 Інші ураження шкіри 

 

L010 Імпетиго [спричинене будь-яким збудником] [будь-якої локалізації] 

L011 Імпетигінізація інших дерматозів 

L020 Абсцес, фурункул та карбункул обличчя 

L021 Абсцес шкіри, фурункул та карбункул шиї 

L022 Абсцес шкіри, фурункул та карбункул тулуба 

L023 Абсцес шкіри, фурункул та карбункул сідниць 

L024 Абсцес шкіри, фурункул та карбункул кінцівки 

L028 Абсцес шкіри, фурункул та карбункул інших локалізацій 

L029 Абсцес шкіри, фурункул та карбункул неуточненої локалізації 

L040 Гострий лімфаденіт обличчя, голови та шиї 

L041 Гострий лімфаденіт тулуба 

L042 Гострий лімфаденіт верхньої кінцівки 

L043 Гострий лімфаденіт нижньої кінцівки 

L050 Пілонідальна кіста з абсцесом 

L059 Пілонідальна кіста без абсцесу 

L080 Піодермія 

L088 Інші уточнені місцеві інфекції шкіри та підшкірної клітковини 

L089 Місцева інфекція шкіри та підшкірної клітковини, неуточнена 

L109 Пухирчатка, неуточнена 

L111 Транзиторний акантолітичний дерматоз [Гровера] 

L138 Інші уточнені бульозні порушення 

L42 Пітиріаз рожевий 

L439 Червоний плоский лишай, неуточнений 

L500 Алергічна кропив’янка 

L508 Інша кропив’янка 

L509 Кропив’янка, неуточнена 

L511 Бульозна еритема багатоформна 

L518 Інша еритема багатоформна 

L519 Еритема багатоформна, неуточнена 

L52 Еритема вузлувата 

L530 Токсична еритема 

L538 Інші уточнені еритематозні стани 

L539 Еритематозний стан, неуточнений 

L600 Врослий ніготь 

L601 Оніхоліз 

L603 Дистрофія нігтів 

L608 Інші хвороби нігтів 

L609 Хвороба нігтя, неуточнена 

L659 Нерубцева втрата волосся, неуточнена 

L700 Вугри звичайні [acne vulgaris] 

L708 Інші вугри 

L709 Вугри, неуточнені 

L710 Періоральний дерматит 

L719 Розацеа, неуточненого виду 

L720 Епідермальна кіста 

L721 Триходермальна кіста 

L728 Інші фолікулярні кісти шкіри та підшкірної клітковини 

L729 Фолікулярні кісти шкіри та підшкірної клітковини, неуточнені 

L738 Інші уточнені хвороби фолікулів 

L739 Хвороба волосяних фолікулів, неуточнена 

L740 Пітниця червона 

L741 Пітниця кристалічна 

L743 Пітниця, неуточнена 

L88 Піодермія гангренозна 
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L928 Інші гранулематозні зміни шкіри та підшкірної клітковини 

L929 Гранулематозна зміна шкіри та підшкірної клітковини, неуточнена 

L97 Виразка нижньої кінцівки, не класифікована в інших рубриках 

L980 Піогенна гранульома 

L981 Штучний [артифіціальний] дерматит 

L982 Гарячковий нейтрофільний дерматоз Світа 

L985 Муциноз шкіри 

L988 Інші уточнені хвороби шкіри та підшкірної клітковини 

L989 Ураження шкіри та підшкірної клітковини, неуточнене 
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M CHADx 9 

 

СЕЧОСТАТЕВІ УСКЛАДНЕННЯ 

 

Правила для CHADx 9: 
1. Не включайте до CHADx 9 коди, які зазначені між кодами рубрик T80-T88 та Y60-Y84. Такі коди мають 

бути віднесені до CHADx 1 Післяпроцедурні ускладнення. 

2. Не включайте до CHADx 9 коди, які зазначені між кодом «Кінець розділу» та Y60-Y84. Такі коди мають 

бути віднесені до CHADx 1 Післяпроцедурні ускладнення. 

3. Коди враховуються, якщо вони відповідають другому критерію, тобто за ними йдуть коди рубрики Y60-

Y84, але перед ними немає коду рубрики T80-T88 або «Кінця розділу». 

4. Не включайте до CHADx 9 коди, якщо безпосередньо за ними зазначені коди рубрик V00-Y59. Такі коди 

мають бути віднесені до CHADx 2 Несприятливі реакції на застосування лікарського засобу або CHADx 3 

Випадкові ушкодження. 

5. Якщо після коду інфекції або інфекційного процесу йде код сепсису у Класі 4.1, враховуйте інфекцію у 

відповідному класі у CHADx 9. 

 

9.1 Гостра та неуточнена ниркова недостатність 

 

N170 Гостра ниркова недостатність з тубулярним некрозом 

N171 Гостра ниркова недостатність з гострим кортикальним некрозом 

N172 Гостра ниркова недостатність з медулярним некрозом 

N178 Інша гостра ниркова недостатність 

N179 Гостра ниркова недостатність, неуточнена 

N19 Неуточнена ниркова недостатність 

 

9.2 Інфекція сечового шляху 

 
N10 Гострий тубулоінтерстиціальний нефрит 

N300 Гострий цистит 

N390 Інфекція сечових шляхів неуточненої локалізації 

 

9.3 Затримка сечі 

 

R33 Затримка сечі 

 

9.4 Інші ускладнення та симптоми сечовивідної системи 

 

N002 Гострий нефритичний синдром, дифузний мембранозний гломерулонефрит 

N005 Гострий нефритичний синдром, дифузний мезангіокапілярний гломерулонефрит 

N008 Гострий нефритичний синдром, інший 

N009 Гострий нефритичний синдром, неуточнений 

N018 Швидко прогресуючий нефритичний синдром, інший 

N048 Нефротичний синдром, інший 

N049 Нефротичний синдром, неуточнений 

N052 Неуточнений нефритичний синдром, дифузний мембранозний гломерулонефрит 

N058 Неуточнений нефритичний синдром, інший 

N059 Неуточнений нефритичний синдром, неуточнений 

N12 Тубулоінтерстиціальний нефрит, не уточнений як гострий або хронічний 

N130 Гідронефроз з обструкцією мисково-сечовідного з'єднання 

N131 Гідронефроз зі стриктурою сечовода, не класифікований в інших рубриках 

N132 Гідронефроз з калькульозною обструкцією нирки та сечовода 

N133 Інший та неуточнений гідронефроз 

N134 Гідроуретер 

N135 Перегинання та стриктура сечовода без гідронефрозу 

N136 Піонефроз 

N137 Уропатія, пов’язана з міхурово-сечовідним рефлюксом 
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N138 Інша обструктивна уропатія та рефлюкс-уропатія 

N139 Обструктивна та рефлюкс-уропатія, неуточнена 

N151 Абсцеси нирки та навколониркової клітковини 

N159 Тубулоінтерстиціальна хвороба нирок, неуточнена 

N23 Неуточнена ниркова колька 

N280 Ішемія та інфаркт нирки 

N288 Інші уточнені хвороби нирки та сечовода 

N289 Хвороба нирки та сечовода, неуточнена 

N303 Тригоніт 

N304 Радіаційний цистит 

N308 Інший цистит 

N309 Цистит, неуточнений 

N320 Обструкція шийки сечового міхура 

N321 Міхурово-кишкова фістула 

N322 Міхурова фістула, НКІР 

N324 Розрив сечового міхура, нетравматичний 

N328 Інші уточнені ураження сечового міхура 

N329 Ураження сечового міхура, неуточнене 

N342 Інший уретрит 

N350 Посттравматична стриктура сечівника 

N359 Стриктура сечівника, неуточнена 

N360 Уретральна фістула 

N368 Інші уточнені хвороби сечівника 

N369 Хвороба сечівника, неуточнена 

N370 Уретрит при хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Правило: Код з зірочкою – враховувати у даному класі. 

N392 Ортостатична протеїнурія, неуточнена 

N393 Мимовільне сечовипускання 

N394 Інше уточнене нетримання сечі 

N3981 Біль у попереку/синдром гематурії 

N3988 Інші уточнені хвороби сечовивідної системи 

N399 Хвороба сечовивідної системи, неуточнена 

R300 Дизурія 

R301 Тенезми сечового міхура 

R309 Болюче сечовипускання, неуточнене 

R31 Гематурія неуточнена 

R32 Неуточнене нетримання сечі 

R34 Анурія та олігурія 

R35 Поліурія 

R36 Виділення з сечівника 

R390 Екстравазація сечі 

R391 Інші утруднення, пов'язані з сечовипусканням 

R392 Екстраренальна уремія 

R398 Інші та неуточнені симптоми та ознаки, що відносяться до системи сечовиділення 

 

9.5 Інші ускладнення, пов’язані з чоловічими та жіночими статевими органами 

 

N410 Гострий простатит 

N419 Запальна хвороба передміхурової залози, неуточнена 

N428 Інші уточнені хвороби передміхурової залози 

N450 Орхіт, епідидиміт та епідидимоорхіт з абсцесом 

N459 Орхіт, епідидиміт та епідидимоорхіт без абсцесу 

N481 Баланопостит 

N482 Інші запальні хвороби статевого члена 

N483 Пріапізм 

N485 Виразка статевого члена 

N488 Інші уточнені ураження статевого члена 

N489 Ураження статевого члена, неуточнене 

N492 Запальні хвороби калитки 
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N499 Запальна хвороба неуточненого чоловічого статевого органа 

N501 Судинні порушення чоловічих статевих органів 

N508 Інші уточнені хвороби чоловічих статевих органів 

N509 Хвороба чоловічих статевих органів, неуточнена 

N511 Ураження яєчок та їх придатків при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

N512 Баланіт при хворобах, класифікованих в інших рубриках 
Правило: Код з зірочкою – враховувати у даному класі. 

N518 Інші ураження чоловічих статевих органів при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 

N61 Запальні ураження молочної залози 

N641 Жировий некроз молочної залози 

N643 Галакторея, не пов'язана з пологами 

N644 Мастодинія 

N645 Інші ознаки та симптоми, що стосуються молочної залози 

N648 Інші уточнені ураження молочної залози 

N710 Гостре запальне захворювання матки 

N719 Запальне захворювання матки, неуточнене 

N732 Неуточнений параметрит та тазовий целюліт 

N735 Тазовий перитоніт у жінок, неуточнений 

N739 Запальна хвороба органів малого таза у жінок, неуточнена 

N760 Гострий вагініт 

N762 Гострий вульвіт 

N764 Абсцес вульви 

N765 Виразка піхви 

N766 Виразка вульви 

N768 Інші уточнені запалення піхви та вульви 

N820 Міхурово-піхвова фістула 

N821 Інша фістула жіночих сечостатевих шляхів 

N823 Фістула з піхви в товсту кишку 

N836 Гематосальпінкс 

N837 Гематома широкої зв'язки матки 

N838 Інші незапальні ураження яєчника, маткової (фаллопієвої) труби та широкої зв'язки 

матки 

N839 Незапальне ураження яєчника, маткової (фаллопієвої) труби та широкої зв'язки, 

неуточнене 

N859 Незапальна хвороба матки, неуточнена 

N888 Інші уточнені незапальні хвороби шийки матки 

N898 Інші уточнені незапальні хвороби піхви 

N899 Незапальна хвороба піхви, неуточнена 

N908 Інші уточнені незапальні хвороби вульви та промежини 

N909 Незапальна хвороба вульви та промежини, неуточнена 

N938 Інша уточнена патологічна кровотеча з матки та піхви 

N939 Патологічна кровотеча з матки та піхви, неуточнена 

N940 Міжменструальний біль 

N944 Первинна дисменорея 

N946 Дисменорея, неуточнена 

N981 Гіперстимуляція яєчників 
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M CHADx 10 

 

ВНУТРІШНЬОЛІКАРНЯНІ ПСИХІАТРИЧНІ СТАНИ 

 

Правила для CHADx 10: 
1. Не включайте до CHADx 10 коди, які зазначені між кодами рубрик T80-T88 та Y60-Y84. Такі коди мають 

бути віднесені до CHADx 1 Післяпроцедурні ускладнення. 

2. Не включайте до CHADx 10 коди, які зазначені між кодом «Кінець розділу» та Y60-Y84. Такі коди мають 

бути віднесені до CHADx 1 Післяпроцедурні ускладнення. 

3. Коди враховуються, якщо вони відповідають другому критерію, тобто за ними йдуть коди рубрики Y60-

Y84, але перед ними немає коду рубрики T80-T88 або «Кінця розділу». 

4. Не включайте до CHADx 10 коди, якщо безпосередньо за ними зазначені коди рубрик V00-Y59. Такі коди 

мають бути віднесені до CHADx 2 Несприятливі реакції на застосування лікарського засобу або CHADx 3 

Випадкові ушкодження. 

 

10.1 Депресивний епізод та симптоми, у тому числі емоційний стан 

 

F3200 Легкий депресивний епізод, не уточнений як такий, що виникає у післяпологовому 

періоді 

F3210 Помірний депресивний епізод, не уточнений як такий, що виникає у 

післяпологовому періоді 

F3220 Тяжкий депресивний епізод без психотичних симптомів, не уточнений як такий, що 

виникає у післяпологовому періоді 

F3230 Тяжкий депресивний епізод з психотичними симптомами, не уточнений як такий, 

що виникає у післяпологовому періоді 

F3280 Інші депресивні епізоди, не уточнені як такі, що виникають у післяпологовому 

періоді 

F3290 Депресивний епізод, неуточнений, не уточнений як такий, що виникає у 

післяпологовому періоді 

R450 Нервозність 

R451 Неспокій та збудження 

R452 Стан тривоги у зв’язку з нещастями та невдачами 

R453 Деморалізація та апатія 

R454 Дратівливість та озлоблення 

R455 Ворожість 

R457 Стан емоційного шоку та стресу, неуточнений 

R4581 Суїцидальне мислення 

R4589 Інші симптоми та ознаки, що відносяться до емоційного стану 

 

10.2 Паніка та інші тривожні розлади 

 

F410 Панічний розлад [епізодичний пароксизмальний страх] 

F411 Генералізований тривожний розлад 

F412 Змішаний тривожний та депресивний розлад 

F413 Інші змішані тривожні розлади 

F418 Інші уточнені тривожні розлади 

F419 Тривожний розлад, неуточнений 

 

10.3 Розлади адаптації та інші психіатричні розлади 

 

F061 Кататонічний розлад органічного ґенезу 

F0633 Депресивний розлад, пов'язаний з органічним ушкодженням головного мозку 

F067 Помірне порушення пізнавальної функції органічного ґенезу 

F068 Інші уточнені психічні розлади внаслідок ушкодження та дисфункції головного 

мозку або соматичної хвороби 

F069 Неуточнений психічний розлад, пов'язаний з ушкодженням та дисфункцією 

головного мозку або соматичною хворобою 
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F072 Посттравматичний синдром 

F078 Інші органічні розлади особистості та поведінки внаслідок захворювання, травми та 

дисфункції головного мозку 

F09 Органічний чи симптоматичний психічний розлад, неуточнений 

F2330 Інші гострі, переважно маячні, психотичнi розлади, без зазначення асоційованого 

гострого стресу 

F2331 Інші гострі, переважно маячні, психотичнi розлади, з зазначенням асоційованого 

гострого стресу 

F2390 Гострі та транзиторні психотичнi розлади, неуточнені, без зазначення 

асоційованого гострого стресу 

F2391 Гострі та транзиторні психотичнi розлади, неуточнені, з зазначенням асоційованого 

гострого стресу 

F29 Неуточнений неорганічний психоз 

F300 Гіпоманія 

F302 Манія з психотичними симптомами 

F309 Маніакальний епізод, неуточнений 

F388 Інші уточнені розлади настрою [афективні] 

F39 Неуточнений розлад настрою [афективний] 

F408 Інші фобічні тривожні розлади 

F409 Фобічний тривожний розлад, неуточнений 

F430 Гостра реакція на стрес 

F431 Посттравматичний стресовий розлад 

F432 Порушення адаптації 

F438 Інші реакції на тяжкий стрес 

F439 Реакція на тяжкий стрес, неуточнена 

F445 Дисоціативні судоми 

F4488 Інші уточнені дисоціативні [конверсійні] розлади 

F449 Дисоціативний [конверсійний] розлад, неуточнений 

F450 Соматизований розлад 

F4531 Соматоформна вегетативна дисфункція серця та серцево-судинної системи 

F4532 Соматоформна вегетативна дисфункція верхньої частини шлунково-кишкового 

тракту 

F4534 Соматоформна вегетативна дисфункція органів дихання 

F458 Інші соматоформні розлади 

F459 Соматоформний розлад, неуточнений 

F489 Невротичний розлад, неуточнений 

F510 Інсомнія [безсоння] неорганічного ґенезу 

F514 Нічні жахи (під час сну) 

F515 Кошмарні сновидіння 

F99 Психічний розлад, неуточнений 

R456 Фізична агресивність 

 

10.4 Зміни психічного стану 
Виключити, якщо зразу за ним іде код Y450, такі випадки враховуються у CHADx 2.8. 

 

F050 Делірій, не спричинений деменцією, так описаний 

F051 Делірій, спричинений деменцією 

F058 Інший делірій 

F059 Делірій, неуточнений 

R400 Сонливість 

R401 Ступор 

R402 Кома, неуточнена 

R410 Дезорієнтація, неуточнена 

R411 Антероградна амнезія 

R412 Ретроградна амнезія 

R413 Інша амнезія 

R418 Інші та неуточнені симптоми та ознаки, що відносяться до пізнавальних здібностей 

та усвідомлення 

R440 Слухові галюцинації 
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R441 Зорові галюцинації 

R442 Інші галюцинації 

R443 Галюцинації, неуточнені 

R448 Інші та неуточнені симптоми та ознаки, що відносяться до загального відчуття та 

сприйняття 

 

10.5 Розлади психіки та поведінки, внаслідок вживання психоактивних речовин 

 

F103 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю, абстиненція (синдром 

відміни) 

F104 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю, стан абстиненції з 

делірієм 

F113 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опiоїдiв, абстиненція (синдром 

відміни) 

F114 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опiоїдiв, стан абстиненції з 

делірієм 

F123 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдiв, абстиненція 

(синдром відміни) 

F124 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдiв, стан абстиненції з 

делірієм 

F1330 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних чи снодійних засобів, 

абстиненція (синдром відміни), неуточнений седативний або снотворний засіб 

F1331 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних чи снодійних засобів, 

абстиненція (синдром відміни), гаммагідроксибутират 

F1339 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних чи снодійних засобів, 

абстиненція (синдром відміни), інший уточнений седативний або снодійний засіб 

F1340 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних чи снодійних засобів, 

стан абстиненції з делірієм, неуточнений седативний або снодійний засіб 

F1341 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних чи снодійних засобів, 

стан абстиненції з делірієм, гаммагідроксибутират 

F1349 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних чи снодійних засобів, 

стан абстиненції з делірієм, інший уточнений седативний або снодійний засіб 

F143 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну, абстиненція (синдром 

відміни) 

F144 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну, стан абстиненції з 

делірієм 

F1530 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи 

кофеїн, абстиненція (синдром відміни), неуточнені стимулятори 

F1531 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи 

кофеїн, абстиненція (синдром відміни), метиламфетамін 

F1532 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи 

кофеїн, абстиненція (синдром відміни), метилендіокси метиламфетамін 

F1539 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи 

кофеїн, абстиненція (синдром відміни), інші уточнені стимулятори 

F1630 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів, абстиненція 

(синдром відміни), неуточнені галюциногени 

F1631 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів, абстиненція 

(синдром відміни), кетамін 

F1639 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів, абстиненція 

(синдром відміни), інші уточнені галюциногени 

F1640 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів, стан абстиненції 

з делірієм, неуточнені галюциногени 

F1641 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів, стан абстиненції 

з делірієм, кетамін 

F1649 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів, стан абстиненції 

з делірієм, інші уточнені галюциногени 

F173 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання тютюну, абстиненція (синдром 

відміни) 
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F174 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання тютюну, стан абстиненції з 

делірієм 

F183 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників, абстиненція 

(синдром відміни) 

F184 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників, стан 

абстиненції з делірієм 

F193 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання декількох препаратів та інших 

психоактивних речовин, абстиненція (синдром відміни) 

F194 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання декількох препаратів та інших 

психоактивних речовин, стан абстиненції з делірієм 

 

10.6 Завдання собі шкоди пацієнтом 
(У тому числі навмисне передозування та передозування з невизначеним наміром). 

 

X60 Навмисне самоотруєння та дія неопіоїдних анальгезивних, жарознижувальних та 

протиревматичних лікарських засобів 

X61 Навмисне самоотруєння та дія протиепілептичних, седативно-снодійних та 

протипаркінсонічних та психотропних засобів, не класифіковане в інших рубриках 

X62 Навмисне самоотруєння та дія наркотичних та психодислептичних 

[галюциногенних] речовин, не класифіковане в інших рубриках 

X63 Навмисне самоотруєння та дія інших лікарських засобів, що впливають на 

вегетативну нервову систему 

X64 Навмисне самоотруєння та дія інших та неуточнених лікарських засобів, 

медикаментів та біологічних речовин 

X65 Навмисне самоотруєння та дія алкоголю 

X66 Навмисне самоотруєння та дія органічних розчинників та галогенних вуглеводнів 

та їх випарів 

X671 Навмисне самоотруєння та дія зрідженого вуглеводневого газу [LPG] 

X672 Навмисне самоотруєння та дія іншого уточненого газу, що використовується в 

побуті 

X678 Навмисне самоотруєння та дія іншого уточненого газу та випарів 

X679 Навмисне самоотруєння та дія неуточненого газу та випарів 

X68 Навмисне самоотруєння та дія пестицидів 

X69 Навмисне самоотруєння та дія інших та неуточнених хімічних та отруйних речовин 

X700 Навмисне завдання собі шкоди шляхом повішення 

X701 Навмисне завдання собі шкоди шляхом удавлення 

X702 Навмисне завдання собі шкоди шляхом задушення 

X710 Навмисне завдання собі шкоди шляхом занурення у воду та утоплення у ванні 

X718 Навмисне завдання собі шкоди шляхом занурення у воду та утоплення у іншому 

уточненому водоймищі 

X719 Навмисне завдання собі шкоди шляхом занурення у воду та утоплення у 

неуточненому водоймищі 

X76 Навмисне завдання собі шкоди від диму, вогню та полум’я 

X77 Навмисне завдання собі шкоди парою, гарячими випарами та предметами 

X780 Навмисне завдання собі шкоди ножем 

X781 Навмисне завдання собі шкоди лезом бритви 

X782 Навмисне завдання собі шкоди голкою для ін’єкцій та шприцом 

X783 Навмисне завдання собі шкоди склом 

X788 Навмисне завдання собі шкоди іншим уточненим гострим предметом 

X789 Навмисне завдання собі шкоди гострим предметом, неуточненим 

X79 Навмисне завдання собі шкоди тупим предметом 

X80 Навмисне завдання собі шкоди шляхом стрибка з висоти 

X810 Навмисне завдання собі шкоди шляхом стрибка під або лежачи на шляху поїзда, що 

рухається 

X811 Навмисне завдання собі шкоди шляхом стрибка під або лежачи на шляху трамвая, 

що рухається 

X812 Навмисне завдання собі шкоди шляхом стрибка під або лежачи на шляху 

моторного транспортного засобу, що рухається 
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X818 Навмисне завдання собі шкоди шляхом стрибка під або лежачи на шляху іншого 

уточненого об’єкта, що рухається 

X819 Навмисне завдання собі шкоди шляхом стрибка під або лежачи на шляху 

неуточненого об’єкта, що рухається 

X83 Навмисне завдання собі шкоди іншими уточненими засобами 

X84 Навмисне завдання собі шкоди неуточненими засобами 

Y10 Отруєння та вплив неопіоїдних анальгезивних, жарознижувальних та 

протиревматичних засобів, намір невизначений 

Y11 Отруєння та вплив протиепілептичних, седативно-снодійних та 

протипаркінсонічних та психотропних засобів, не класифіковані в інших рубриках, 

намір невизначений 

Y12 Отруєння та вплив наркотичних та психодислептичних [галюциногенних] речовин, 

не класифіковані в інших рубриках, намір невизначений 

Y13 Отруєння та вплив інших лікарських засобів, що впливають на вегетативну нервову 

систему, намір невизначений 

Y14 Отруєння та вплив інших та неуточнених лікарських засобів, медикаментів та 

біологічних речовин, намір невизначений 

Y15 Отруєння та вплив алкоголю, намір невизначений 

Y16 Отруєння та вплив органічних розчинників та галогенних вуглеводнів та їх випарів, 

намір невизначений 

Y170 Отруєння та вплив відпрацьованого газу автомототранспорту, намір невизначений 

Y171 Отруєння та вплив зрідженого вуглеводневого газу [LPG], намір невизначений 

Y172 Отруєння та вплив іншого уточненого газу, що використовується в побуті, намір 

невизначений 

Y178 Отруєння та вплив іншого уточненого газу та випарів, намір невизначений 

Y179 Отруєння та вплив неуточненого газу та випарів, намір невизначений 

Y18 Отруєння та вплив пестицидів, намір невизначений 

Y19 Отруєння та вплив інших та неуточнених хімічних та отруйних речовин, намір 

невизначений 

Y20 Повішення, задушення та удавлення, намір невизначений 

Y210 Занурення у воду та утоплення у ванні, намір невизначений 

Y218 Занурення у воду та утоплення у іншому уточненому водоймищі, намір 

невизначений 

Y219 Занурення у воду та утоплення у неуточненому водоймищі, намір невизначений 

Y22 Ушкодження внаслідок пострілу з ручної вогнепальної зброї, намір невизначений 

Y241 Ушкодження внаслідок пострілу з пневматичної рушниці, намір невизначений 

Y242 Ушкодження внаслідок пострілу з вогнепальної зброї, намір невизначений 

Y243 Ушкодження внаслідок пострілу з малокаліберної рушниці, намір невизначений 

Y244 Ушкодження внаслідок пострілу з рушниці великого калібру, намір невизначений 

Y249 Ушкодження внаслідок пострілу з іншої та неуточненої вогнепальної зброї, намір 

невизначений 

Y25 Ушкодження внаслідок застосування вибухових речовин та підривних пристроїв, 

намір невизначений 

Y26 Ушкодження внаслідок контакту з димом, вогнем та полум’ям, намір невизначений 

Y27 Ушкодження внаслідок контакту з парою, гарячими випарами та предметами, намір 

невизначений 

Y280 Ушкодження внаслідок контакту з ножем, намір невизначений 

Y281 Ушкодження внаслідок контакту з лезом бритви, намір невизначений 

Y282 Ушкодження внаслідок контакту з голкою для ін’єкцій та шприцом, намір 

невизначений 

Y283 Ушкодження внаслідок контакту зі склом, намір невизначений 

Y288 Ушкодження внаслідок контакту з іншим уточненим гострим предметом, намір 

невизначений 

Y289 Ушкодження внаслідок контакту з неуточненим гострим предметом, намір 

невизначений 

Y29 Ушкодження внаслідок контакту з тупим предметом, намір невизначений 

Y30 Ушкодження внаслідок падіння, стрибка чи поштовху з висоти, намір невизначений 

Y310 Ушкодження внаслідок падіння, лежання під або бігу перед поїздом, що рухається, 

намір невизначений 
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Y311 Ушкодження внаслідок падіння, лежання під або бігу перед трамваєм, що 

рухається, намір невизначений 

Y312 Ушкодження внаслідок падіння, лежання під або бігу перед моторним 

транспортним засобом, що рухається, намір невизначений 

Y318 Ушкодження внаслідок падіння, лежання під або бігу перед іншим уточненим 

об’єктом, що рухається, намір невизначений 

Y319 Ушкодження внаслідок падіння, лежання під або бігу перед неуточненим об’єктом, 

що рухається, намір невизначений 

Y33 Інші уточнені ушкодження, намір невизначений 

Y34 Неуточнене ушкодження, намір невизначений 
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M CHADx 11  

 

УСКЛАДНЕННЯ НА РАННІХ ТЕРМІНАХ ВАГІТНОСТІ 

 

Правило для CHADx 11: 
1. Якщо після коду інфекції або інфекційного процесу йде код сепсису у Класі 4.1, враховуйте інфекцію у 

відповідному класі у CHADx 11. 

 
11.1 Ускладнення аборту, позаматкової та молярної вагітності 

 

O030 Спонтанний аборт, неповний аборт, ускладнений інфекцією статевих шляхів та 

тазових органів 

O031 Спонтанний аборт, неповний аборт, ускладнений тривалою або надмірною 

кровотечею 

O032 Спонтанний аборт, неповний аборт, ускладнений емболією 

O033 Спонтанний аборт, неповний аборт з іншими та неуточненими ускладненнями 

O034 Спонтанний аборт, неповний аборт без ускладнень 

O035 Спонтанний аборт, повний або неуточнений аборт, ускладнений інфекцією 

статевих шляхів та тазових органів 

O036 Спонтанний аборт, повний або неуточнений аборт, ускладнений тривалою чи 

надмірною кровотечею 

O037 Спонтанний аборт, повний або неуточнений аборт, ускладнений емболією 

O038 Спонтанний аборт, повний або неуточнений аборт з іншими та неуточненими 

ускладненнями 

O040 Медичний аборт, неповний аборт, ускладнений інфекцією статевих шляхів та 

тазових органів 

O041 Медичний аборт, неповний аборт, ускладнений тривалою або надмірною 

кровотечею 

O042 Медичний аборт, неповний аборт, ускладнений емболією 

O043 Медичний аборт, неповний аборт з іншими та неуточненими ускладненнями 

O044 Медичний аборт, неповний аборт без ускладнень 

O045 Медичний аборт, повний або неуточнений аборт, ускладнений інфекцією статевих 

шляхів та тазових органів 

O046 Медичний аборт, повний або неуточнений аборт, ускладнений тривалою чи 

надмірною кровотечею 

O047 Медичний аборт, повний або неуточнений аборт, ускладнений емболією 

O048 Медичний аборт, повний або неуточнений аборт з іншими та неуточненими 

ускладненнями 

O050 Інші види аборту, неповний аборт, ускладнений інфекцією статевих шляхів та 

тазових органів 

O051 Інші види аборту, неповний аборт, ускладнений тривалою або надмірною 

кровотечею 

O052 Інші види аборту, неповний аборт, ускладнений емболією 

O053 Інші види аборту, неповний аборт з іншими та неуточненими ускладненнями 

O054 Інші види аборту, неповний аборт без ускладнень 

O055 Інші види аборту, повний або неуточнений аборт, ускладнений інфекцією статевих 

шляхів та тазових органів 

O056 Інші види аборту, повний або неуточнений аборт, ускладнений тривалою чи 

надмірною кровотечею 

O057 Інші види аборту, повний або неуточнений аборт, ускладнений емболією 

O058 Інші види аборту, повний або неуточнений аборт з іншими та неуточненими 

ускладненнями 

O060 Неуточнений аборт, неповний аборт, ускладнений інфекцією статевих шляхів та 

тазових органів 

O061 Неуточнений аборт, неповний аборт, ускладнений тривалою або надмірною 

кровотечею 

O062 Неуточнений аборт, неповний аборт, ускладнений емболією 
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O063 Неуточнений аборт, неповний аборт з іншими та неуточненими ускладненнями 

O064 Неуточнений аборт, неповний аборт без ускладнень 

O065 Неуточнений аборт, повний або неуточнений аборт, ускладнений інфекцією 

статевих шляхів та тазових органів 

O066 Неуточнений аборт, повний або неуточнений аборт, ускладнений тривалою чи 

надмірною кровотечею 

O067 Неуточнений аборт, повний або неуточнений аборт, ускладнений емболією 

O068 Неуточнений аборт, повний або неуточнений аборт з іншими та неуточненими 

ускладненнями 

O070 Невдалий медичний аборт, ускладнений інфекцією статевих шляхів та тазових 

органів 

O071 Невдалий медичний аборт, ускладнений тривалою або надмірною кровотечею 

O072 Невдалий медичний аборт, ускладнений емболією 

O073 Невдалий медичний аборт з іншими та неуточненими ускладненнями 

O074 Невдалий медичний аборт, без ускладнень 

O075 Інші та неуточнені невдалі спроби аборту, ускладнені інфекцією статевих шляхів та 

тазових органів 

O076 Інші та неуточнені невдалі спроби аборту, ускладнені тривалою або надмірною 

кровотечею 

O077 Інші та неуточнені невдалі спроби аборту, ускладнені емболією 

O078 Інші та неуточнені невдалі спроби аборту з іншими та неуточненими 

ускладненнями 

O079 Інші та неуточнені невдалі спроби аборту без ускладнень 

O080 Інфекція статевих шляхів та органів малого таза внаслідок аборту, позаматкової та 

молярної вагітності 

O081 Тривала або надмірна кровотеча внаслідок аборту, позаматкової та молярної 

вагітності 

O082 Емболія внаслідок аборту, позаматкової та молярної вагітності 

O083 Шок внаслідок аборту, позаматкової та молярної вагітності 

O084 Ниркова недостатність внаслідок аборту, позаматкової та молярної вагітності 

O085 Порушення обміну речовин внаслідок аборту, позаматкової та молярної вагітності 

O086 Ушкодження органів та тканин малого таза внаслідок аборту, позаматкової та 

молярної вагітності 

O087 Інші венозні ускладнення внаслідок аборту, позаматкової та молярної вагітності 

O088 Інші ускладнення внаслідок аборту, позаматкової та молярної вагітності 

O089 Ускладнення внаслідок аборту, позаматкової та молярної вагітності, неуточнене 
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M CHADx 12  

 

УСКЛАДНЕННЯ ПОЛОГІВ, РОЗРОДЖЕННЯ ТА ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ 

 

Правило для CHADx 12: 
1. Якщо після коду інфекції або інфекційного процесу йде код сепсису у Класі 4.1, враховуйте інфекцію у 

відповідному класі у CHADx 12. 

 
12.1 Порушення частоти серцевих скорочень плода 

 

O680 Пологи та розродження, ускладнені порушенням частоти серцевих скорочень плода 

O682 Пологи та розродження, ускладнені змінами частоти серцевих скорочень плода з 

наявністю меконію в навколоплідних водах 

 

12.2 Наявність меконію та інший дистрес плода 

 

O681 Пологи та розродження, ускладнені наявністю меконію в навколоплідних водах 

O683 Пологи та розродження, ускладнені появою біохімічних ознак стресу плода 

O688 Пологи та розродження, ускладнені появою інших ознак стресу плода 

O689 Пологи та розродження, ускладнені стресом плода, неуточненим 

 

12.3 Ускладнення, пов’язані з пуповиною 

 

O690 Пологи, ускладнені пролапсом пуповини 

O691 Пологи, ускладнені обвиванням пуповини навколо шиї з компресією 

O692 Пологи, ускладнені іншим заплутуванням пуповини з компресією 

O693 Пологи, ускладнені короткою пуповиною 

O694 Пологи, ускладнені передлежанням судини (vasa praevia) 

O695 Пологи, ускладнені ураженням судин пуповини 

O698 Пологи, ускладнені іншими патологічними станами пуповини 

O699 Пологи, ускладнені патологічним станом пуповини, неуточненим 

 

12.4 Невдалі інтервенції під час пологів 

 

O610 Невдала спроба стимуляції пологів медикаментами 

O611 Невдала спроба стимуляції пологів інструментальними методами 

O618 Інші невдалі спроби стимуляції пологів 

O619 Невдала спроба стимуляції пологів, неуточнена 

O665 Невдала спроба застосування вакуум-екстрактора та щипців, неуточнена 

O755 Затримка розродження після штучного розриву плодових оболонок 

O756 Затримка розродження після самовільного або неуточненого розриву плодових 

оболонок 

 

12.5 Ускладнення внаслідок анестезії в період вагітності та у післяпологовому періоді 

 

O290 Легеневі ускладнення внаслідок анестезії під час вагітності 

O291 Кардіологічні ускладнення внаслідок анестезії під час вагітності 

O292 Ускладнення з боку центральної нервової системи внаслідок анестезії під час 

вагітності 

O293 Токсична реакція на місцеву анестезію під час вагітності 

O294 Головний біль, спричинений проведенням спинномозкової або епідуральної 

анестезії під час вагітності 

O295 Інші ускладнення внаслідок спинномозкової та епідуральної анестезії під час 

вагітності 

O296 Невдала чи ускладнена інтубація під час вагітності 

O298 Інші ускладнення внаслідок анестезії під час вагітності 

O299 Ускладнення внаслідок анестезії під час вагітності, неуточнене 
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O740 Аспіраційний пневмоніт внаслідок анестезії під час пологів та розродження 

O741 Інші ускладнення з боку легень внаслідок анестезії під час пологів та розродження 

O742 Ускладнення з боку серця внаслідок анестезії під час пологів та розродження 

O743 Ускладнення з боку центральної нервової системи внаслідок анестезії під час 

пологів та розродження 

O744 Токсична реакція на місцеву анестезію під час пологів та розродження 

O745 Головний біль, пов'язаний з проведенням спинномозкової та епідуральної анестезії 

під час пологів та розродження 

O746 Інші ускладнення внаслідок спинномозкової та епідуральної анестезії під час 

пологів та розродження 

O747 Невдала спроба або утруднення при інтубації під час пологів та розродження 

O748 Інші ускладнення внаслідок анестезії під час пологів та розродження 

O749 Ускладнення внаслідок анестезії під час пологів та розродження, неуточнене 

O890 Легеневі ускладнення внаслідок анестезії у післяпологовому періоді 

O891 Ускладнення з боку серця внаслідок застосування анестезії у післяпологовому 

періоді 

O892 Ускладнення з боку центральної нервової системи внаслідок застосування анестезії 

в післяпологовому періоді 

O893 Токсична реакція на місцеву анестезію в післяпологовому періоді 

O894 Головний біль, спричинений спинномозковою та епідуральною анестезією в 

післяпологовому періоді 

O895 Інші ускладнення внаслідок спинномозкової та епідуральної анестезії в 

післяпологовому періоді 

O896 Невдала спроба або утруднення при інтубації у післяпологовому періоді 

O898 Інші ускладнення внаслідок анестезії у післяпологовому періоді 

O899 Ускладнення внаслідок анестезії у післяпологовому періоді, неуточнене 

 

12.6 Розрив промежини під час розродження першого та неуточненого ступеня 

 

O700 Розрив промежини першого ступеня під час розродження 

O709 Розрив промежини під час розродження, неуточнений 

 

12.7 Розрив промежини другого ступеня під час розродження 

 

O701 Розрив промежини другого ступеня під час розродження 

 

12.8 Розрив промежини третього та четвертого ступеня під час розродження 

 

O702 Розрив промежини третього ступеня під час розродження 

O703 Розрив промежини четвертого ступеня під час розродження 

 

12.9 Кровотеча у матері 

 

O441 Передлежання плаценти з кровотечею 

O460 Допологова кровотеча з порушенням згортання крові 

O468 Інша допологова кровотеча 

O469 Допологова кровотеча, неуточнена 

O670 Кровотеча під час пологів з порушенням згортання крові 

O678 Інша кровотеча під час пологів 

O679 Кровотеча під час пологів, неуточнена 

O720 Кровотеча в третьому періоді пологів 

O721 Інша кровотеча в ранньому післяпологовому періоді 

O722 Пізня або вторинна післяпологова кровотеча 

O723 Післяпологове порушення згортання крові 

 

12.10 Інші акушерські травми 

 

O7100 Розрив матки до початку пологів, неуточнений 

O7101 Самовільний розрив матки до початку пологів 
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O7102 Травматичний розрив матки до початку пологів 

O7110 Розрив матки під час пологів, неуточнений 

O7111 Самовільний розрив матки під час пологів 

O7112 Травматичний розрив матки під час пологів 

O712 Післяпологовий виворіт матки 

O713 Акушерський розрив шийки матки 

O714 Акушерський розрив (тільки) верхнього відділу піхви 

O715 Інші акушерські травми тазових органів 

O716 Акушерські травми тазових суглобів та зв'язок 

O717 Акушерська гематома таза 

O7181 Акушерський розрив матки 

O7182 Діастаз прямого м’яза живота під час вагітності або розродження 

O7188 Інша уточнена акушерська травма 

O719 Акушерська травма, неуточнена 

O902 Гематома акушерської хірургічної рани 

 

12.11 Інші ускладнення під час пологів та у післяпологовому періоді 

 

O750 Дистрес матері під час пологів та розродження 

O751 Шок матері під час або після пологів та розродження 

O752 Гіпертермія під час пологів, НКІР 

O754 Інші ускладнення внаслідок акушерських оперативних втручань та інших процедур 

O757 Вагінальне розродження після попереднього кесарева розтину 

O758 Інші уточнені ускладнення пологів та розродження 

O759 Ускладнення пологів та розродження, неуточнене 

O872 Геморой у післяпологовому періоді 

O878 Інші венозні ускладнення у післяпологовому періоді 

O879 Венозні ускладнення у післяпологовому періоді, неуточнені 

O903 Кардіоміопатія у післяпологовому періоді 

O904 Післяпологова гостра ниркова недостатність 

O905 Післяпологовий тиреоїдит 

O908 Інші ускладнення післяпологового періоду, НКІР 

O909 Ускладнення післяпологового періоду, неуточнене 

 

12.12 Затримка плаценти 

 

O730 Затримка плаценти без кровотечі 

O731 Затримка частини плаценти та плодових оболонок, без кровотечі 

 

12.13 Інфекція у матері (крім інфекції рани) 

 

O411 Інфекція амніотичної порожнини та плодових оболонок 

O861 Інші інфекції статевих шляхів після розродження 

O862 Інфекції сечових шляхів після розродження 

O863 Інші інфекції сечостатевих шляхів після розродження 

O864 Гіпертермія невідомої етіології, яка виникла після розродження 

O868 Інші уточнені післяпологові інфекції 

 

12.14 Ураження молочної залози, пов’язані з пологами 

 

O9100 Інфекції соска, пов'язані з пологами, без згадки про проблеми з прикладанням 

дитини до грудей 

O9101 Інфекції соска, пов'язані з пологами, зі згадкою про проблеми з прикладанням 

дитини до грудей 

O9110 Абсцес молочної залози, пов'язаний з пологами, без згадки про проблеми з 

прикладанням дитини до грудей 

O9111 Абсцес молочної залози, пов'язаний з пологами, зі згадкою про проблеми з 

прикладанням дитини до грудей 
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O9120 Негнійний мастит, пов'язаний з пологами, без згадки про проблеми з прикладанням 

дитини до грудей 

O9121 Негнійний мастит, пов'язаний з дітородінням, зі згадкою про проблеми з 

прикладанням дитини до грудей 

O9200 Втягнутий сосок, пов'язаний з пологами, без згадки про проблеми з прикладанням 

дитини до грудей 

O9201 Втягнутий сосок, пов'язаний з пологами, зі згадкою про проблеми з прикладанням 

дитини до грудей 

O9210 Тріщина соска, пов'язана з пологами, без згадки про проблеми з прикладанням 

дитини до грудей 

O9211 Тріщина соска, пов'язана з пологами, зі згадкою про проблеми з прикладанням 

дитини до грудей 

O9220 Інші та неуточнені ураження молочної залози, пов'язані з пологами, без згадки про 

проблеми з прикладанням дитини до грудей 

O9221 Інші та неуточнені ураження молочної залози, пов'язані з пологами, зі згадкою про 

проблеми з прикладанням дитини до грудей 

O9230 Агалактія, без згадки про проблеми з прикладанням дитини до грудей 

O9231 Агалактія, зі згадкою про проблеми з прикладанням дитини до грудей 

O9240 Гіпогалактія, без згадки про проблеми з прикладанням дитини до грудей 

O9241 Гіпогалактія, зі згадкою про проблеми з прикладанням дитини до грудей 

O9250 Пригнічена лактація, без згадки про проблеми з прикладанням дитини до грудей 

O9251 Пригнічена лактація, зі згадкою про проблеми з прикладанням дитини до грудей 

O9260 Галакторея, без згадки про проблеми з прикладанням дитини до грудей 

O9261 Галакторея, зі згадкою про проблеми з прикладанням дитини до грудей 

O9270 Інші та неуточнені порушення лактації, без згадки про проблеми з прикладанням 

дитини до грудей 

O9271 Інші та неуточнені порушення лактації, зі згадкою про проблеми з прикладанням 

дитини до грудей 

 

12.15 Інші порушення, переважно пов’язані з вагітністю 

 

O200 Загрозливий аборт 

O208 Інші кровотечі в ранні терміни вагітності 

O209 Кровотеча в ранні терміни вагітності, неуточнена 

O210 Блювання вагітних легке або помірне 

O211 Надмірне або тяжке блювання вагітних з порушенням обміну речовин 

O212 Пізнє блювання вагітних 

O218 Інші форми блювання, що ускладнюють вагітність 

O219 Блювання вагітних, неуточнене 

O222 Поверхневий тромбофлебіт під час вагітності 

O225 Тромбоз церебральних вен під час вагітності 

O228 Інші венозні ускладнення під час вагітності 

O229 Венозне ускладнення під час вагітності, неуточнене 

O230 Інфекції нирок під час вагітності 

O231 Інфекції сечового міхура під час вагітності 

O232 Інфекції сечівника під час вагітності 

O233 Інфекції інших відділів сечових шляхів під час вагітності 

O234 Неуточнена інфекція сечових шляхів під час вагітності 

O235 Інфекції статевих шляхів під час вагітності 

O239 Інша та неуточнена інфекція сечостатевого тракту під час вагітності 

O25 Недостатність харчування під час вагітності 

O264 Герпес вагітних 

O265 Гіпотензивний синдром вагітних 

O267 Підвивих лобкового симфізу під час вагітності, пологів та у післяпологовому 

періоді 

O2681 Хвороба нирок, пов’язана з вагітністю 

O2682 Синдром зап’ястного каналу, пов’язаний з вагітністю 

O2683 Невралгія, пов’язана з вагітністю 

O2688 Інші уточнені стани, пов’язані з вагітністю 
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O269 Стан, пов'язаний з вагітністю, неуточнений 

O318 Інші ускладнення, характерні для багатоплідної вагітності 

O418 Інші уточнені порушення з боку амніотичної рідини та плодових оболонок 

O419 Порушення амніотичної рідини та плодових оболонок, неуточнене 

O420 Передчасний розрив плодових оболонок, в межах 24 годин після початку пологів 

O4211 Передчасний розрив плодових оболонок, початок пологів у період від 1 до 7 днів 

O4212 Передчасний розрив плодових оболонок, початок пологів пізніше ніж через 7 днів 

O422 Передчасний розрив плодових оболонок, затримка пологів у зв'язку з проведенням 

терапії 

O429 Передчасний розрив плодових оболонок, неуточнений 

O450 Передчасне відшарування плаценти з порушенням згортання крові 

O458 Інше передчасне відшарування плаценти 

O459 Передчасне відшарування плаценти, неуточнене 

O471 Хибні перейми в строки після 37 повних тижнів вагітності 

O479 Хибні перейми, неуточнені 

O881 Емболія амніотичною рідиною 
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M CHADx 13  

 

ПЕРИНАТАЛЬНІ УСКЛАДНЕННЯ 

 

Правила для CHADx 13: 
1. Для CHADx 13, для кожного випадку надання допомоги під час народження, повинні враховуватися 

УСІ коди, а не лише коди з відміткою про наявність стану «1». 

2. У Класах 13.2-13.11 не враховуйте коди, одразу за якими йдуть коди рубрик P032-P034, оскільки ці 

випадку будуть враховані у Класі 13.1. 

3. Якщо після коду інфекції або інфекційного процесу йде код сепсису у Класі 4.1, враховуйте інфекцію у 

відповідному класі у CHADx 13. 

 

13.1 Пренатальні ураження 

 

P032 Ураження плода та новонародженого, обумовлене застосуванням щипців при 

розродженні 

P033 Ураження плода та новонародженого, обумовлене застосуванням вакуум-

екстрактора при розродженні 

P034 Ураження плода та новонародженого, обумовлене застосуванням кесарева розтину 

при розродженні 

P9650 Ураження плода та новонародженого, обумовлене неуточненими 

внутрішньоутробними втручаннями 

P9651 Ураження плода та новонародженого, обумовлене амніоцентезом 

P9652 Ураження плода та новонародженого, обумовлене збиранням зразків ворсинок 

хоріона 

P9653 Ураження плода та новонародженого, обумовлене збиранням зразків крові плода 

P9654 Ураження плода та новонародженого, обумовлене ускладненнями 

внутрішньоутробної операції плода 

P9659 Ураження плода та новонародженого, обумовлене іншими внутрішньоутробними 

втручаннями 

 

13.2 Внутрішньочерепна кровотеча, гіпоксія та інші ушкодження мозку 

 

P100 Субдуральний крововилив внаслідок пологової травми 

P101 Крововилив у мозок внаслідок пологової травми 

P102 Крововилив у шлуночок мозку внаслідок пологової травми 

P103 Субарахноїдальний крововилив внаслідок пологової травми 

P104 Розрив намету мозочка внаслідок пологової травми 

P108 Інші розриви внутрішньочерепних тканин та крововиливи внаслідок пологової 

травми 

P109 Неуточнений розрив внутрішньочерепних тканин та крововилив внаслідок 

пологової травми 

P110 Набряк головного мозку внаслідок пологової травми 

P111 Інші уточнені ураження мозку внаслідок пологової травми 

P112 Неуточнене ураження мозку внаслідок пологової травми 

P200 Внутрішньоутробна гіпоксія, вперше відзначена до початку пологів 

P201 Внутрішньоутробна гіпоксія, вперше відзначена під час пологів або розродження 

P209 Внутрішньоутробна гіпоксія, неуточнена 

P210 Важка асфіксія при народженні 

P211 Легка або помірна асфіксія при народженні 

P219 Асфіксія при народженні, неуточнена 

P520 Внутрішньошлуночковий (нетравматичний) крововилив І ступеня у плода та 

новонародженого 

P521 Внутрішньошлуночковий (нетравматичний) крововилив II ступеня у плода та 

новонародженого 

P5221 Внутрішньошлуночковий (нетравматичний) крововилив III ступеня у плода та 

новонародженого 
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P5222 Внутрішньошлуночковий (нетравматичний) крововилив IV ступеня у плода та 

новонародженого 

P523 Неуточнений внутрішньошлуночковий (нетравматичний) крововилив у плода та 

новонародженого 

P524 Крововилив у мозок (нетравматичний) у плода та новонародженого 

P525 Субарахноїдальний (нетравматичний) крововилив у плода та новонародженого 

P526 Крововилив у мозочок та задню черепну ямку (нетравматичний) у плода та 

новонародженого 

P528 Інші внутрішньочерепні (нетравматичні) крововиливи у плода та новонародженого 

P529 Внутрішньочерепний (нетравматичний) крововилив у плода та новонародженого, 

неуточнений 

P90 Судоми у новонародженого 

P910 Ішемія мозку у новонародженого 

P911 Набуті перивентрикулярні кісти у новонародженого 

P9120 Церебральна лейкомаляція у новонародженого, неуточнена 

P9121 Церебральна лейкомаляція у новонародженого, кістозна 

P913 Церебральна збудливість новонародженого 

P914 Церебральна депресія у новонародженого 

P915 Неонатальна кома 

P9160 Гіпоксично-ішемічна енцефалопатія у новонародженого, неуточнена 

P9161 Гіпоксично-ішемічна енцефалопатія у новонародженого 1 стадії 

P9162 Гіпоксично-ішемічна енцефалопатія у новонародженого 2 стадії 

P9163 Гіпоксично-ішемічна енцефалопатія у новонародженого 3 стадії 

P918 Інші уточнені розлади церебрального статусу у новонародженого 

P919 Розлад церебрального статусу у новонародженого, неуточнений 

 

13.3 Інші пологові травми 

 

P113 Ураження лицьового нерва внаслідок пологової травми 

P114 Ураження інших черепних нервів внаслідок пологової травми 

P115 Ушкодження хребта та спинного мозку внаслідок пологової травми у 

P119 Ураження центральної нервової системи внаслідок пологової травми, неуточнене 

P120 Кефалгематома внаслідок пологової травми 

P121 Ушкодження волосся внаслідок пологової травми 

P122 Субапоневротичний крововилив внаслідок пологової травми 

P123 Гематома волосистої частини голови внаслідок пологової травми 

P124 Ушкодження волосистої частини голови внаслідок процедур моніторингу 

P128 Інші ушкодження волосистої частини голови внаслідок пологової травми 

P129 Ушкодження волосистої частини голови під час пологів, неуточнене 

P130 Перелом кісток черепа внаслідок пологової травми 

P131 Інші ушкодження черепа внаслідок пологової травми 

P132 Перелом стегнової кістки внаслідок пологової травми 

P133 Перелом інших довгих кісток внаслідок пологової травми 

P134 Перелом ключиці внаслідок пологової травми 

P138 Ушкодження інших частин скелета внаслідок пологової травми 

P139 Ушкодження скелета внаслідок пологової травми, неуточнене 

P140 Параліч Ерба внаслідок пологової травми 

P141 Параліч Клюмпке внаслідок пологової травми 

P142 Параліч діафрагмального нерва внаслідок пологової травми 

P143 Інші пологові травми плечового сплетення 

P148 Ушкодження інших відділів периферичної нервової системи внаслідок пологової 

травми 

P149 Ушкодження периферичної нервової системи внаслідок пологової травми, 

неуточнене 

P150 Ушкодження печінки внаслідок пологової травми 

P151 Ушкодження селезінки внаслідок пологової травми 

P152 Ушкодження груднино-ключично-соскоподібного м'яза внаслідок пологової травми 

P153 Пологова травма ока 

P154 Пологова травма обличчя 
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P155 Ушкодження зовнішніх статевих органів внаслідок пологової травми 

P156 Некроз підшкірної жирової тканини внаслідок пологової травми 

P158 Інші уточнені пологові травми 

P159 Пологова травма, неуточнена 

 

13.4 Дихальний розлад (дистрес) у новонародженого 

 

P220 Синдром дихального розладу (дистрес) у новонародженого 

P221 Транзиторне тахіпное у новонародженого 

P228 Інші дихальні розлади (дистрес) у новонародженого 

P229 Дихальний розлад (дистрес) у новонародженого, неуточнений 

 

13.5 Аспірація та інші розлади дихання у новонародженого 

 

P240 Неонатальна аспірація меконію 

P241 Неонатальна аспірація амніотичної рідини та слизу 

P242 Неонатальна аспірація крові 

P243 Неонатальна аспірація молока та відригуваної їжі 

P248 Інші синдроми неонатальної аспірації 

P249 Синдром неонатальної аспірації, неуточнений 

P250 Інтерстиціальна емфізема, що виникає у перинатальному періоді 

P251 Пневмоторакс, що виникає у перинатальному періоді 

P252 Пневмомедіастинум, що виникає у перинатальному періоді 

P253 Пневмоперикард, що виникає у перинатальному періоді 

P258 Інші стани, пов'язані з синдромом витоку повітря, що виникають у перинатальному 

періоді 

P260 Трахеобронхіальна кровотеча, що виникає у перинатальному періоді 

P261 Масивна легенева кровотеча, що виникає у перинатальному періоді 

P268 Інші легеневі кровотечі, що виникають у перинатальному періоді 

P269 Неуточнена легенева кровотеча, що виникає у перинатальному періоді 

P280 Первинний ателектаз у новонародженого 

P281 Інший та неуточнений ателектаз у новонародженого 

P282 Напади ціанозу у новонародженого 

P283 Первинне апное уві сні у новонародженого  

P2840 Апное у новонародженого, неуточнене 

P2841 Апное недоношених 

P2849 Інше апное у новонародженого 

P285 Дихальна недостатність у новонародженого 

P2882 Набутий стеноз під власне голосовим апаратом у новонародженого 

P2889 Інші уточнені респіраторні стани у новонародженого 

P289 Pеспіраторний стан у новонародженого, неуточнений 

P293 Стійкий фетальний кровообіг у новонародженого 

 

13.6 Серцево-судинні розлади у новонародженого 

 

P290 Серцева недостатність у новонародженого 

P291 Порушення ритму серця у новонародженого 

P292 Гіпертензія у новонародженого 

P294 Транзиторна ішемія міокарда у новонародженого 

P2981 Гіпотензія новонародженого 

P2982 Доброякісні шуми в серці у новонародженого 

P2989 Інші серцево-судинні порушення, що виникають у перинатальному періоді 

P299 Серцево-судинне порушення, що виникає у перинатальному періоді, неуточнене 

 

13.7 Інфекції, специфічні для перинатального періоду (крім сепсису) 

 

P3750 Кандидоз новонародженого, неуточнений 

P3751 Топічний або шлунково-кишковий кандидоз новонародженого 

P3752 Інвазивний кандидоз новонародженого 
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P3759 Інший кандидоз новонародженого 

P38 Омфаліт новонародженого з незначною кровотечею або без неї 

P390 Неонатальний інфекційний мастит 

P391 Кон'юнктивіт та дакріоцистит у новонародженого 

P392 Внутрішньоамніотична інфекція плода, НКІР 

P393 Неонатальна інфекція сечових шляхів 

P394 Неонатальна інфекція шкіри 

P398 Інші уточнені інфекції, специфічні для перинатального періоду 

P399 Інфекція, специфічна для перинатального періоду, неуточнена 

 

13.8 Кровотеча та інші порушення з боку крові у новонародженого 

 

P53 Геморагічна хвороба у плода та новонародженого 

P540 Гематемезис новонародженого 

P541 Мелена новонародженого 

P542 Кровотеча з прямої кишки у новонародженого 

P543 Інша шлунково-кишкова кровотеча у новонародженого 

P544 Крововилив в надниркову залозу у новонародженого 

P545 Крововилив у шкіру у новонародженого 

P546 Кровотеча з піхви у новонародженого 

P548 Інші уточнені кровотечі у новонародженого 

P549 Неонатальна кровотеча, неуточнена 

 

13.9 Жовтяниця 

 

P580 Жовтяниця у новонародженого, зумовлена синцями 

P581 Жовтяниця у новонародженого внаслідок кровотечі 

P582 Жовтяниця у новонародженого внаслідок інфекції 

P583 Жовтяниця у новонародженого внаслідок поліцитемії 

P584 Жовтяниця у новонародженого, зумовлена лікарськими засобами або токсинами, 

переданими з організму матері або введеними новонародженому 

P585 Жовтяниця у новонародженого внаслідок заковтування материнської крові 

P588 Жовтяниця у новонародженого внаслідок іншого уточненого надмірного гемолізу 

P589 Жовтяниця у новонародженого внаслідок надмірного гемолізу, неуточнена 

P590 Жовтяниця у новонародженого, пов'язана з передчасним розродженням 

P591 Синдром згущення жовчі 

P592 Жовтяниця у новонародженого, зумовлена іншим та неуточненим ураженням 

клітин печінки 

P593 Жовтяниця у новонародженого від інгібітору грудного молока 

P598 Жовтяниця у новонародженого, зумовлена іншими уточненими причинами 

P599 Жовтяниця у новонародженого, неуточнена 

 

13.10 Шлунково-кишкові розлади та інші проблеми вигодовування новонародженого 

 

P75 Меконієвий ілеус при кістозному фіброзі 

P760 Синдром меконієвої пробки 

P761 Транзиторний ілеус у новонародженого 

P762 Кишкова непрохідність внаслідок згущення молока 

P768 Інша уточнена непрохідність кишок у новонародженого 

P769 Непрохідність кишок у новонародженого, неуточнена 

P77 Некротизуючий ентероколіт у плода та новонародженого 

P780 Перфорація кишок у перинатальному періоді 

P781 Інші форми неонатального перитоніту 

P782 Гематемезис та мелена внаслідок заковтування материнської крові 

P783 Неінфекційна діарея у новонароджених 

P788 Інші уточнені розлади системи травлення у перинатальному періоді 

P789 Розлад системи травлення у перинатальному періоді, неуточнений 

P920 Блювання у новонародженого 

P921 Відригування та румінація у новонародженого 



1261 

P922 Мляве ссання у новонародженого 

P923 Недогодовування новонародженого 

P924 Перегодовування новонародженого 

P925 Труднощі грудного вигодовування новонародженого 

P928 Інші проблеми вигодовування новонародженого 

P929 Проблема вигодовування новонародженого, неуточнена 

R634 Анормальна втрата маси тіла 
Правило: Включати лише якщо стосуються випадків у перинатальному періоді – 

Виключити, якщо в ряду є код P92. 

 

13.11 Інші неонатальні ускладнення 

 

P60 Розсіяна внутрішньосудинна коагуляція у плода та новонародженого 

P610 Транзиторна неонатальна тромбоцитопенія 

P611 Поліцитемія новонародженого 

P612 Анемія недоношених 

P613 Вроджена анемія внаслідок втрати крові плодом 

P614 Інші вроджені анемії, НКІР 

P615 Транзиторна неонатальна нейтропенія 

P616 Інші транзиторні неонатальні розлади коагуляції 

P618 Інші уточнені перинатальні гематологічні порушення 

P619 Перинатальне гематологічне порушення, неуточнене 

P703 Ятрогенна неонатальна гіпоглікемія 

P704 Інша неонатальна гіпоглікемія 

P708 Інші транзиторні порушення вуглеводного обміну у плода та новонародженого 

P709 Транзиторне порушення вуглеводного обміну у плода та новонародженого, 

неуточнене 

P710 Гіпокальціємія від коров'ячого молока у новонародженого 

P711 Інші форми неонатальної гіпокальціємії 

P712 Неонатальна гіпомагніємія 

P713 Неонатальна тетанія без недостатності кальцію чи магнію 

P714 Транзиторний неонатальний гіпопаратиреоз 

P718 Інші транзиторні неонатальні порушення обміну кальцію та магнію 

P719 Транзиторне неонатальне порушення обміну кальцію та магнію, неуточнене 

P720 Неонатальний зоб, НКІР 

P721 Транзиторний неонатальний гіпертиреоз 

P722 Інші транзиторні неонатальні порушення функції щитоподібної залози, НКІР 

P728 Інші уточнені транзиторні неонатальні ендокринні порушення 

P729 Транзиторне неонатальне ендокринне порушення, неуточнене 

P740 Метаболічний ацидоз у новонародженого 

P741 Дегідратація у новонародженого 

P7420 Порушення натрієвого балансу у новонародженого, неуточнене 

P7421 Гіпернатріємія у новонародженого 

P7422 Гіпонатріємія у новонародженого 

P7429 Інші порушення натрієвого балансу у новонародженого 

P7430 Порушення калієвого балансу у новонародженого, неуточнене 

P7431 Гіперкаліємія у новонародженого 

P7432 Гіпокаліємія у новонародженого 

P7439 Інші порушення калієвого балансу у новонародженого 

P744 Інші транзиторні порушення водно-сольового обміну у новонародженого 

P745 Транзиторна тирозинемія у новонародженого 

P748 Інші транзиторні порушення обміну речовин у новонародженого 

P749 Транзиторне метаболічне порушення у новонародженого, неуточнене 

P2881 Сопіння новонароджених 

P2883 Стогін на видиху 

P800 Синдром холодової травми 

P808 Інша гіпотермія новонародженого 

P809 Гіпотермія у новонародженого, неуточнена 

P810 Гіпертермія новонародженого, пов'язана з факторами навколишнього середовища 
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P818 Інші уточнені порушення терморегуляції у новонародженого 

P819 Порушення терморегуляції у новонародженого, неуточнене 

P830 Склерема у новонародженого 

P831 Неонатальна токсична еритема 

P832 Водянка плода, не зумовлена гемолітичною хворобою 

P833 Інші та неуточнені набряки, специфічні для плода та новонародженого 

P834 Набухання молочних залоз у новонародженого 

P835 Вроджене гідроцеле 

P836 Поліп культі пуповини 

P838 Інші уточнені зміни зовнішнього покриву, специфічні для плода та 

новонародженого 

P839 Зміна зовнішнього покриву, специфічна для плода та новонародженого, неуточнена 

P961 Симптоми медикаментозної абстиненції у новонародженого, зумовлені 

наркоманією матері 

P962 Симптоми абстиненції після введення лікарських засобів новонародженому 

P9681 Нервова дитина 

P9689 Інші уточнені стани, що виникають у перинатальному періоді 

P963 Широкі черепні шви 
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M CHADx 14  

 

ГЕМАТОЛОГІЧНІ РОЗЛАДИ 

 

Правила для CHADx 14: 
1. Не включайте до CHADx 14 коди, які зазначені між кодами рубрик T80-T88 та Y60-Y84. Такі коди мають 

бути віднесені до CHADx 1 Післяпроцедурні ускладнення. 

2. Не включайте до CHADx 14 коди, які зазначені між кодом «Кінець розділу» та Y60-Y84. Такі коди мають 

бути віднесені до CHADx 1 Післяпроцедурні ускладнення. 

3. Коди враховуються, якщо вони відповідають другому критерію, тобто за ними йдуть коди рубрики Y60-

Y84, але перед ними немає коду рубрики T80-T88 або «Кінця розділу». 

4. Не включайте до CHADx 14 коди, якщо безпосередньо за ними зазначені коди рубрик V00-Y59. Такі коди 

мають бути віднесені до CHADx 2 Несприятливі реакції на застосування лікарського засобу або CHADx 3 

Випадкові ушкодження. 

5. Якщо після коду інфекції або інфекційного процесу йде код сепсису у Класі 4.1, враховуйте інфекцію у 

відповідному класі у CHADx 14. 

 

14.1 Постгеморагiчна анемія 

 

D62 Гостра постгеморагiчна анемія 

 

14.2 Інші лікарняні анемії 

 

D552 Анемія внаслідок порушень гліколітичних ферментів 

D593 Гемолітично-уремічний синдром 

D594 Інші неавтоімунні гемолітичні анемії 

D596 Гемоглобінурія внаслідок гемолізу, пов'язаного з іншими зовнішніми причинами 

D598 Інші набуті гемолітичні анемії 

D599 Набута гемолітична анемія, неуточнена 

D619 Апластична анемія, неуточнена 

D63 Анемія при хронічних хворобах, класифікованих в інших рубриках 

D641 Вторинна сидеробластна анемія внаслідок інших захворювань 

D643 Інші сидеробластні анемії 

D648 Інші уточнені анемії 

D649 Анемія, неуточнена 

 

14.3 Порушення згортання крові 

 

D65 Дисемiнована внутрішньосудинне згортання (синдром дефiбринiзацiї) 

D684 Набутий дефіцит фактора згортання 

D688 Інші уточнені порушення згортання крові 

D689 Порушення згортання крові, неуточнене 

 

14.4 Агранулоцитоз, тромбоцитопенія та інші порушення з боку крові 

 

D690 Алергічна пурпура 

D691 Якісні дефекти тромбоцитів 

D692 Інша нетромбоцитопенічна пурпура 

D693 Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура 

D694 Інша первинна тромбоцитопенія 

D695 Вторинна тромбоцитопенія 

D696 Тромбоцитопенія, неуточнена 

D698 Інші уточнені геморагічні стани 

D699 Геморагічний стан, неуточнений 

D70 Агранулоцитоз 

D721 Еозинофілія 

D728 Інші уточнені порушення лейкоцитів 

D729 Порушення лейкоцитів, неуточнене 
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D730 Гіпоспленізм 

D731 Гіперспленізм 

D733 Абсцес селезінки 

D735 Інфаркт селезінки 

D738 Інші хвороби селезінки 

D739 Хвороба селезінки, неуточнена 

D751 Вторинна поліцитемія 

D758 Інші уточнені хвороби крові та кровотворних органів 

D759 Хвороба крові та кровотворних органів, неуточнена 

D801 Несімейна гіпогаммаглобулінемія 

D803 Вибірний дефіцит підкласів імуноглобуліну G (IgG) 

D848 Інші уточнені імунодефіцитні порушення 

D849 Імунодефіцит, неуточнений 

D890 Поліклональна гіпергаммаглобулінемія 

D891 Кріоглобулінемія 

D892 Гіпергаммаглобулінемія, неуточнена 

D898 Інші уточнені порушення з залученням імунного механізму, не класифіковані в 

інших рубриках 
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M CHADx 15  

 

ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН 

 

Правила для CHADx 15: 
1. Не включайте до CHADx 15 коди, які зазначені між кодами рубрик T80-T88 та Y60-Y84. Такі коди мають 

бути віднесені до CHADx 1 Післяпроцедурні ускладнення. 

2. Не включайте до CHADx 15 коди, які зазначені між кодом «Кінець розділу» та Y60-Y84. Такі коди мають 

бути віднесені до CHADx 1 Післяпроцедурні ускладнення. 

3. Коди враховуються, якщо вони відповідають другому критерію, тобто за ними йдуть коди рубрики Y60-

Y84, але перед ними немає коду рубрики T80-T88 або «Кінця розділу». 

4. Не включайте до CHADx 15 коди, якщо безпосередньо за ними зазначені коди рубрик V00-Y59. Такі коди 

мають бути віднесені до CHADx 2 Несприятливі реакції на застосування лікарського засобу або CHADx 3 

Випадкові ушкодження. 

5. Якщо після коду інфекції або інфекційного процесу йде код сепсису у Класі 4.1, враховуйте інфекцію у 

відповідному класі у CHADx 15. 

 

15.1 Зневоднення/виснаження об’єму рідин організму 

 

E86 Виснаження об'єму рідин організму 

 

15.2 Порушення обміну електролітів без зневоднення 

Не включайте, якщо будь-де у ряду є код E86, такі випадки враховуються у CHADx 15.1. 

 

E870 Гіперосмолярність та гіпернатріємія 

E871 Гіпоосмолярність та гіпонатріємія 

E872 Ацидоз 

E873 Алкалоз 

E874 Змішане порушення кислотно-основного стану 

E875 Гіперкаліємія 

E876 Гіпокаліємія 

E877 Гіперволемія 

E878 Інші порушення водно-сольового балансу, НКІР 

 

15.3 Лікарняна недостатність харчування (у тому числі аліментарна анемія) 

 

E440 Помірна білково-енергетична недостатність 

E441 Легка білково-енергетична недостатність 

E46 Неуточнена бiлково-енергетична харчова недостатність 

E500 Недостатність вітаміну А з ксерозом кон'юнктиви 

E501 Недостатність вітаміну А з бляшками Біто і ксерозом кон'юнктиви 

E502 Недостатність вітаміну А з ксерозом рогівки 

E503 Недостатність вітаміну А з виразкою рогівки та ксерозом 

E504 Недостатність вітаміну А з кератомаляцією 

E505 Недостатність вітаміну А з курячою сліпотою 

E506 Недостатність вітаміну А з ксерофтальмічними рубцями рогівки 

E507 Інші очні прояви недостатності вітаміну А 

E508 Інші прояви недостатності вітаміну А 

E509 Недостатність вітаміну А, неуточнена 

E511 Бері-бері 

E518 Інші прояви недостатності тіаміну 

E519 Недостатність тіаміну, неуточнена 

E52 Недостатність нікотинової кислоти (пелагра) 

E530 Недостатність рибофлавіну 

E531 Недостатність піридоксину 

E538 Недостатність інших уточнених вітамінів групи В 

E539 Недостатність вітамінів групи В, неуточнена 

E54 Недостатність аскорбінової кислоти 
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E550 Рахіт активний 

E559 Недостатність вітаміну D, неуточнена 

E560 Недостатність вітаміну E 

E561 Недостатність вітаміну К 

E568 Недостатність інших вітамінів 

E569 Недостатність вітаміну, неуточнена 

E58 Аліментарна недостатність кальцію 

E59 Аліментарна недостатність селену 

E60 Аліментарна недостатність цинку 

E610 Недостатність міді 

E611 Недостатність заліза 

E612 Недостатність магнію 

E613 Недостатність марганцю 

E614 Недостатність хрому 

E615 Недостатність молібдену 

E616 Недостатність ванадію 

E617 Недостатність багатьох поживних елементів 

E618 Недостатність інших уточнених поживних елементів 

E619 Недостатність поживних елементів, неуточнена 

E630 Недостатність незамінних жирних кислот (НЖК) 

E631 Незбалансоване надходження поживних елементів 

E638 Інші уточнені види недостатності харчування 

E639 Недостатність харчування, неуточнена 

E640 Наслідки білково-енергетичної недостатності 

E641 Наслідки недостатності вітаміну А 

E642 Наслідки недостатності вітаміну С 

E643 Наслідки рахіту 

E648 Наслідки недостатності інших вітамінів 

E649 Наслідки недостатності поживних речовин, неуточнених 

D500 Залізодефіцитна анемія вторинна внаслідок крововтрати (хронічна) 

D501 Сидеропенічна дисфагія 

D508 Інші залізодефіцитні анемії 

D509 Залізодефіцитна анемія, неуточнена 

D510 Вітамін В12-дефіцитна анемія, зумовлена недостатністю внутрішнього фактора 

D511 Вітамін В12-дефіцитна анемія, внаслідок селективної вітамін В12-мальабсорбції з 

протеїнурією 

D512 Дефіцит транскобаламіну II 

D513 Інші вітамін В12-дефіцитні аліментарні анемії 

D518 Інші вітамін В12-дефіцитні анемії 

D519 Вітамін В12-дефіцитна анемія, неуточнена 

D520 Фолієводефіцитна аліментарна анемія 

D528 Інші фолієводефіцитні анемії 

D529 Фолієводефіцитна анемія, неуточнена 

D530 Білково-дефіцитна анемія 

D531 Інші мегалобластні анемії, НКІР 

D532 Цинготна анемія 

D538 Інші уточнені аліментарні анемії 

D539 Аліментарна анемія, неуточнена 

 

15.4 Гіпоглікемія та гіперглікемія 

 

E161 Інші форми гіпоглікемії 

E162 Гіпоглікемія, неуточнена 

R73 Підвищений рівень глюкози в крові 

 

15.5 Порушення мінерального обміну 

 

E830 Порушення обміну міді 

E831 Порушення обміну заліза 
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E832 Порушення обміну цинку 

E833 Порушення обміну фосфору та фосфатази 

E834 Порушення обміну магнію 

E835 Порушення обміну кальцію 

E838 Інші порушення мінерального обміну 

E839 Порушення мінерального обміну, неуточнене 

 

15.6 Синдром гіперсекреції антидіуретичного гормону, гіпертиреоз та інші 

порушення обміну речовин 

 

E032 Гіпотиреоідізм, викликаний медикаментами та іншими екзогенними речовинами 

E054 Тиреотоксикоз штучний 

E055 Тиреотоксичний криз або кома 

E058 Інші форми тиреотоксикозу 

E059 Тиреотоксикоз, неуточнений 

E060 Гострий тиреоїдит 

E061 Підгострий тиреоїдит 

E069 Тиреоїдит, неуточнений 

E078 Інші уточнені хвороби щитоподібної залози 

E079 Хвороба щитоподібної залози, неуточнена 

E164 Підвищена секреція гастрину 

E209 Гіпопаратиреоз, неуточнений 

E211 Вторинний гіперпаратиреоз, НКІР 

E212 Інші форми гіперпаратиреозу 

E213 Гіперпаратиреоз, неуточнений 

E214 Інші уточнені порушення паращитоподібної залози 

E221 Гіперпролактинемія 

E222 Синдром неадекватної секреції антидіуретичного гормону 

E229 Гіперфункція гіпофіза, неуточнена 

E233 Дисфункція гіпоталамуса, НКІР 

E236 Інші хвороби гіпофіза 

E269 Гіперальдостеронізм, неуточнений 

E274 Інша та неуточнена недостатність кіркової речовини надниркових залоз 

E278 Інші уточнені порушення надниркових залоз 

E279 Порушення надниркової залози, неуточнене 

E291 Гіпофункція яєчок 

E348 Інші уточнені ендокринні порушення 

E349 Ендокринне порушення, неуточнене 

E721 Порушення обміну сірковмісних амінокислот 

E738 Інші види непереносимості лактози 

E790 Гіперурикемія без ознак артриту та подагричних вузлів 

E801 Порфірія шкіри пізня 

E807 Порушення обміну білірубіну, неуточнене 
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M CHADx 16  

 

УСКЛАДНЕННЯ З БОКУ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ 

 

Правила для CHADx 16: 
1. Не включайте до CHADx 16 коди, які зазначені між кодами рубрик T80-T88 та Y60-Y84. Такі коди мають 

бути віднесені до CHADx 1 Післяпроцедурні ускладнення. 

2. Не включайте до CHADx 16 коди, які зазначені між кодом «Кінець розділу» та Y60-Y84. Такі коди мають 

бути віднесені до CHADx 1 Післяпроцедурні ускладнення. 

3. Коди враховуються, якщо вони відповідають другому критерію, тобто за ними йдуть коди рубрики Y60-

Y84, але перед ними немає коду рубрики T80-T88 або «Кінця розділу». 

4. Не включайте до CHADx 16 коди, якщо безпосередньо за ними зазначені коди рубрик V00-Y59. Такі коди 

мають бути віднесені до CHADx 2 Несприятливі реакції на застосування лікарського засобу або CHADx 3 

Випадкові ушкодження. 

5. Якщо після коду інфекції або інфекційного процесу йде код сепсису у Класі 4.1, враховуйте інфекцію у 

відповідному класі у CHADx 16. 

 

16.1 Лікарняний параліч 

 

G510 Параліч Белла 

G810 Млява геміплегія 

G811 Спастична геміплегія 

G819 Геміплегія, неуточнена 

G8200 Млява параплегія, неуточнена 

G8220 Параплегія, неуточнена, неуточнена 

G8221 Параплегія, неуточнена, гостра 

G8223 Параплегія, неуточнена, повна, гостра 

G8225 Параплегія, неуточнена, неповна, гостра 

G8250 Тетраплегія, неуточнена, неуточнена 

G8251 Тетраплегія, неуточнена, гостра 

G831 Моноплегія нижньої кінцівки 

G832 Моноплегія верхньої кінцівки 

G833 Моноплегія, неуточнена 

G834 Синдром кінського хвоста 

G838 Інші уточнені паралітичні синдроми 

G839 Паралітичний синдром, неуточнений 

 

16.2 Дистонія, тремор та порушення ходи 

 

G245 Блефароспазм 

G248 Інші дистонії 

G249 Дистонія, неуточнена 

G252 Інші уточнені форми тремору 

G253 Міоклонус 

G258 Інші уточнені екстрапірамідні та рухові порушення 

G259 Екстрапірамідні та рухові порушення, неуточнені 

R250 Анормальні рухи голови 

R251 Тремор, неуточнений 

R252 Судома та спазм 

R253 Фасцикуляція 

R258 Інші та неуточнені анормальні мимовільні рухи 

R260 Атактична хода 

R262 Утруднення при ходьбі, не класифіковане в інших рубриках 

R268 Інші та неуточнені порушення ходи та рухів 

R270 Атаксія, неуточнена 

R278 Інше та неуточнене порушення координації 

R290 Тетанія 

R292 Аномальні рефлекси 
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16.3 Інші ускладнення з боку нервової системи 

 

G002 Стрептококовий менінгіт 

G003 Стафілококовий менінгіт 

G008 Інші бактеріальні менінгіти 

G009 Бактеріальний менінгіт, неуточнений 

G030 Негнійний менінгіт 

G039 Менінгіт, неуточнений 

G048 Інший енцефаліт, мієліт та енцефаломієліт 

G049 Енцефаліт, мієліт та енцефаломієліт, неуточнений 

G060 Внутрішньочерепний абсцес та гранульома 

G061 Внутрішньохребтовий абсцес та гранульома 

G062 Екстрадуральний та субдуральний абсцес, неуточнений 

G08 Внутрішньочерепний та внутрiшньохребтовий флебіт i тромбофлебіт 

G218 Інші форми вторинного паркінсонізму 

G4000 Локалізована (фокальна) (парціальна) ідіопатична епілепсія та епілептичні 

синдроми з судомними нападами з фокальним початком, без згадки про 

фармакорезистентну епілепсію 

G4010 Локалізована (фокальна) (парціальна) симптоматична епілепсія та епілептичні 

синдроми з простими парціальними нападами, без згадки про фармакорезистентну 

епілепсію 

G4020 Локалізована (фокальна) (парціальна) симптоматична епілепсія та епілептичні 

синдроми з комплексними парціальними судомними нападами, без згадки про 

фармакорезистентну епілепсію 

G4021 Локалізована (фокальна) (парціальна) симптоматична епілепсія та епілептичні 

синдроми з комплексними парціальними судомними нападами, з 

фармакорезистентною епілепсією 

G4030 Генералізована ідіопатична епілепсія та епілептичні синдроми, без згадки про 

фармакорезистентну епілепсію 

G4050 Специфічні епілептичні синдроми, без згадки про фармакорезистентну епілепсію 

G4060 Великі епілептичні напади, неуточнені (з малими нападами та без них), без згадки 

про фармакорезистентну епілепсію 

G4070 Малі напади, неуточнені, без великих нападів, без згадки про фармакорезистентну 

епілепсію 

G4080 Інші форми епілепсії, без згадки про фармакорезистентну епілепсію 

G4090 Епілепсія, неуточнена, без згадки про фармакорезистентну епілепсію 

G4091 Епілепсія, неуточнена, з фармакорезистентною епілепсією 

G418 Інший уточнений епілептичний статус 

G470 Порушення засинання та підтримання сну (безсоння) 

G471 Порушення у вигляді надмірної сонливості (гіперсомнія) 

G472 Порушення циклічності сну та стан активності 

G508 Інші ураження трійчастого нерва 

G509 Ураження трійчастого нерва, неуточнене 

G521 Ураження язикоглоткового нерва 

G522 Ураження блукаючого нерва 

G523 Ураження під'язикового нерва 

G527 Множинні ураження черепних нервів 

G528 Ураження інших уточнених черепних нервів 

G529 Ураження черепних нервів, неуточнене 

G540 Ураження плечового сплетення 

G541 Ураження попереково-крижового сплетіння 

G544 Ураження попереково-крижових корінців, НКІР 

G546 Синдром фантома кінцівки з болем 

G547 Синдром фантома кінцівки без болю 

G548 Інші ураження нервових корінців та сплетень 

G549 Ураження нервових корінців та сплетень, неуточнене 

G551 Компресія нервових корінців та сплетень при ураженнях міжхребцевого диска 

G553 Компресія нервових корінців та сплетень при інших дорсопатіях 



1270 

G561 Інші ураження серединного нерва 

G562 Ураження ліктьового нерва 

G563 Ураження променевого нерва 

G568 Інші мононевропатії верхньої кінцівки 

G569 Мононевропатія верхньої кінцівки, неуточнена 

G570 Ураження сідничного нерва 

G571 Парестетична мералгія 

G572 Ураження стегнового нерва 

G573 Ураження бічного підколінного нерва 

G578 Інші мононевропатії нижньої кінцівки 

G579 Мононевропатія нижньої кінцівки, неуточнена 

G580 Міжреберна невропатія 

G588 Інші уточнені мононевропатії 

G589 Мононевропатія, неуточнена 

G618 Інші запальні поліневропатії 

G628 Інші уточнені поліневропатії 

G629 Поліневропатія, неуточнена 

G638 Поліневропатія при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках 

G709 Порушення нервово-м'язового з'єднання, неуточнене 

G728 Інші уточнені міопатії 

G729 Міопатія, неуточнена 

G736 Міопатія при порушенні обміну речовин 

G902 Синдром Горнера 

G908 Інші розлади вегетативної нервової системи 

G909 Розлад вегетативної нервової системи, неуточнений 

G913 Посттравматична гідроцефалія, неуточнена 

G918 Інша гідроцефалія 

G919 Гідроцефалія, неуточнена 

G931 Аноксичні ушкодження головного мозку, НКІР 

G932 Доброякісна внутрішньочерепна гіпертензія 

G934 Енцефалопатія, неуточнена 

G935 Компресія головного мозку 

G936 Набряк головного мозку 

G938 Інші уточнені ураження головного мозку 

G939 Ураження головного мозку, неуточнене 

G950 Сирінгомієлія та сирінгобульбія 

G951 Судинна мієлопатія 

G952 Компресія спинного мозку, неуточнене 

G959 Хвороба спинного мозку, неуточнена 

G960 Витікання спинномозкової рідини 

G961 Ураження оболон головного мозку, НКІР 

G969 Ураження центральної нервової системи, неуточнене 

G98 Інші ураження нервової системи, НКІР 

R295 Неврологічне ігнорування 

R2988 Інші та неуточнені симптоми та ознаки, що відносяться до нервової системи 
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M CHADx 17  

 

ІНШІ УСКЛАДНЕННЯ 
 

Правила для CHADx 17: 
1. Не включайте до CHADx 17 коди, які зазначені між кодами рубрик T80-T88 та Y60-Y84. Такі коди мають 

бути віднесені до CHADx 1 Післяпроцедурні ускладнення. 

2. Не включайте до CHADx 17 коди, які зазначені між кодом «Кінець розділу» та Y60-Y84. Такі коди мають 

бути віднесені до CHADx 1 Післяпроцедурні ускладнення. 

3. Коди враховуються, якщо вони відповідають другому критерію, тобто за ними йдуть коди рубрики Y60-

Y84, але перед ними немає коду рубрики T80-T88 або «Кінця розділу». 

4. Не включайте до CHADx 17 коди, якщо безпосередньо за ними зазначені коди рубрик V00-Y59. Такі коди 

мають бути віднесені до CHADx 2 Несприятливі реакції на застосування лікарського засобу або CHADx 3 

Випадкові ушкодження. 

5. Якщо після коду інфекції або інфекційного процесу йде код сепсису у Класі 4.1, враховуйте інфекцію у 

відповідному класі у CHADx 17. 

 

17.1 Серйозні симптоми (у тому числі миттєва смерть) 

 

R02 Гангрена, не класифікована в інших рубриках 

R15 Нетримання калу 

R161 Спленомегалія, не класифікована в інших рубриках 

R17 Неуточнена жовтяниця 

R190 Внутрішньочеревне або внутрішньотазове опухання, ущільнення та припухлість 

R291 Менінгізм 

R470 Дисфазія та афазія 

R471 Дизартрія та анартрія 

R481 Агнозія 

R482 Апраксія 

R491 Афонія 

R58 Геморагія, не класифікована в інших рубриках 

R680 Гіпотермія, не пов'язана з низькою температурою навколишнього середовища 

R960 Миттєва смерть 

 

17.2 Головний біль та мігрень 

 

R51 Головний біль 

G430 Мігрень без аури (звичайна мігрень) 

G431 Мігрень з аурою (класична мігрень) 

G438 Інша мігрень 

G439 Мігрень, неуточнена 

G440 Синдром гістамінового головного болю 

G441 Судинний головний біль, не класифікований в інших рубриках 

G442 Головний біль, пов'язаний з перенапруженням 

 

17.3 Набряк та асцит 

 

R18 Асцит 

R600 Локалізований набряк 

R601 Генералізований набряк 

R609 Набряк, неуточнений 

 

17.4 Біль у грудній клітці 

 

R071 Біль у грудній клітці під час дихання 

R072 Біль в області серця 

R073 Інший біль у грудній клітці 

R074 Біль у грудній клітці, неуточнений 
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17.5 Біль у ділянці живота 

 

R100 Гострий живіт 

R101 Біль, локалізований у верхній частини живота 

R102 Біль у ділянці таза та промежини 

R103 Біль, локалізований в інших ділянках нижньої частини живота 

R104 Інший та неуточнений біль у ділянці живота 

 

17.6 Лихоманка (не класифікована як стан) 

 

R502 Медикаментозна лихоманка 

R508 Інша уточнена лихоманка 

R509 Лихоманка, неуточнена 

 

17.7 Судоми 

 

R560 Фебрильні судоми 

R568 Інші та неуточнені судоми 

 

17.8 Запаморочення, слабкість та втрата свідомості 

 

R42 Запаморочення та порушення рівноваги тіла 

R55 Непритомність [синкопе] та колапс 

 

17.9 Ускладнення, що вражають очі та вуха 

 

H000 Ячмінь та інші глибокі запалення повік 

H001 Халазіон 

H010 Блефарит 

H019 Запалення повіки, неуточнене 

H020 Ентропіон та трихіаз повіки 

H022 Лагофтальм 

H024 Птоз повіки 

H025 Інші хвороби, що порушують функцію повіки 

H028 Інші уточнені хвороби повіки 

H029 Хвороба повіки, неуточнена 

H041 Інші хвороби сльозної залози 

H042 Епіфора 

H043 Гостре і неуточнене запалення сльозовивідних шляхів 

H045 Стеноз сльозовивідних шляхів і недостатність сльозовиведення 

H048 Інші хвороби сльозового апарата 

H049 Хвороба сльозового апарата, неуточнена 

H050 Гостре запалення очної ямки 

H054 Енофтальм 

H058 Інші хвороби очної ямки 

H059 Хвороба очної ямки, неуточнена 

H150 Склерит 

H151 Епісклерит 

H158 Інші ураження склери 

H160 Виразка рогівки 

H162 Кератокон'юнктивіт 

H163 Інтерстиціальний та глибокий кератит 

H168 Інші форми кератиту 

H169 Кератит, неуточнений 

H178 Інші рубці та помутніння рогівки 

H182 Інший набряк рогівки 

H183 Зміни оболонок рогівки 

H188 Інші уточнені хвороби рогівки 
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H189 Хвороба рогівки, неуточнена 

H200 Гострий і підгострий іридоцикліт 

H209 Іридоцикліт, неуточнений 

H210 Гіфема 

H211 Інші судинні хвороби райдужки та циліарного тіла 

H215 Інші види спайок і розривів райдужки та циліарного тіла 

H218 Інші уточнені хвороби райдужки та циліарного тіла 

H219 Хвороба райдужки та циліарного тіла, неуточнена 

H270 Афакія 

H271 Вивих кришталика 

H278 Інші уточнені хвороби кришталика 

H313 Крововиливи та розриви судинної оболонки ока 

H314 Відшарування судинної оболонки ока 

H318 Інші уточнені хвороби судинної оболонки ока 

H330 Відшарування сітківки з розривом сітківки 

H332 Серозне відшарування сітківки 

H333 Розриви сітківки без відшарування 

H335 Інші форми відшарування сітківки 

H341 Центральна ретинальна артеріальна оклюзія 

H342 Інші ретинальні артеріальні оклюзії 

H348 Інші ретинальні судинні оклюзії 

H350 Фонова ретинопатія та ретинальні судинні зміни 

H352 Інша проліферативна ретинопатія 

H356 Ретинальний крововилив 

H358 Інші уточнені ураження сітківки 

H359 Хвороба сітківки, неуточнена 

H431 Крововилив у скловидне тіло 

H432 Кристалічні відкладення у скловидному тілі 

H438 Інші хвороби скловидного тіла 

H440 Гнійний ендофтальміт 

H441 Інші ендофтальміти 

H444 Гіпотонія ока 

H448 Інші хвороби очного яблука 

H46 Неврит зорового нерва 

H470 Хвороби зорового нерва, не класифіковані в інших рубриках 

H471 Набряк диска зорового нерва, неуточнений 

H476 Ураження зорової кіркової ділянки 

H477 Хвороба зорових провідних шляхів, неуточнена 

H490 Параліч третього (окорухового) нерва 

H491 Параліч четвертого (блокового) нерва 

H492 Параліч шостого (відвідного) нерва 

H498 Інша паралітична косоокість 

H499 Паралітична косоокість, неуточнена 

H500 Збіжна співдружна косоокість 

H501 Розбіжна співдружна косоокість 

H502 Вертикальна косоокість 

H510 Параліч погляду 

H512 Внутрішньоядерна офтальмоплегія 

H518 Інші уточнені порушення співдружного руху очей 

H531 Суб'єктивні розлади зору 

H532 Диплопія 

H533 Інші порушення бінокулярного зору 

H534 Дефекти поля зору 

H535 Аномалії колірного зору 

H538 Інші розлади зору 

H539 Розлад зору, неуточнений 

H540 Сліпота обох очей 

H543 Легке або відсутнє порушення зору обох очей 

H544 Сліпота одного ока 
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H545 Тяжке порушення зору одного ока 

H546 Помірне порушення зору одного ока 

H549 Неуточнене порушення зору 

H55 Ністагм та інші мимовільні рухи очей 

H570 Аномалія функції зіниці 

H571 Очний біль 

H578 Інші уточнені хвороби ока та його придаткового апарата 

H579 Ураження ока та його придаткового апарата, неуточнене 

H600 Абсцес зовнішнього вуха 

H601 Целюліт зовнішнього вуха 

H602 Злоякісний зовнішній отит 

H603 Інший інфекційний зовнішній отит 

H605 Гострий зовнішній неінфекційний отит 

H608 Інший зовнішній отит 

H609 Зовнішній отит, неуточнений 

H610 Перихондрит зовнішнього вуха 

H611 Неінфекційні хвороби вушної раковини 

H613 Набутий стеноз зовнішнього слухового ходу 

H618 Інші уточнені хвороби зовнішнього вуха 

H650 Гострий середній серозний отит 

H659 Негнійний середній отит, неуточнений 

H669 Середній отит, неуточнений 

H681 Обструкція слухової (євстахієвої) труби 

H699 Хвороба слухової (євстахієвої) труби, неуточнена 

H700 Гострий мастоїдит 

H709 Мастоїдит, неуточнений 

H729 Перфорація барабанної перетинки, неуточнена 

H738 Інші уточнені хвороби барабанної перетинки 

H739 Хвороба барабанної перетинки, неуточнена 

H748 Інші уточнені хвороби середнього вуха та соскоподібного відростка 

H811 Доброякісне пароксизмальне запаморочення 

H812 Вестибулярний нейроніт 

H813 Інші периферичні запаморочення 

H818 Інші порушення вестибулярної функції 

H819 Порушення вестибулярної функції, неуточнене 

H830 Лабіринтит 

H832 Лабіринтна дисфункція 

H838 Інші уточнені хвороби внутрішнього вуха 

H900 Кондуктивна втрата слуху, двобічна 

H901 Кондуктивна втрата слуху, однобічна з повним збереженням слухового сприйняття 

на протилежному боці 

H903 Нейросенсорна втрата слуху, двобічна 

H904 Нейросенсорна втрата слуху, однобічна з повним збереженням слухового 

сприйняття на протилежному боці 

H905 Нейросенсорна втрата слуху, неуточнена 

H906 Змішана кондуктивна та нейросенсорна глухуватість, двобічна 

H907 Змішана кондуктивна та нейросенсорна глухуватість, однобічна з повним 

збереженням слухового сприйняття на протилежному боці 

H912 Раптова ідіопатична втрата слуху 

H918 Інші уточнені форми втрати слуху 

H919 Втрата слуху, неуточнена 

H920 Оталгія 

H921 Оторея 

H922 Кровотеча з вуха 

H931 Шум у вухах (суб'єктивний) 

H932 Інші аномалії слухового сприйняття 

H938 Інші уточнені хвороби вуха 

H939 Хвороба вуха, неуточнена 
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17.10 Ускладнення на рівні кістково-м’язової системи (не пов’язані з падінням) 

 

M5412 Радикулопатія, шийний відділ 

M5413 Радикулопатія, шийно-грудний відділ 

M5414 Радикулопатія, грудний відділ 

M5416 Радикулопатія, поперековий відділ 

M5417 Радикулопатія, попереково-крижовий відділ 

M5419 Радикулопатія, неуточнена локалізація 

M542 Цервікалгія 

M543 Ішіалгія 

M544 Люмбаго з ішіалгією 

M545 Біль у нижній ділянці спини 

M546 Біль у грудному відділі хребта 

M5483 Інша дорсалгія, шийно-грудний відділ 

M5484 Інша дорсалгія, грудний відділ 

M5485 Інша дорсалгія, попереково-грудний відділ 

M5486 Інша дорсалгія, поперековий відділ 

M5487 Інша дорсалгія, попереково-крижовий відділ 

M5488 Інша дорсалгія, крижовий та крижово-куприковий відділ 

M5489 Інша дорсалгія, неуточнена локалізація 

M5490 Дорсалгія, неуточнена, множинні відділи хребта 

M5492 Дорсалгія, неуточнена, шийний відділ 

M5493 Дорсалгія, неуточнена, шийно-грудний відділ 

M5494 Дорсалгія, неуточнена, грудний відділ 

M5495 Дорсалгія, неуточнена, попереково-грудний відділ 

M5496 Дорсалгія, неуточнена, поперековий відділ 

M5497 Дорсалгія, неуточнена, попереково-крижовий відділ 

M5498 Дорсалгія, неуточнена, крижовий та крижово-куприковий відділ 

M5499 Дорсалгія, неуточнена, неуточнена локалізація 

M702 Бурсит ліктьового відростка 

M703 Інший бурсит ліктьового суглоба 

M704 Препателярний бурсит 

M705 Інший бурсит колінного суглоба 

M706 Бурсит великого вертлюга стегнової кістки 

M707 Інший бурсит стегна 

M7112 Інший інфекційний бурсит, плече 

M7158 Інший бурсит, не класифікований в інших рубриках, інша локалізація 

M7199 Бурсопатія, неуточнена, локалізація неуточнена  

M7265 Некротизуючий фасциїт, тазова область та стегно 

M7266 Некротизуючий фасциїт, гомілка 

M7268 Некротизуючий фасциїт, інша локалізація 

M7295 Фібробластичне порушення, неуточнене, тазова область та стегно 

M758 Інші ураження плеча 

M765 Тендиніт ділянки надколінка 

M766 Тендиніт п'яткового (ахіллового) сухожилка 

M767 Тендиніт малогомілкової кістки  

M779 Ентезопатія, неуточнена 

M7910 Міалгія, множинні локалізації 

M7911 Міалгія, ділянка плеча 

M7912 Міалгія, плече 

M7913 Міалгія, передпліччя 

M7915 Міалгія, ділянка таза та стегно 

M7916 Міалгія, гомілка 

M7917 Міалгія, ділянка гомілковостопного суглоба та стопа 

M7918 Міалгія, інші локалізації 

M7919 Міалгія, локалізація неуточнена 

M7920 Невралгія та неврит, неуточнені, множинні локалізації 

M7921 Невралгія та неврит, неуточнені, ділянка плеча 

M7922 Невралгія та неврит, неуточнені, плече 
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M7923 Невралгія та неврит, неуточнені, передпліччя 

M7924 Невралгія та неврит, неуточнені, кисть 

M7925 Невралгія та неврит, неуточнені, ділянка таза та стегно 

M7926 Невралгія та неврит, неуточнені, гомілка 

M7927 Невралгія та неврит, неуточнені, ділянка гомілковостопного суглоба та стопа 

M7928 Невралгія та неврит, неуточнені, інші локалізації 

M7929 Невралгія та неврит, неуточнені, локалізація неуточнена 

M7930 Панікуліт, неуточнений, множинні локалізації 

M7936 Панікуліт, неуточнений, гомілка 

M7961 Біль у кінцівках, ділянка плеча 

M7962 Біль у кінцівках, плече 

M7963 Біль у кінцівках, передпліччя 

M7964 Біль у кінцівках, кисть 

M7965 Біль у кінцівках, ділянка таза та стегно 

M7966 Біль у кінцівках, гомілка 

M7967 Біль у кінцівках, ділянка гомілковостопного суглоба та стопа 

M7969 Біль у кінцівках, локалізація неуточнена 

M7980 Інші уточнені ураження м'яких тканин, множинні локалізації 

M7981 Інші уточнені ураження м'яких тканин, ділянка плеча 

M7982 Інші уточнені ураження м'яких тканин, плече 

M7983 Інші уточнені ураження м'яких тканин, передпліччя 

M7984 Інші уточнені ураження м'яких тканин, кисть 

M7985 Інші уточнені ураження м'яких тканин, ділянка таза та стегно 

M7986 Інші уточнені ураження м'яких тканин, гомілка 

M7987 Інші уточнені ураження м'яких тканин, ділянка гомілковостопного суглоба та стопа 

M7988 Інші уточнені ураження м'яких тканин, інші локалізації 

M7995 Ураження м'яких тканин, неуточнене, ділянка таза та стегно 

M7996 Ураження м'яких тканин, неуточнене, гомілка 

M0001 Стафілококовий артрит і поліартрит, ділянка плеча 

M0003 Стафілококовий артрит і поліартрит, передпліччя 

M0005 Стафілококовий артрит і поліартрит, ділянка таза та стегно 

M0006 Стафілококовий артрит і поліартрит, гомілка 

M0007 Стафілококовий артрит і поліартрит, ділянка гомілковостопного суглоба та стопа 

M0092 Піогенний артрит, неуточнений, плече 

M0093 Піогенний артрит, неуточнений, передпліччя 

M0094 Піогенний артрит, неуточнений, кисть 

M0095 Піогенний артрит, неуточнений, ділянка таза та стегно 

M0096 Піогенний артрит, неуточнений, гомілка 

M0097 Піогенний артрит, неуточнений, ділянка гомілковостопного суглоба та стопа 

M1317 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках, ділянка гомілковостопного 

суглоба та стопа 

M1384 Інші уточнені артрити, кисть 

M1387 Інші уточнені артрити, ділянка гомілковостопного суглоба та стопа 

M205 Інші деформації пальця(ів) стопи (набута) 

M2127 Згинальна деформація, ділянка гомілковостопного суглоба та стопа 

M2133 Відвисла кисть або стопа (набута), передпліччя 

M2137 Відвисла кисть або стопа (набута), ділянка гомілковостопного суглоба та стопа 

M2186 Інші уточнені набуті деформації кінцівок, гомілка 

M2196 Набута деформація кінцівок, неуточнена, гомілка 

M220 Звичний вивих надколінка 

M2512 Фістула суглоба, плече 

M2516 Фістула суглоба, гомілка 

M2522 Розхитаний суглоб, плече 

M2535 Інша нестабільність функції суглобів, ділянка таза та стегно 

M2541 Випіт у суглобі, ділянка плеча 

M2542 Випіт у суглобі, плече 

M2543 Випіт у суглобі, передпліччя 

M2544 Випіт у суглобі, кисть 

M2545 Випіт у суглобі, ділянка таза та стегно 
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M2546 Випіт у суглобі, гомілка 

M2547 Випіт у суглобі, ділянка гомілковостопного суглоба та стопа 

M2548 Випіт у суглобі, інші локалізації 

M2549 Випіт у суглобі, локалізація неуточнена 

M2581 Інші уточнені ураження суглобів, ділянка плеча 

M2584 Інші уточнені ураження суглобів, кисть 

M2586 Інші уточнені ураження суглобів, гомілка 

M2591 Ураження суглоба, неуточнене, ділянка плеча 

M2596 Ураження суглоба, неуточнене, гомілка 

M2597 Ураження суглоба, неуточнене, ділянка гомілковостопного суглоба та стопа 

M311 Тромботична мікроангіопатія 

M316 Інший гігантоклітинний артеріїт 

M319 Некротизуюча васкулопатія, неуточнена 

M4624 Остеомієліт хребців, грудний відділ 

M4626 Остеомієліт хребців, поперековий відділ 

M4627 Остеомієліт хребців, попереково-крижовий відділ 

M4628 Остеомієліт хребців, крижовий та крижово-куприковий відділ 

M4642 Дисцит, неуточнений, шийний відділ 

M4646 Дисцит, неуточнений, поперековий відділ 

M4647 Дисцит, неуточнений, попереково-крижовий відділ 

M4652 Інші інфекційні спондилопатії, шийний відділ 

M4846 Перелом хребця внаслідок перенапруження, поперековий відділ 

M4894 Спондилопатія, неуточнена, грудний відділ 

M509 Ураження шийного диска, неуточнене 

M512 Інші уточнені зміщення міжхребцевих дисків 

M5326 Нестабільність хребта, поперековий відділ 

M533 Крижово-куприкове порушення, не класифіковане в інших рубриках 

M5382 Інші уточнені дорсопатії, шийний відділ 

M5389 Інші уточнені дорсопатії, неуточнена локалізація 

M6005 Інфекційний міозит, ділянка таза та стегно 

M6008 Інфекційний міозит, інші локалізації 

M6083 Інші міозити, передпліччя 

M6085 Інші міозити, ділянка таза та стегно 

M6092 Міозит, неуточнений, плече 

M6095 Міозит, неуточнений, ділянка таза та стегно 

M6096 Міозит, неуточнений, гомілка 

M6099 Міозит, неуточнений, локалізація неуточнена 

M6208 Діастаз м'яза, інші локалізації 

M6226 Ішемічний інфаркт м'яза, гомілка 

M6227 Ішемічний інфаркт м'яза, ділянка гомілковостопного суглоба та стопа 

M6250 Виснаження й атрофія м'яза, не класифіковані в інших рубриках, множинні 

локалізації 

M6259 Виснаження й атрофія м'яза, не класифіковані в інших рубриках, локалізація 

неуточнена 

M6262 Розтягнення м’яза, плече 

M6265 Розтягнення м’яза, ділянка таза та стегно 

M6266 Розтягнення м’яза, гомілка 

M6267 Розтягнення м’яза, ділянка гомілковостопного суглоба та стопа 

M6268 Розтягнення м’яза, інші локалізації 

M6280 Інші уточнені ураження м'язів, множинні локалізації 

M6281 Інші уточнені ураження м'язів, ділянка плеча 

M6283 Інші уточнені ураження м'язів, передпліччя 

M6284 Інші уточнені ураження м'язів, кисть 

M6285 Інші уточнені ураження м'язів, ділянка таза та стегно 

M6286 Інші уточнені ураження м'язів, гомілка 

M6288 Інші уточнені ураження м'язів, інші локалізації 

M6289 Інші уточнені ураження м'язів, локалізація неуточнена 

M6295 Ураження м'яза, неуточнене, ділянка таза та стегно 

M6299 Ураження м'яза, неуточнене, локалізація неуточнена 
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M6385 Інші ураження м'язів при хворобах, класифікованих в інших рубриках, ділянка таза 

та стегно 

M6388 Інші ураження м'язів при хворобах, класифікованих в інших рубриках, інші 

локалізації 

M6513 Інший інфекційний (тендо)синовіт, передпліччя 

M6582 Інший синовіт та тендосиновіт, плече 

M6584 Інший синовіт та тендосиновіт, кисть 

M6586 Інший синовіт та тендосиновіт, гомілка 

M6587 Інший синовіт та тендосиновіт, ділянка гомілковостопного суглоба та стопа 

M6588 Інший синовіт та тендосиновіт, інші локалізації 

M6591 Синовіт та тендосиновіт, неуточнений, ділянка плеча 

M6593 Синовіт та тендосиновіт, неуточнений, передпліччя 

M6594 Синовіт та тендосиновіт, неуточнений, кисть 

M6596 Синовіт та тендосиновіт, неуточнений, гомілка 

M6597 Синовіт та тендосиновіт, неуточнений, ділянка гомілковостопного суглоба та стопа 

M6599 Синовіт та тендосиновіт, неуточнений, локалізація неуточнена 

M660 Розрив підколінної кісти 

M6646 Спонтанний розрив інших сухожилків, гомілка 

M6791 Ураження синовіальної оболонки та сухожилка, неуточнене, ділянка плеча 

M8401 Неправильне зрощення перелому, ділянка плеча 

M8402 Неправильне зрощення перелому, плече 

M8416 Незрощення перелому [псевдоартроз], гомілка 

M8418 Незрощення перелому [псевдоартроз], інші локалізації 

M8425 Уповільнене зрощення перелому, ділянка таза та стегно 

M8437 Перелом унаслідок тиску, не класифікований в інших рубриках, ділянка 

гомілковостопного суглоба та стопа 

M8442 Патологічний перелом, не класифікований в інших рубриках, плече 

M8445 Патологічний перелом, не класифікований в інших рубриках, ділянка таза та стегно 

M8446 Патологічний перелом, не класифікований в інших рубриках, гомілка 

M8448 Патологічний перелом, не класифікований в інших рубриках, інші локалізації 

M8485 Інші порушення цілісності кістки, ділянка таза та стегно 

M8488 Інші порушення цілісності кістки, інші локалізації 

M8600 Гострий гематогенний остеомієліт, множинні локалізації 

M8615 Інший гострий остеомієліт, ділянка таза та стегно 

M8617 Інший гострий остеомієліт, ділянка гомілковостопного суглоба та стопа 

M8618 Інший гострий остеомієліт, інші локалізації 

M8685 Інший остеомієліт, ділянка таза та стегно 

M8689 Інший остеомієліт, локалізація неуточнена 

M8690 Остеомієліт, неуточнений, множинні локалізації 

M8693 Остеомієліт, неуточнений, передпліччя 

M8694 Остеомієліт, неуточнений, кисть 

M8695 Остеомієліт, неуточнений, ділянка таза та стегно 

M8696 Остеомієліт, неуточнений, гомілка 

M8697 Остеомієліт, неуточнений, ділянка гомілковостопного суглоба та стопа 

M8698 Остеомієліт, неуточнений, інші локалізації 

M8699 Остеомієліт, неуточнений, локалізація неуточнена 

M8981 Інші уточнені ураження кісток, ділянка плеча 

M8982 Інші уточнені ураження кісток, плече 

M8983 Інші уточнені ураження кісток, передпліччя 

M8985 Інші уточнені ураження кісток, ділянка таза та стегно 

M8986 Інші уточнені ураження кісток, гомілка 

M8988 Інші уточнені ураження кісток, інші локалізації 

M8989 Інші уточнені ураження кісток, локалізація неуточнена 

M8996 Ураження кісток, неуточнене, гомілка 

M8997 Ураження кісток, неуточнене, ділянка гомілковостопного суглоба та стопа 

M8998 Ураження кісток, неуточнене, інші локалізації 

M9071 Перелом кісток при новоутвореннях, плече 

M9072 Перелом кісток при новоутвореннях, ділянка плеча 

M9073 Перелом кісток при новоутвореннях, передпліччя 
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M9075 Перелом кісток при новоутвореннях, ділянка таза та стегно 

M9078 Перелом кісток при новоутвореннях, інші локалізації 

M952 Інша набута деформація голови 

M958 Інші уточнені набуті деформації кістково-м'язової системи 

R2989 Інші та неуточнені симптоми та ознаки, що відносяться до кістково-м'язової 

системи 

 

17.11 Дисфагія 

 

R13 Дисфагія 

 

17.12 Інші симптоми 

 

R030 Підвищений кров'яний тиск за відсутності діагнозу гіпертензії 

R031 Неспецифічне зниження кров'яного тиску 

R05 Кашель 

R066 Гикавка 

R067 Чхання 

R070 Біль у горлі 

R093 Мокротиння 

R12 Печія 

R14 Метеоризм та пов’язані з ним стани 

R196 Неприємний запах з рота (зловонне дихання) 

R293 Аномалія постави 

R431 Паросмія 

R432 Парагевзія 

R438 Інші та неуточнені розлади нюху та смаку 

R462 Дивна та незрозуміла поведінка 

R464 Загальмованість та уповільнена реакція 

R468 Інші симптоми та ознаки, що відносяться до зовнішнього вигляду та поведінки 

R478 Інші та неуточнені розлади мови 

R490 Дисфонія 

R492 Відкрита та закрита гугнявість 

R498 Інші та неуточнені порушення голосу 

R520 Гострий біль 

R529 Біль, неуточнений 

R53 Нездужання та втома 

R590 Локалізоване збільшення лімфатичних вузлів 

R591 Генералізоване збільшення лімфатичних вузлів 

R610 Локалізований гіпергідроз 

R611 Генералізований гіпергідроз 

R619 Гіпергідроз, неуточнений 

R630 Анорексія 

R631 Полідипсія 

R632 Поліфагія 

R633 Труднощі, пов’язані з годуванням та введенням їжі 

R634 Анормальна втрата маси тіла 

R635 Анормальне збільшення маси тіла 

R638 Інші симптоми та ознаки, пов'язані з прийомом їжі та рідини 

R682 Сухість у роті, неуточнена 

R688 Інші уточнені загальні симптоми та ознаки 

R69 Невідомі та неуточнені причини захворювання 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО РОЗГЛЯДУ 

 

1. Кодування несприятливої реакції у випадку застосування декількох лікарських 

засобів 
Бувають випадки, коли пацієнт страждає від побічної дії лікарського засобу, але він приймає 

декілька лікарських засобів, що належать до різних класів (а, відповідно, до різних класів 

CHADx), та неможливо виокремити один лікарський засіб, який спричиняє побічну дію. 

Наприклад, пацієнт скаржиться на нудоту та блювання, приймаючи опіоїди (Клас 2.7) та 

протипухлинні препарати (Клас 2.3), та жоден з них не визначений як фактор, що спричиняє 

побічну дію. Однак, такі випадки є виключними, та можна просто враховувати перший 

зазначений код зовнішньої причини, тобто перший код лікарського засобу, який йде одразу 

після коду діагнозу побічної дії. У CHADx 2, Класах 2.1 до 2.17 на даний момент не 

передбачено жодного правила для таких випадків. 

 

2. Агенти, резистентні до лікарських засобів 
У CHADx 4 є два класи 4.3 Резистентність до метициліну та 4.4 Інфекції, резистентні до 

інших лікарських засобів, які містять лише вторинні коди, тобто вони є додатковими кодами, 

що позначають антибіотик, до якого має резистентність бактеріальний агент. Код, який 

позначає фактичну інфекційну хворобу, міститься у іншому класі CHADx та повинен 

враховуватися там. Тим самим, залишається відкритим питання, як ці два класи повинні 

взагалі використовуватися у CHADx. 

 

3. Подвійне врахування випадків сепсису 
Під час перегляду додатку з кодами CHADx у 2011 році були введені конкретні правила, щоб 

гарантувати урахування випадків сепсису безпосередньо з первинною 

причиною/інфекціями/ускладненнями, якщо є. До CHADx 4, Клас 4.1 Сепсис відносяться 

лише ті випадки сепсису, коли відсутня будь-яка додаткова документація щодо його причини. 

Користувачі CHADx можуть іноді ігнорувати це правило, тим самим спричиняючи «подвійне 

врахування» випадку сепсису. 

 

 


