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XIV SİNİF
Sidik-cinsiyyət sisteminin xəstəlikləri
(N00–N99)
Çıxarılıb: perinatal dövrdə əmələ gələn ayrı-ayrı vəziyyətlər (P00–P96)
bəzi infeksion və parazitar xəstəliklər (A00–B99)
hamiləlik, doğuş və zahılıq dövrünün ağırlaşmaları (O00–O99)
anadangəlmə anomaliyalar, deformasiyalar və xromosom pozğunluqları (Q00–Q99)
endokrin sisteminin xəstəlikləri, qidalanma və maddələr mübadiləsinin pozğunluqları (E00–
E90) travmalar, zəhərlənmələr və xarici səbəblərin təsirindən törənən digər hallar (S00–T98)
yenitörəmələr (C00–D48)
başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, klinik və laborator tədqiqatlar zamanı aşkar
olunan simptomlar, nişanələr və normadan kənara çıxma halları (R00–R99)
Bu sinif aşağıdakı rubrikaları özündə cəmləşdirir:
N00–N08
Yumaqcıq xəstəlikləri
N10–N16
Böyrəklərin tubulointerstisial xəstəlikləri
N17–N19
Böyrək çatmamazlığı
N20–N23
Böyrəkdaşı xəstəliyi
N25–N29
Böyrək və sidik axarının digər xəstəlikləri
N30–N39
Sidik-ifrazat sisteminin digər xəstəlikləri
N40–N51
Kişi cinsiyyət orqanlarının xəstəlikləri
N60–N64
Süd vəzisinin xəstəlikləri
N70–N77
Qadın kiçik çanaq orqanların iltihabi xəstəlikləri
N80–N98
Qadın cinsiyyət orqanlarının qeyri-iltihabi xəstəlikləri
N99
Sidik-cinsiyyət sisteminin digər pozğunluqları
Aşağıda göstərilən rubrikalar xüsusi olaraq ulduzla nişanlanmışdır:
N08*
Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı yumaqcıq zədələnmələri
N16*
Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı böyrəyin tubulointerstisial zədələnmələri
N22*
Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı sidikçıxarıcı yolların daşı
N29*
Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı böyrəyin və sidik axarının
başqa zədələnmələri
N33*
Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı sidik kisəsinin zədələnmələri
N37*
Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı uretranın zədələnmələri
N51*
Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı kişi cinsiyyət orqanlarının zədələnmələri
N74*
Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı qadınların kiçik çanaq orqanlarının
iltihabi xəstəlikləri
N77*
Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı vulva və uşaqlıq yolunun xoralanması və
iltihabı
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Yumaqcıq xəstəlikləri
(N00–N08)
Xroniki böyrək xəstəliyi (N18.-) ilə əlaqəni müəyyənləşdirmək lazım gələrsə, əlavə koddan istifadə edilir.
Xarici səbəbi müəyyənləşdirmək lazım gəldikdə (XX sinif) və ya kəskin (N17.-), xroniki (N18.-) və ya
dəqiqləşdirilməmiş böyrək çatmamazlığı (N19) mövcud olduqda əlavə koddan istifadə edilir.
Çıxarılıb: böyrək zədələnməsi ilə müşayiət olunan hipertoniya xəstəliyi (I12.-)
N00–N07 rubrikaları ilə morfoloji dəyişiklikləri təsnif edən aşağıdakı dördüncü işarələr istifadə oluna bilər.
Əgər zədələnmələrin müəyyənləşdirilməsi üçün xüsusi müayinələr aparılmayıbsa (məsələn, böyrəklərin
biopsiyası və ya autopsiyası) .0–.8 yarım rubrikalarından istifadə etmək lazım deyil.
.0 Əhəmiyyətsiz yumaqcıq pozğunluqları
Minimal patoloji dəyişiklik
.1 Ocaqlı və seqmentar yumaqcıq pozğunluqları
Ocaqlı və seqmentar:
• hialinoz
• skleroz
Ocaqlı qlomerulonefrit
.2 Diffuz membranoz qlomerulonefrit
.3 Diffuz mezangial proliferativ qlomerulonefrit
.4 Diffuz endokapilyar proliferativ qlomerulonefrit
.5 Diffuz mezangiokapilyar qlomerulonefrit
Membranoz-proliferativ qlomerulonefrit (I və III tiplər və ya ƏGO)
.6 Sıx çöküntü xəstəliyi
Membranoz-proliferativ qlomerulonefrit (II tip)
.7 Diffuz oraqşəkilli qlomerulonefrit
Ekstrakapilyar qlomerulonefrit
.8 Digər dəyişikliklər
ƏGO proliferativ qlomerulonefrit
.9 Dəqiqləşdirilməmiş dəyişiklik

N00

Kəskin nefritik sindrom
[yarımrubrikalar yuxarıda göstərilmişdir]
Daxil edilib: kəskin:
• yumaqcıq xəstəliyi
• qlomerulonefrit
• nefrit
• ƏGO böyrək xəstəliyi
Çıxarılıb: kəskin tubulointerstisial nefrit (N10)
ƏGO nefritik sindrom (N05.–)

N01

Kəskin şiddətlənən nefritik sindrom
[yarımrubrikalar yuxarıda göstərilmişdir]
Daxil edilib: kəskin şiddətlənən:
• yumaqcıq xəstəliyi
• qlomerulonefrit
• nefrit
Çıxarılıb: ƏGO nefritik sindrom (N05.–)

N02

Residiv verən və davamlı hematuriya
[yarımrubrikalar yuxarıda göstərilmişdir]
Daxil edilib: xoşxassəli (ailəvi) (uşaq) hematuriya(-sı)
N00.-dan əvvəldə qeyd edilən .0–.8 yarmrubrikalarında dəqiqləşdirilmiş
morfoloji zədələnmə ilə müşayiət olunan hematuriya
Çıxarılıb: ƏGO hematuriya (R31)
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N03

Xronik nefritik sindrom
[yarımrubrikalar yuxarıda göstərilmişdir]
Daxil edilib: xroniki:
• böyrək xəstəliyi
• qlomerulonefrit
• nefrit
Çıxarılıb: xroniki tubulointerstisial nefrit (N11.–)
diffuz sklerozlaşan qlomerulonefrit(N18.–)
ƏGO nefritik sindrom (N05.–)

N04

Nefrotik sindrom
[yarımrubrikalar yuxarıda göstərilmişdir]
Daxil edilib: anadangəlmə nefrotik sindrom
lipoidli nefroz

N05

Dəqiqləşdirilməmiş nefrotik sindrom
[yarımrubrikalar yuxarıda göstərilmişdir]
Daxil edilib: ƏGO kəskin:
• böyrək xəstəliyi
• qlomerulonefrit
• nefrit
N00.-dan əvvəldə qeyd edilən .0–.8 yarmrubrikalarında dəqiqləşdirilmiş morfoloji
zədələnmə ilə müşayiət olunan ƏGO nefropatiya və ƏGO böyrək xəstəliyi
Çıxarılıb: morfoloji zədələnmə müəyyən olunmadan ƏGO nefropatiya (N28.9)
morfoloji zədələnmə müəyyən olunmadan ƏGO böyrək xəstəliyi (N28.9)
ƏGO tubulointerstisial nefrit (N12)

N06

Dəqiqləşdirilmiş morfoloji zədələnmə ilə müşayiət edilən
izolə olunmuş proteinuriya
[yarımrubrikalar yuxarıda göstərilmişdir]
Daxil edilib: N00.-dan əvvəldə qeyd edilən .0–.8 yarmrubrikalarında dəqiqləşdirilmiş morfoloji
zədələnmə ilə müşayiət olunan proteinuriya (izolə olunmuş) (ortostatik) (davamlı)
Çıxarılıb: ƏGO proteinuriya (R80)
Ben-Conson proteinuriyası (R80)
hamiləlik nəticəsində əmələ gələn proteinuriya (O12.1)
ƏGO izolə olunmuş proteinuriya (R80)
ƏGO ortostatik proteinuriya (N39.2)
ƏGO davamlı proteinuriya(N39.1)

N07

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan irsi nefropatiya
[yarımrubrikalar yuxarıda göstərilmişdir]
Çıxarılıb: Alport sindromu (Q87.8)
irsi amiloid nefropatiya (E85.0)
dırnaq-diz qapağı sindromu (dırnaqlar və diz qapağının olmaması və ya
inkişafdan qalması) (Q87.2)
nefropatiyasız irsi-ailəvi amiloidoz (E85.0)

N08*

Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı
yumaqcıq zədələnmələri
Daxil edilib: digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı nefropatiya
Çıxarılıb: digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı böyrəyin tubulointerstisial
zədələnmələri (N16.–*)
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N08.0*

Digər rubrikalarda təsnif olunan yoluxucu və parazitar
xəstəliklər zamanı yumaqcıq zədələnmələri
Aşağıdakılar zamanı yumaqcıq zədələnmələri:
• Plazmodium malariae törədən malyariya (B52.0†)
• epidemik parotit (B26.8†)
• şistosomoz [bilharsioz] (B65.–†)
• sepsis (A40–A41†)
• strongiloidoz (B78.–†)
• sifilis (A52.7†)

N08.1*

Yenitörəmələr zamanı yumaqcıq zədələnmələri
Aşağıdakılar zamanı yumaqcıq zədələnmələri:
• çox saylı mieloma (C90.0†)
• Valdenstremin makroqlobulinemiyası (C88.0†)

N08.2*

Qan xəstəlikləri və immun pozğunluqlar zamanı yumaqcıq
zədələnmələri
Aşağıdakılar zamanı yumaqcıq zədələnmələri:
• krioqlobulinemiya (D89.1†)
• disseminə olunmuş damardaxili laxtalanma (defibrinasiya sindromu) (D65†)
• hemolitik-uremik sindrom (D59.3†)
• Henox[-Şönleyn] purpuru (D69.0†)
• oraqvarı-hüceyrə pozğunluqları (D57.–†)

N08.3*
N08.4*

Şəkərli diabet zamanı yumaqcıq zədələnmələri (E10–E14
ümumi dördüncü.2† işarəsi ilə)
Endokrin sisteminin digər xəstəlikləri, başqa maddələr
mübadiləsi və qidalanma pozgunluqlarında yumaqcıq
zədələnmələri
Aşağıdakılar zamanı yumaqcıq zədələnmələri:
• amiloidozda (E85.–†)
• Fabri xəstəliyi (Anderson) (E75.2†)
• Lesitin-xolesterin-atsiltransferaza çatmamazlıgı (E78.6†)

N08.5*

Birləşdirici toxumanın sistem xəstəlikləri zamanı
yumaqcıqların zədələnmələri
•Qudpasçer sindromu zamanı (M31.0†)
•Mikroskopik poliangiit zamanı (M31.7†)
•Sistem qırmızı qurdeşənəyi zamanı (M32.1†)
•Trombositopenik purpura zamanı (M31.1†)
•Veqener qranulomatozu zamanı (M31.3†)

N08.8*

yumaqcıqların
zədələnmələri

Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklər zamanı
yumaqcıqların zədələnmələri
Yarımkəskin bakterial endokardit zamanı yumaqcıqların zədələnmələri (I33.0†)
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Böyrəklərin tubulointerstisial xəstəlikləri
(N10–N16)
Daxil edilib: pielonefrit
Çıxarılıb: kistoz pieloureterit (N28.8)

N10

Kəskin tubulointerstisial nefrit
Daxil edilib: Kəskin:
• infeksion interstisial nefrit
• pielit
• pielonefrit
İnfeksion amili göstərmək lazım gələrsə, əlavə koddan (B95–B98) istifadə edilir.

N11

Xronik tubulointerstisial nefrit
Daxil edilib: xroniki:
• infeksion interstisial nefrit
• pielit
• pielonefrit
İnfeksion amili göstərmək lazım gələrsə, əlavə koddan (B95–B98) istifadə edilir.

N11.0

Reflyuksla bağlı qeyri-obstruktiv xroniki pielonefrit
(Kisə-sidik axarı) reflyuksu ilə bağlı (xroniki) pielonefrit
Çıxarılıb: ƏGO kisə-sidik axarı reflyuksu (N13.7)

N11.1

Xroniki obstruktiv pielonefrit
Ləyən-sidik axarı birləşməsinin
Sidik axarının çanaq seqmentinin
Sidik axarının

anomaliyası ilə
əyriliyi ilə
obstruksiyası ilə
daralması ilə

bağlı olan (xroniki)
pielonefrit

Çıxarılıb: kalkulyoz pielonefrit (N20.9)
obstruktiv uropatiya (N13.–)

N11.8

Digər xroniki tubulointerstisial nefritlər
ƏGO, qeyri-obstruktiv xroniki pielonefritlər

N11.9

Dəqiqləşdirilməmiş xroniki tubulointerstisial nefrit
ƏGO xroniki:
• interstisial nefrit
• pielit
• pielonefrit

N12

Kəskin və ya xroniki olduğu dəqiqləşdirilməmiş
tubulointerstisial nefrit
Daxil edilib: ƏGO interstisial nefrit
ƏGO pielit
ƏGO pielonefrit
Çıxarılıb: kalkulyoz pielonefrit (N20.9)

N13

Obstruktiv uropatiya və reflyuks-uropatiya
Çıxarılıb: böyrək və sidik axarı daşı, hidronefroz olmadan (N20.–)
böyrək ləyəni və sidik axarının anadangəlmə obstruktiv dəyişiklikləri
(Q62.0–Q62.3)
obstruktiv pielonefrit (N11.1)

N13.0

Ləyən-sidik axarı birləşməsinin obstruksiyası ilə
hidronefroz
Çıxarılıb: infeksiya ilə (N13.6)
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N13.1

Sidik axarının başqa rubrikalarda təsnif olunmayan daralması
Ilə hidronefroz
Çıxarılıb: infeksiya ilə (N13.6)

N13.2

Böyrək və sidik axarının daş ilə tutulmuş
hidronefrozu
Çıxarılıb: infeksiya ilə (N13.6)

N13.3

Digər və dəqiqləşdirilməmiş hidronefrozlar

N13.4

Hidroureter

Çıxarılıb: infeksiya ilə (N13.6)
Çıxarılıb: infeksiya ilə (N13.6)

N13.5

Sidik axarının, hidronefroz olmadan, əyilmə və daralması

N13.6

Pielonefroz

Çıxarılıb: infeksiya ilə (N13.6)
N13.0–N13.5 rubrikalarında göstərilən və infeksiya ilə müşayiət olunan hallar
İnfeksiya ilə müşayiət olunan obstruktiv uropatiya
İnfeksion amili göstərmək lazım gələrsə,əlavə koddan (B95–B98) istifadə edilir.

N13.7

Sidik kisəsi-sidik axarı reflyuksu ilə bağlı uropatiya
Sidik kisəsi-sidik axarı reflyuksu:
• ƏGO
• çapıqlaşma ilə müşayiət olunan
Çıxarılıb: Sidik kisəsi-sidik axarı reflyuksu ilə bağlı pielonefrit (N11.0)

N13.8
N13.9

Digər obstruktiv uropatiya və reflyuks-uropatiya
Dəqiqləşdirilməmiş obstruktiv uropatiya və reflyuks-uropatiya
Sidik yolunun ƏGO obstruksiyası

N14

Ağır metallar və dərman maddələrinin təsirindən əmələ
gələn tubulointerstisial və tubulyar zədələnmələr
Toksik maddəni göstərmək zərurəti yaranarsa, xarici səbəblərin əlavə kodundan
(XX sinif) istifadə edilir.

N14.0
N14.1

N14.3
N14.4

Analgetik maddələrin təsirindən əmələ gələn nefropatiya
Dərman vasitələri, dərman preparatları və ya bioloji aktiv
maddələrin təsirindən əmələ gələn nefropatiya
Dəqiqləşdirilməmiş dərman vasitəsi, dərman preparatı və
ya bioloji aktiv maddənin təsirindən əmələ gələn nefropatiya
Ağır metalların təsirindən əmələ gələn nefropatiya
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan toksik nefropatiya

N15

Böyrəklərin digər tubulointerstisial xəstəlikləri

N15.0

Balkan nefropatiyası

N14.2

Balkan endemik nefropatiyası

N15.1
N15.8
N15.9

Böyrək və böyrəkətrafı toxumanın absesi
Böyrəyin digər dəqiqləşdirilmiş tubulointerstisial
zədələnmələri
Böyrəyin dəqiqləşdirilməmiş tubulointerstisial zədələnməsi
Böyrəyin ƏGO infeksiyası
Çıxarılıb: sidik yolların ƏGO infeksiyası (N39.0)

N16*

Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı
böyrəyin tubulointerstisial zədələnmələri
11
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N16.0*

Digər rubrikalarda təsnif olunan infeksion və parazitar
xəstəliklər zamanı böyrəklərin tubulointerstisial zədələnməsi
Brusellyoz zamanı (A23.–†)
Difteriya zamanı (A36.8†)
Salmonellyoz zamanı (A02.2†)
Sepsis zamanı (A40–A41†)
Toksoplazmoz zamanı (B58.8†)

N16.1*

Böyrəklərin yenitörəmələr zamanı tubulointerstisial zədələnməsi
Leykemiya zamanı (C91–C95†)
Limfoma zamanı (C81–C85†, C96.–†)
Çox saylı mieloma zamanı (C90.0†)

N16.2*

böyrəklərin tubulointerstisial zədələnmələri

böyrəklərin tubulointerstisial zədələnməsi

Qan xəstəlikləri və immun mexanizmin də prosesə cəlb
olunması ilə gedən patoloji hallar zamanı böyrəklərin
tubulointerstisial zədələnməsi
Qarışıq krioqlobulinemiya zamanı (D89.1†)
Sarkoidoz zamanı (D86.–†)

N16.3*

Maddələr mübadiləsinin pozğunluğu zamanı
böyrəklərin tubulointerstisial zədələnməsi
Sistinoz zamanı (E72.0†)
Qlikogenin toplanması xəstəliyi zamanı (E74.0†)
Vilson xəstəliyi zamanı (E83.0†)

N16.4*

böyrəklərin tubulointerstisial zədələnməsi

böyrəklərin tubulointerstisial
zədələnməsi

Birləşdirici toxumanın sistem xəstəlikləri zamanı böyrəklərin
tubulointerstisial zədələnməsi
Gözün quruluq (Şeqren) sindromu zamanı (M35.0†)
böyrəklərin tubulointerstisial zədələnməsi
Sistem qırmızı qurdeşənəyi zamanı (M32.1†)

N16.5*
N16.8*

Transplantantın dəf edilməsi zamanı böyrəklərin
tubulointerstisial zədələnməsi (T86.–†)
Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklər zamanı
böyrəklərin tubulointerstisial zədələnməsi

Böyrək çatmamazlığı
(N17–N19)
Xarici amili göstərmək zərurəti yaranarsa, xarici səbəblərin əlavə kodundan (XX sinif) istifadə
etmək lazımdır.
Çıxarılıb: anadangəlmə böyrək çatmamazlığı (P96.0)
ağır metallar və dərman maddələrinin təsirindən əmələ gələn tubulointerstisial və tubulyar
zədələnmələr (N14.–)
prerenal uremiya (R39.2)
hemolitik-uremik sindrom (D59.3)
hepatorenal sindrom (K76.7)
hepatorenal sindrom:
• doğuşdan sonrakı (O90.4)
ekstrarenal uremiya (R39.2)
böyrək çatmamazlığı:
- abort, uşaqlıqdan kənar və ya molyar hamiləliyi ağırlaşdıran (O00–O07, O08.4)
- doğuş və doğuşdan sonrakı dövrü ağırlaşdıran (O90.4)
- tibbi proseduralardan sonra baş verən (N99.0)

N17

Kəskin böyrək çatmamazlığı
Daxil edilib: böyrək funksiyalarının kəskin pozuğunluğu
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N17.0

Tubulyar nekroz ilə müşayiət olunan kəskin böyrək
çatmamazlığı
Tubulyar nekroz:
• ƏGO
• kəskin
• böyrək mənşəli

N17.1

Kəskin qabıq nekrozu ilə müşayiət olunan kəskin böyrək
çatmamazlığı
Qabıq nekrozu:
• ƏGO
• kəskin
• böyrək mənşəli

N17.2

Medulyar nekrozla müşayiət olunan kəskin böyrək
çatmamazlığı
Medullyar (papillyar) nekroz:
• ƏGO
• kəskin
• böyrək mənşəli

N17.8
N17.9

N18

Digər kəskin böyrək çatmamazlığı
Dəqiqləşdirilməmiş kəskin böyrək çatmamazlığı

Xroniki böyrək xəstəliyi
Daxil edilib: Xroniki böyrək çatmamazlığı
Xroniki uremiya
Diffuz sklerozlaşan qlomerulonefrit
Müvafiq xəstəliyin səbəbini göstərmək lazım gələrsə, əlavə koddan istifadə etmək lazımdır.
Hipertenziyanın olduğunu göstərmək lazım gələrsə, əlavə koddan istifadə etmək lazımdır.
Çıxarılıb:hipertenziya ilə müşayiət olunan xroniki böyrək çatmamazlığı (I12.0)

N18.1

Xroniki böyrək xəstəliyi I mərhələ
YFS-in normal və ya yüksək (> 90 mL/dəq) olması ilə böyrək zədələnməsi

N18.2

Xroniki böyrək xəstəliyi II mərhələ
YFS-in zəif azalması (60-89 mL/dəq) ilə böyrək zədələnməsi

N18.3

Xroniki böyrək xəstəliyi III mərhələ
YFS-in orta azalması (30-59 mL/dəq) ilə böyrək zədələnməsi

N18.4

Xroniki böyrək xəstəliyi IV mərhələ

N18.5

Xroniki böyrək xəstəliyi V mərhələ

YFS-in ağır dərəcəli azalması (15-29 mL/dəq) ilə böyrək zədələnməsi
YFS-in ağır dərəcəli azalması (15-29 mL/dəq) ilə böyrək zədələnməsi
Xroniki uremiya
Böyrək xəstəliyinin axırıncı mərhələsi:
• allotransplantat pozğunluğu
• ƏGO
• dializ
• dializ və ya transplant olmadan
Böyrək retiniti (H32.8*)
Uremik:
• apopleksiya† (I68.8*)
• demensiya† (F02.8*)
• nevropatiya† (G63.8*)
• iflic† (G99.8*)
• perikardit † (I32.8*)
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N18.9

Dəqiqləşdirilməmiş xroniki böyrək xəstəliyi

N19

Dəqiqləşdirilməmiş böyrək çatmamazlığı
Daxil edilib:ƏGO böyrək çatmamazlığı
Çıxarılıb: hipertenziya ilə müşayiət olunan böyrək çatmamazlığı (I12.0)
yenidoğulmuşlarda uremiya (P96.0)

Böyrək daşı xəstəliyi
(N20–N23)
N20

Böyrək və sidik axarı daşları
Daxil edilib: daşlı pielonefrit
Çıxarılıb: hidronefrozla müşayiət olunan (N13.2)

N20.0

Böyrək daşları
ƏGO nefrolitiaz
Böyrək konkrementləri və ya daşları
Mərcanabənzər konkrementlər
Böyrəkdə daş

N20.1

Sidik axarı daşları

N20.2
N20.9

Sidik axarı daşları ilə birgə böyrək daşları
Dəqiqləşdirilməmiş sidik daşları

N21

Sidik yollarının aşağı şöbələrinin daşları

Sidik axarında daş

Daxil edilib: sistit və uretritlə birgə

N21.0

Sidik kisəsində daşlar
Sidik kisəsi divertikulunda konkrementlər
Sidik kisəsi daşı
Çıxarılıb: mərcanabənzər konkrementlər (N20.0)

N21.1
N21.8
N21.9

Uretrada daşlar
Sidik yollarının aşağı şöbələrinin digər daşları
Sidik yollarının aşağı şöbələrinin dəqiqləşdirilməmiş daşları

N22*

Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı sidik
yollarının daşları

N22.0*
N22.8*

Şistosomoz [bilqarsioz] (B65.–†)zamanı sidik daşları
Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklər zamanı
sidik yollarının daşları

N23

Dəqiqləşdirilməmiş böyrək sancısı

Böyrək və sidik axarının digər xəstəlikləri
(N25–N29)
Çıxarılıb: böyrəkdaşı xəstəliyi ilə birgə (N20–N23)

N25

Böyrək kanalcıqlarının disfunksiyası nəticəsində yaranan
pozğunluqlar
Çıxarılıb: E70–E90 rubrikalarındə təsnif edilən metabolik pozğunluqlar
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N25.0

Böyrək osteodistrofiyası
Azotemik osteodistrofiya
Fosfatların itirilməsi ilə bağlı kanalcıq pozğunluqları
Böyrək mənşəli:
• raxit
• cırtdanboyluq

N25.1
N25.8

Nefrogen şəkərsiz diabet
Böyrək kanalcıqlarının disfunksiyası ilə bağlı olan digər
pozğunluqlar
Laytvud-Olbrayt sindromu
ƏGO böyrək-kanalcıq asidozu
Böyrək mənşəli ikincili hiperparatireoz

N25.9

Böyrək kanalcıqlarının disfunksiyası ilə əlaqədar
dəqiqləşdirilməmiş pozğunluq

N26

Dəqiqləşdirilməmiş büzülmüş böyrək
Böyrəyin (terminal) atrofiyası
ƏGO böyrək sklerozu
Çıxarılıb: hipertenziya ilə birgə büzülmüş böyrək (I12.–)
diffuz sklerozlaşdıran qlomerulonefrit (N18.–)
(arteriolyar) (arteriosklerotik) hipertenziv nefroskleroz (I12.–)
naməlum səbəbli xırda böyrək (N27.–)

N27

Naməlum səbəbli xırda böyrək

N27.0
N27.1
N27.9

Birtərəfli xırda böyrək
İkitərəfli xırda böyrək
Dəqiqləşdirilməmiş xırda böyrək

N28

Böyrək və sidik axarının başqa rubrikalarda təsnif
olunmayan digər xəstəlikləri
Çıxarılıb: hidroureter (N13.4)
ƏGO kəskin böyrək xəstəliyi (N00.9)
ƏGO xroniki böyrək xəstəliyi (N03.9)
sidik axarının hidronefrozla müşayiət olunan əyilmə və daralması (N13.1)
sidik axarının hidronefroz olmadan əyilmə və daralması (N13.5)

N28.0

Böyrəyin işemiya və ya infarktı
Böyrək arteriyasının:
• emboliyası
• obstruksiyası
• okklyüziyası
• trombozu
Böyrəyin infarktı
Çıxarılıb: Qoldblatt böyrəyi (I70.1)
böyrək arteriyasının (böyrəkdən kənar hissəsinin):
• aterosklerozu (I70.1)
• anadangəlmə stenozu (Q27.1)

N28.1

Qazanılmış böyrək kistası
Böyrəyin (çoxlu) (tək) qazanılmış kistası
Çıxarılıb: böyrəyin (anadangəlmə) kistoz xəstəliyi (Q61.–)
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N28.8

Böyrək və sidik axarının digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləri
Böyrəyin hipertrofiyası
Meqaloureter
Nefroptoz Kistoz:
• pielit
• pieloureterit
• ureterit
Uretrosele

N28.9

Böyrək və sidik axarının dəqiqləşdirilməmiş xəstəliyi
ƏGO nefropatiya
ƏGO böyrək xəstəliyi
Çıxarılıb: .0–.8 yarmrubrikalarında dəqiqləşdirilməmiş morfoloji zədələnmələrlə müşayiət
olunan ƏGO nefropatiya və ƏGO böyrək pozğunluqları (N05.–)

N29*

Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı
böyrəyin və sidik axarının başqa zədələnmələri

N29.0*
N29.1*

Böyrəyin gec sifilisi (A52.7†)
Böyrək və sidik axarının digər rubrikalarda təsnif olunan
infeksion və parazitar xəstəliklər zamanı başqa
zədələnmələri
Böyrək və sidik axarının şistosomoz (bilqarsioz) zamanı zədələnmələri (B65.–†)
Böyrək və sidik axarının vərəm zamanı zədələnmələri (A18.1†)

N29.8*

Böyrək və sidik axarının digər rubrikalarda təsnif olunan
başqa xəstəliklər zamanı digər zədələnmələri
Sistinoz (E72.0†)

Sidik sisteminin digər xəstəlikləri
(N30–N39)
Çıxarılıb: sidik yollarının infeksiyası (aşağıda göstərilən halları ağırlaşdıran):
• abort, uşaqlıqdankənar və ya molyar hamiləlik (O00–O07, O08.8)
• hamiləlik, doğuş və doğuşdan sonrakı dövr (O23.–, O75.3, O86.2)
• sidikdaşı xəstəliyi ilə birgə (N20–N23)

N30

Sistit
İnfeksion amili (B95–B98) göstərmək zərurəti yaranarsa, xarici təsirin əlavə kodundan
(XX sinif) istifadə edilir.
Çıxarılıb: prostatosistit (N41.3)

N30.0

Kəskin sistit
Çıxarılıb: şüa sistiti (N30.4)
triqonit (N30.3)

N30.1
N30.2
N30.3

İnterstisial (xronik) sistit
Digər xronik sistit
Triqonit
Uretrotriqonit

N30.4
N30.8

Şüa sistiti
Digər sistitlər
Sidik kisəsinin absesi

N30.9
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N31

Sidik kisəsinin başqa rubrikalarda təsnif olunmayan sinirəzələ disfunksiyası
Çıxarılıb: ƏGO spinal sidik kisəsi (G95.8)
onurğa beyninin zədələnməsi nəticəsində (G95.8)
«at quyruğu» sindromu ilə bağlı nevrogen sidik kisəsi (G83.4)
ƏGO sidik saxlaya bilməmək (R32)
dəqiqləşdirilmiş sidik saxlaya bilməmək (N39.3–N39.4)

N31.0
N31.1
N31.2

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan sidik saxlaya bilməyən
sidik kisəsi
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan reflektor sidik kisəsi
Sidik kisəsinin başqa rubrikalarda təsnif olunmayan neyrogen
zəyifliyi
Atonik (motor pozğunluqlu) (sensor pozğunluqlu) neyrogen sidik kisəsi
Avtonom neyrogen sidik kisəsi
Qeyri-reflektor neyrogen sidik kisəsi

N31.8
N31.9

Sidik kisəsinin digər sinir-əzələ disfunksiyaları
Sidik kisəsinin dəqiqləşdirilməmiş sinir-əzələ disfunksiyası
Sidik kisəsinin ƏGO neyrogen disfunksiyası

N32

Sidik kisəsinin digər zədələnmələri
Çıxarılıb: sidik kisəsinin daşı (N21.0)
sistosele (N81.1)
qadınlarda sidik kisəsinin düşməsi və ya dəbəliyi (N81.1)

N32.0

Sidik kisəsi boynunun obturasiyası
Sidik kisəsi boynunun (qazanılmış) stenozu

N32.1

Sidik kisəsi bağırsaq fistulu
Sidik kisəsi- bağırsağ fistulu

N32.2

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan sidik kisəsi fistulu
Çıxarılıb: sidik kisəsi və qadın cinsi yolları arasında yaranan fistul (N82.0–N82.1)

N32.3

Sidik kisəsi divertikulu
Sidik kisəsi divertikuliti
Çıxarılıb: sidik kisəsi divertikulunda daşlar (N21.0)

N32.4
N32.8

Sidik kisəsinin qeyri-travmatik cırılması
Sidik kisəsinin digər dəqiqləşdirilmiş zədələnmələri
Sidik kisəsinin:
• kirəcləşməsi
• büzüşməsi

N32.9

Sidik kisəsinin dəqiqləşdirilməmiş zədələnməsi

N33*

Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı sidik
kisəsinin zədələnmələri

N33.0*
N33.8*

Vərəm sistiti (A18.1†)
Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklər zamanı sidik
kisəsinin zədələnmələri
Şistosomoz [bilqarsioz] zamanı sidik kisəsinin zədələnmələri (B65.–†)

N34

Uretrit və uretral sindrom
İnfeksion amili göstərmək zərurəti yaranarsa, əlavə koddan (B95–B98) istifadə edilir.
Çıxarılıb: Reyter xəstəliyi (M02.3)
əsasən cinsi yolla keçən xəstəliklər zamanı uretrit (A50–A64)
uretrotriqonit (N30.3)
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N34.0

Uretral abses
Kuper vəzinin absesi Littre
vəzinin absesi Periuretral
abses
Uretral (vəzinin) abses (–i)
Çıxarılıb: uretral karunkul (məməcik) (N36.2)

N34.1

Qeyri-spesifik uretrit
Qeyri-qonokokk mənşəli uretrit
Qeyri-zöhrəvi uretrit

N34.2

Digər uretritlər
Uretral meatit
Uretranın (xarici dəliyinin) xorası
Menopauzadan sonrakı uretrit
ƏGO uretrit

N34.3

Dəqiqləşdirilməmiş uretral sindrom

N35

Uretranın daralması

N35.0

Uretranın posttravmatik daralması

Çıxarılıb: uretranın tibbi əməliyyatdan sonrakı daralması (N99.1)
Uretranın doğuşdan sonra daralması
Uretranın travmatik daralması

N35.1
N35.8
N35.9

Uretranın başqa rubrikalarda təsnif olunmayan postinfeksion
daralması
Uretranın digər daralması
Uretranın dəqiqləşdirilməmiş daralması
ƏGO xarici dəliyinin

N36

Uretranın digər xəstəlikləri

N36.0

Uretral fistul
Süni uretral keçəcək
Uretroperineal fistul
Uretrorektal fistul
ƏGO sidik fistulu
Çıxarılıb: uretroskrotal fistul (N50.8)
uretrovaginal fistul (N82.1)

N36.1
N36.2
N36.3

Uretral divertikul
Uretral karunkul (məməcik)
Uretranın selikli qişasının prolapsı
Uretranın prolapsı
Kişilərdə uretranın genəlməsi
Çıxarılıb: qadınlarda uretranın genəlməsi (N81.0)

N36.8
N36.9

Uretranın digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləri
Uretranın dəqiqləşdirilməmiş xəstəliyi

N37*

Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı
uretranın zədələnmələri
Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı uretrit

N37.0*

Kandidoz uretrit (B37.4†)

N37.8*

Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı uretranın
başqa zədələnmələri
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N39

Sidik-ifrazat sisteminin digər xəstəlikləri
Çıxarılıb: ƏGO hematuriya (R31)
residivverən və davamlı hematuriya (N02.–)
dəqiqləşdirilmiş morfoloji dəyişiliklərlə gedən hematuriya (N02.–)
ƏGO proteinuriya (R80)

N39.0

Lokalizasiyası göstərilmədən, sidik çıxarıcı yolların
infeksiyası
İnfeksion amilin göstərilməsi zərurəti yaranarsa, əlavə koddan (B95–B98) istifadə
edilir.

N39.1

Dəqiqləşdirilməmiş davamlı proteinuriya
Çıxarılıb: hamiləlik, doğuş və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran (O11–O15)
dəqiqləşdirilmiş morfoloji dəyişiliklərlə müşayiət olunan (N06.–)

N39.2

Dəqiqləşdirilməmiş ortostatik proteinuriya
Çıxarılıb: dəqiqləşdirilmiş morfoloji dəyişiliklərlə müşayiət olunan (N06.–)

N39.3

Qeyri-iradi sidik ifrazı
Həddən artıq aktiv sidik kisəsini və ya hiperaktiv əzələ yığılmasını identifikasiya etmək lazım
gələrsə, əlavə koddan (N32.8) istifadə edin.

N39.4

Qeyri-iradi sidik ifrazının digər dəqiqləşdirilmiş formaları
Həddən artıq aktiv sidik kisəsini və ya hiperaktiv əzələ yığılmasını identifikasiya etmək lazım
gələrsə əlavə koddan (N32.8) istifadə edin.
Qədərindən artıq dolma zamanı sidik saxlaya bilməmək
Reflektor sidik saxlaya bilməmək Qıçıqlanma
zamanı sidik saxlaya bilməmək
Çıxarılıb: ƏGO enurez (R32)
ƏGO qeyri-iradi sidik ifrazı (R32)
Qeyri-üzvi mənşəli qeyri-iradi sidik ifrazı (F98.0)

N39.8
N39.9

Sidik-ifrazat sisteminin digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləri
Sidik-ifrazat sisteminin dəqiqləşdirilməmiş pozğunluğu

Kişi cinsiyyət üzvlərinin xəstəlikləri
(N40–N51)
N40

Prostat vəzinin hiperplaziyası
Daxil edilib: Prostat vəzinin:
• adenofibromatoz hipertrofiyası
• (xoşxassəli) böyüməsi
• (xoşxassəli) hipertrofiyası
(Prostat vəzinin) orta payının adenoması
ƏGO prostat vəzi axacağının obstruksiyası
Çıxarılıb: prostat vəzinin xoşxassəli şişləri (D29.1)

N41

Prostat vəzinin iltihabi xəstəlikləri
İnfeksion amilin göstərilməsi zərurəti yaranarsa, əlavə koddan (B95–B98) istifadə
edilir.

N41.0
N41.1
N41.2
N41.3
N41.8

Kəskin prostatit
Xroniki prostatit
Prostat vəzinin absesi
Prostatosistit
Prostat vəzinin digər iltihabi xəstəlikləri
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N41.9

Prostat vəzinin dəqiqləşdirilməmiş iltihabi xəstəliyi
ƏGO prostatit

N42

Prostat vəzinin digər xəstəlikləri

N42.0

Prostat vəzinin daşları
Prostat vəzi daşı

N42.1
N42.2
N42.3

Prostat vəzinin durğunluğu və prostat vəziyə qansızma
Prostat vəzinin atrofiyası
Prostat vəzinin displaziyası
Prostat vəzinin zəif dərəcəli displaziyası
Çıxarılıb: prostat vəzinin ağır dərəcəli displaziyası

N42.8
N42.9

Prostat vəzinin digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləri
Prostat vəzinin dəqiqləşdirilməmiş xəstəliyi

N43

Hidrosele və spermatosele
Daxil edilib: toxum ciyəsi, xaya və ya xayanın yataq qişasının hidropsu
Çıxarılıb: anadangəlmə hidrosele (P83.5)

N43.0
N43.1

Kapsullaşmış hidrosele
İnfeksiyalaşmış hidrosele
İnfeksion amilin göstərilməsi zərurəti yaranarsa, əlavə koddan (B95–B98) istifadə edilir.

N43.2
N43.3
N43.4

Hidroselenin digər formaları
Dəqiqləşdirilməmiş hidrosele
Spermatosele

N44

Xayanın burulması
Xaya artımının burulması
Toxum ciyəsinin burulması
Xayanın burulması

N45

Orxit və epididimit
İnfeksion amilin göstərilməsi zərurəti yaranarsa, əlavə koddan (B95–B98) istifadə edilir.

N45.0

Absesləşmiş orxit, epididimit və orxoepididimit
Xaya artımının və ya xayanın absesi

N45.9

Abses olması barədə məlumat verilmədən orxit, epididimit və
orxoepididimit
ƏGO epididimit
ƏGO orxit

N46

Kişi sonsuzluğu
ƏGO azoospermiya
ƏGO oliqospermiya

N47

Pülüyün artıq olması, fimoz və parafimoz
Bərk yapışmış pülük
Dar pülük

N48

Kişi cinsiyyət üzvünün digər xəstəlikləri

N48.0

Kişi cinsiyyət üzvünün leykoplagiyası
Kserotik obliterasiya olmuş balanit
Kişi cinsiyyət üzvünün kraurozu
Çıxarılıb: kişi cinsiyyət üzvünün in situ karsinoması (D07.4)
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N48.1

Balanopostit
Balanit
İnfeksion amilin göstərilməsi zərurəti yaranarsa, əlavə koddan (B95–B98) istifadə edilir.

N48.2

Kişi cinsiyyət üzvünün digər iltihabi xəstəlikləri
Mağaralı cisim və cinsiyyət üzvünün:
• absesi
• furunkulu
• karbunkulu
• fleqmonası
• kaverniti
İnfeksion amilin göstərilməsi zərurəti yaranarsa, əlavə koddan (B95–B98) istifadə edilir.

N48.3

Priapizm
Ağrılı ereksiya

N48.4

Üzvi mənşəli impotensiya
Xəstəliyin səbəbinin göstərilməsi zərurəti yaranarsa, əlavə koddan istifadə edilir
Çıxarılıb: psixogen impotensiya (F52.2)

N48.5
N48.6

Kişi cinsiyyət üzvünün xorası
Kişi cinsiyyət üzvünün
plastik bərkiməsi
Peyron xəstəliyi
Kişi cinsiyyət üzvünün fibroplastik bərkiməsi

N48.8

Kişi cinsiyyət üzvünün digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləri
Mağaralı cisim və cinsiyyət üzvünün:
• atrofiyası
• hipertrofiyası
• trombozu

N48.9

Kişi cinsiyyət üzvünün dəqiqləşdirilməmiş xəstəliyi

N49

Kişi cinsiyyət üzvlərinin başqa rubrikalarda təsnif
olunmayan iltihabi xəstəlikləri
İnfeksion amilin göstərilməsi zərurəti yaranarsa, əlavə koddan (B95–B98) istifadə edilir.
Çıxarılıb: kişi cinsiyət üzvünün iltihabı (N48.1–N48.2)
orxit və epididimit (N45.–)

N49.0

Toxum kisəciyinin iltihabi xəstəlikləri
ƏGO vezikulit

N49.1

Toxum ciyəsi, yataq qişası və toxum daşıyıcı axacağın iltihabi
xəstəlikləri
Vazit

N49.2
N49.8
N49.9

Xayalığın iltihabi xəstəlikləri
Digər dəqiqləşdirilmiş kişi cinsiyyət üzvlərinin iltihabi
xəstəlikləri
Dəqiqləşdirilməmiş kişi cinsiyyət üzvünün iltihabi xəstəliyi
Lokalizasiyası dəqiqləşdirilməmiş kişi cinsiyyət üzvünün:
• absesi
• furunkulu
• karbunkulu
• fleqmonası
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N50

Kişi cinsiyyət üzvlərinin digər xəstəlikləri
Çıxarılıb: xayanın burulması (N44)

N50.0
N50.1

Xayanın atrofiyası
Kişi cinsiyyət üzvlərinin damar patalogiyaları
Kişi cinsiyyət üzvlərinin:
• hematoselesi
• hemorragiyası
• trombozu

N50.8

Kişi cinsiyyət üzvlərinin digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləri
Toxum kisəciyi, toxum ciyəsi, xaya [atrofiyası istisna olmaqla], xaya kisəsi, yataq qişası və
toxum daşıyıcı axacağın:
• atrofiyası
• hipertrofiyası
• ödemi
• xorası
Yataq qişasının (qeyri-filyarioz) ƏGO xiloselesi
Uretra-xayalıq fistulu
Toxum ciyəsinin
Yataq qişasının
daralması
Toxumçıxacarıcı axacağın

N50.9

Kişi cinsiyyət üzvlərinin dəqiqləşdirilməmiş xəstəliyi

N51*

Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı kişi
cinsiyyət üzvlərinin zədələnmələri
Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı prostat

N51.0*

vəzinin zədələnmələri
Qonokokk mənşəli (A54.2†)
Trixomonoz mənşəli (A59.0†)
Vərəm mənşəli (A18.1†)

N51.1*

prostatit

Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı xaya və
xaya artımının zədələnmələri
Xlamidiya mənşəli :
• epididimit (A56.1†)
• orxit (A56.1†)
Qonokokk mənşəli:
• epididimit (A54.2†)
• orxit (A54.2†)
Parotit orxiti (B26.0†)
Xaya artımı vərəmi (A18.1†)
Xaya vərəmi (A18.1†)

N51.2*

Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı müşahidə
olunan balanit
Amöb balaniti (A06.8†)
Kandidoz balaniti (B37.4†)

N51.8*

Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı kişi
cinsiyyət üzvlərinin başqa zədələnmələri
Toxum ciyəsinin yataq qişasının filyarioz xiloselesi (B74.–†)
Kişi cinsiyyət üzvlərinin herpes infeksiyası [herpes simplex] (A60.0†)
Toxum kisəciyinin vərəmi (A18.1†)
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Süd vəzisi xəstəlikləri
(N60–N64)
Çıxarılıb: uşaq doğma ilə bağlı olan süd vəzisi xəstəlikləri (O91–O92)

N60

Süd vəzisinin xoşxassəli displaziyası
Daxil edilib: fibroz-kistoz mastopatiya

N60.0

Süd vəzisinin tək kistası
Süd vəzisinin kistası

N60.1

Diffuz kistoz mastopatiya
Kistoz süd vəzisi
Çıxarılıb: epitelin proliferasiyası ilə (N60.3)

N60.2

Süd vəzisinin fibroadenozu
Çıxarılıb: süd vəzisinin fibroadenoması (D24)

N60.3

Süd vəzisinin fibrosklerozu
Epitelinin proliferasiyası ilə birgə kistoz mastopatiya

N60.4
N60.8
N60.9

Süd vəzisi axacaqlarının genəlməsi
Süd vəzisinin digər xoşxassəli displaziyaları
Süd vəzisinin dəqiqləşdirilməmiş xoşxassəli displaziyası

N61

Süd vəzisinin iltihabi xəstəlikləri
Daxil edilib :Giləətrafı dairəciyin (kəskin) (xroniki) (doğuşdan sonrakı olmayan) absesi
Süd vəzisinin (kəskin) (xroniki) (doğuşdan sonrakı olmayan) absesi
Süd vəzisinin karbunkulu
ƏGO (kəskin) (xroniki) (doğuşdan sonrakı olmayan) mastit
İnfeksion (kəskin) (xroniki) (doğuşdan sonrakı olmayan) mastit
Çıxarılıb: yenidoğulmuşun infeksion mastiti (P39.0)

N62

Süd vəzisinin hipertrofiyası
Daxil edilib :Ginekomastiya
Süd vəzisinin ƏGO hipertrofiyası
Süd vəzisinin massiv cinsi yetişkənlik hipertrofiyası

N63

Süd vəzisində dəqiqləşdirilməmiş törəmə
Daxil edilib :Süd vəzisində ƏGO düyün (düyünlər)

N64

Süd vəzisinin digər xəstəlikləri

N64.0
N64.1

Gilənin çat və fistulu
Süd vəzisinin piy nekrozu
Süd vəzisinin (seqmentar) piy nekrozu

N64.2
N64.3
N64.4
N64.5

Süd vəzisinin atrofiyası
Uşaq doğma ilə bağlı olmayan qalaktoreya
Mastodiniya
Süd vəzisi tərəfindən yaranan digər əlamətlər və simptomlar
Süd vəzisinin bərkiməsi
Gilədən ifrazatın xaric olması
Dartılmış gilə

N64.8

Süd vəzisinin digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləri
Qalaktosele
Süd vəzisinin (laktasiyadan sonra) natamam geriyə inkişafı

N64.9

Süd vəzisinin dəqiqləşdirilməmiş xəstəliyi
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Qadın kiçik çanaq orqanlarının iltihabi xəstəlikləri
(N70–N77)
Çıxarılıb: aşağıdakı halları ağırlaşdıran:
• abort, uşaqlıqdankənar və ya molyar hamiləlik (O00–O07, O08.0)
• hamiləlik, doğuş və zahılıq dövrü (O23.–, O75.3, O85, O86.–)

N70

Salpingit və ooforit
Daxil edilib: uşaqlıq borusunun absesi
yumurtalığın absesi
tuboovarial abses
piosalpinks
salpinqooforit
boru-yumurtalıq iltihabi xəstəliyi
İnfeksion amilin göstərilməsi zərurəti yaranarsa, əlavə koddan (B95–B98) istifadə
edilir.

N70.0
N70.1

Kəskin salpingit və ooforit
Xroniki salpingit və ooforit
Hidrosalpink

N70.9

Dəqiqləşdirilməmiş salpingit və ooforit

N71

Uşaqlıq boynu istisna olmaqla, uşağlığın iltihabi xəstəliyi
Daxil edilib: endo(mio)metrit
metrit
miometrit
piometra
uşağlığın absesi
İnfeksion amilin göstərilməsi zərurəti yaranarsa, əlavə koddan (B95–B98) istifadə
edilir.

N71.0
N71.1
N71.9

Uşağlığın kəskin iltihabi xəstəlikləri
Uşaqlığın xroniki iltihabi xəstəlikləri
Uşaqlığın dəqiqləşdirilməmiş iltihabi xəstəliyi

N72

Uşaqlıq boynunun iltihabi xəstəliyi
Servisit
Endoservisit
eroziya və ya ektropion ilə birgə və ya onlarsız
Ekzoservisit
İnfeksion amilin göstərilməsi zərurəti yaranarsa, əlavə koddan (B95–B98) istifadə
edilir.
Çıxarılıb: servisit olmadan, uşaqlıq boynunun ektropion və eroziyası (N86)

N73

Qadın kiçik çanaq orqanlarının digər iltihabi xəstəlikləri
İnfeksion amilin göstərilməsi zərurəti yaranarsa, əlavə koddan (B95–B98) istifadə
edilir.

N73.0

Kəskin parametrit və çanaq fleqmonası
Kəskin forma kimi müəyyənləşdirilmiş:
• enli bağın absesi
• parametriumun absesi
• qadınlarda çanaq fleqmonası

N73.1

Xroniki parametrit və çanaq fleqmonası
N73.0 yarımrubrikainə aid, xroniki forma kimi müəyyənləşdirilmiş istənilən hal
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N73.2

Dəqiqləşdirilməmiş parametrit və çanaq fleqmonası

N73.3
N73.4
N73.5
N73.6

Qadınların
Qadınların
Qadınların
Qadınların

N73.0 yarımrubrikainə aid, kəskin və ya xroniki olması müəyyənləşdirilmədən istənilən hal

kəskin çanaq peritoniti
xroniki çanaq peritoniti
dəqiqləşdirilməmiş çanaq peritoniti
çanağında əmələ gələn peritoneal bitişmələr

Çıxarılıb: qadınların çanağında cərrahi əməliyyatdan sonra əmələ gələn peritoneal
bitişmələr (N99.4)

N73.8
N73.9

Qadın kiçik çanaq orqanlarının digər dəqiqləşdirilmiş
iltihabi xəstəlikləri
Qadın kiçik çanaq orqanlarının dəqiqləşdirilməmiş
iltihabi xəstəlikləri
Qadın çanaq orqanlarının ƏGO infeksion və ya iltihabi xəstəlikləri

N74*

Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı
qadınların kiçik çanaq orqanlarının iltihabi xəstəlikləri

N74.0*
N74.1*

Uşaqlıq boynunun vərəmi (A18.1†)
Qadın çanaq orqanlarının vərəm etiologiyalı iltihabi xəstəlikləri
(A18.1†)
Vərəm endometriti

N74.2*
N74.3*
N74.4*
N74.8*

Qadın çanaq orqanlarının sifilitik iltihabi xəstəlikləri (A51.4†,
A52.7†)
Qadın çanaq orqanlarının qonokokk mənşəli iltihabi
xəstəlikləri (A54.2†)
Qadın çanaq orqanlarının xlamidiya mənşəli iltihabi xəstəlikləri
(A56.1†)
Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklər zamanı
qadınların kiçik çanaq orqanlarının iltihabi xəstəlikləri

N75

Bartolin vəzinin xəstəlikləri

N75.0
N75.1
N75.8

Bartolin vəzinin kistası
Bartolin vəzinin absesi
Bartolin vəzinin digər xəstəlikləri
Bartolinit

N75.9

Bartolin vəzinin dəqiqləşdirilməmiş xəstəliyi

N76

Vulvanın və uşaqlıq yolunun digər iltihabi xəstəlikləri
İnfeksion amilin göstərilməsi zərurəti yaranarsa, əlavə koddan (B95–B98) istifadə edilir.
Çıxarılıb: qocalıq (atrofik) vaginit (–i) (N95.2)

N76.0

Kəskin vaginit
ƏGO vaginit
ƏGO vulvovaginit
Kəskin vulvovaginit

N76.1

Yarımkəskin və xroniki vaginit
Xroniki vulvovaginit
Yarımkəskin vulvovaginit
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N76.2

Kəskin vulvit
ƏGO vulvit

N76.3
N76.4

Yarımkəskin və xroniki vulvit
Vulvanın absesi
Vulvanın furunkulu

N76.5
N76.6
N76.8

Uşaqlıq yolunun xoralaşması
Vulvanın xoralaşması
Uşaqlıq yolu və vulvanın digər dəqiqləşdirilmiş iltihabi
xəstəlikləri

N77*

Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı vulva
və uşaqlıq yolunun xoralaşması və iltihabı
Digər rubrikalarda təsnif olunan infeksion və parazitar

N77.0*

xəstəliklər zamanı vulvanın xoralaşması
Herpes-virus infeksiyası [herpes simplex] zamanı vulvanın xoralaşması (A60.0†)
Vərəm zamanı vulvanın xoralaşması (A18.1†)

N77.1*

Digər rubrikalarda təsnif olunan infeksion və
parazitar xəstəliklər zamanı müşahidə olunan vaginit,
vulvit və vulvovaginit
Kandidoz zamanı (B37.3†)
Herpes-virus infeksiyası [herpes simplex] zamanı (A60.0†)
Enterobioz zamanı (B80†)

N77.8*

müşahidə olunan vaginit,
vulvit və vulvovaginit

Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklər zamanı
uşaqlıq yolu və vulvanın xoralaşması və iltihabı
Behçet xəstəliyi zamanı vulvanın xoralaşması (M35.2†)

Qadın cinsiyyət orqanlarının qeyri-iltihabi xəstəlikləri
(N80–N98)
N80

Endometrioz

N80.0

Uşaqlığın endometriozu
Adenomioz

N80.1
N80.2
N80.3
N80.4
N80.5
N80.6
N80.8
N80.9

Yumurtalıqların endometriozu
Uşaqlıq borusunun endometriozu
Çanaq peritonunun endometriozu
Rektovaginal arakəsmənin və uşaqlıq yolunun endometriozu
Bağırsağın endometriozu
Dəri çapığının endometriozu
Digər endometrioz
Dəqiqləşdirilməmiş endometrioz

N81

Qadın cinsiyyət orqanlarının prolapsı
Çıxarılıb: cinsiyyət orqanlarının düşməsi – hamiləlik, doğuş və ya dölazadetmənin
ağırlaşması kimi (O34.5)
yumurtalıq və uşaqlıq borusunun düşməsi və sallanması (N83.4)
histerektomiyadan sonra uşaqlıq yolu güdülünün (tağının) düşməsi (N99.3)
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N81.0

Qadınlarda uretrosele
Çıxarılıb: sistosele ilə birgə uretrosele (N81.1)
uşaqlığın düşməsi ilə birgə uretrosele (N81.2–N81.4)

N81.1

Sistosele
Uretrosele ilə birgə sistosele
ƏGO uşaqlıq yolunun (ön) divarının prolapsı
Çıxarılıb: uşaqlığın prolapsı ilə birgə sistosele (N81.2–N81.4)

N81.2

Uşaqlığın və uşaqlıq yolunun natamam prolapsı
Uşaqlıq yolunun ƏGO prolapsı
Uşaqlıqlığın:
• birinci dərəcəli prolapsı
• ikinci dərəcəli prolapsı

N81.3

Uşaqlığın və uşaqlıq yolunun tam prolapsı
ƏGO (uşaqlığın) bayıra çevrilməsi
Uşaqlığın üçüncü dərəcəli prolapsı

N81.4

Uşaqlığın və uşaqlıq yolunun dəqiqləşdirilməmiş prolapsı
ƏGO uşaqlığın prolapsı

N81.5

Uşaqlıq yolunun enteroselesi
Çıxarılıb: enterosele ilə birgə uşaqlığın prolapsı (N81.2–N81.4)

N81.6

Rektosele
Uşaqlıq yolunun arxa divarlarının prolapsı
Çıxarılıb: düz bağırsağın prolapsı (K62.3)
rektosele ilə birgə uşaqlığın prolapsı (N81.2–N81.4)

N81.8

Qadın cinsiyyət orqanlarının prolapsının digər formaları
Aralığın çatmamazlığı
Çanaq dibi əzələlərinin köhnə cırılmaları

N81.9

Qadın cinsiyyət orqanlarının dəqiqləşdirilməmiş prolapsı

N82

Qadın cinsiyyət orqanlarının prosesə cəlb olunması ilə
olan fistullar
Çıxarılıb: sidik kisəsi-bağırsaq fistulu (N32.1)

N82.0
N82.1

Sidik kisəsi-uşaqlıq yolu fistulu
Qadın sidik-cinsiyyət yollarının digər fistulları
Uşaqlıq boynu-sidik kisəsi fistulu
Sidik axarı-uşaqlıq yolu fistulu
Uretrovaginal fistulu
Uşaqlıq-sidik axarı fistulu
Uşaqlıq-sidik kisəsi fistulu

N82.2
N82.3

Uşaqlıq yolu-nazik bağırsaq fistulu
Uşaqlıq yolu-yoğun bağırsaq fistulu
Rektovaginal fistul

N82.4

Qadınların digər bağırsaq-genital fistulları
Uşaqlıq daxili fistulu

N82.5

Qadınların genital-dəri fistulları
Uşaqlıqdan qarnın ön divarına fistul
Uşaqlıq yolu–aralıq fistulu

N82.8
N82.9

Qadın cinsiyyət orqanlarının digər fistulları
Qadın cinsiyyət orqanlarının dəqiqləşdirilməmiş fistulu

N83

Yumurtalığın, uşaqlıq borusunun və uşağlığın enli
bağının qeyri-iltihabi xəstəlikləri
Çıxarılıb: hidrosalpings (N70.1)
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N83.0

Yumurtalığın follikulyar kistası
Qraaf follikulunun kistası
(Yumurtalığın) hemorragik follikulyar kista (–sı)

N83.1

Sarı cismin kistası
Sarı cismin hemorragik kistası

N83.2

Yumurtalağın digər və dəqiqləşdirilməmiş kistaları
Yumurtalığın:
• retension kistası
• sadə kistası
Çıxarılıb: yumurtalığın inkişaf qüsurları ilə bağlı kistası (Q50.1)
yumurtalığın neoplastik kistası (D27)
polikistoz yumurtalıq sindromu (E28.2)

N83.3
N83.4
N83.5

Yumurtalığın və uşaqlıq borusunun qazanılmış atrofiyası
Yumurtalığın və uşaqlıq borusunun prolapsı və dəbəliyi
Yumurtalığın, yumurtalıq ayaqcığının və uşaqlıq borusunun
burulması
Əlavə borunun burulması
Morqan kistasının burulması

N83.6

Hematosalpings
Çıxarılıb: hematokolposla birgə hematosalpings (N89.7)
hematometrlə birgə hematosalpings (N85.7)

N83.7
N83.8

Uşaqlığın enli bağının hematoması
Yumurtalığın, uşaqlıq borusunun və uşaqlığın enli bağının
digər qeyri-iltihabi xəstəlikləri
Enli bağın yarılması [Masters-Allen] sindromu

N83.9

Yumurtalığın, uşaqlıq borusunun və uşaqlığın enli bağının
dəqiqləşdirilməmiş qeyri-iltihabi xəstəliyi

N84

Qadın cinsiyyət orqanlarının polipi
Çıxarılıb: adenomatoz polip (D28.–)
plasentar polip (O90.8)

N84.0

Uşaqlıq cisminin polipi
Endometrinin polipi
Uşaqlığın ƏGO polipi
Çıxarılıb: endometrinin polipoid hiperplaziyası (N85.0)

N84.1

Uşaqlıq boynunun polipi
Uşaqlıq boynu selikli qişasının polipi

N84.2
N84.3

Uşaqlıq yolu polipi
Vulvanın polipi
Cinsiyyət dodaqlarının polipi

N84.8
N84.9

Qadın cinsiyyət orqanlarının digər şöbələrinin polipi
Qadın cinsiyyət orqanlarının dəqiqləşdirilməmiş polipi

N85

Uşaqlıq boynu istisna olmaqla, uşaqlığın digər qeyriiltihabi xəstəlikləri
Çıxarılıb: endometrioz (N80.–)
uşaqlığın iltihabi xəstəlikləri (N71.–)
uşaqlıq boynunun qeyri-iltihabi xəstəlikləri (N86‐N88)
uşaqlıq cisminin polipi (N84.0)
uşaqlığın prolapsı (N81.–)
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N85.0

Endometrinin vəzili hiperplaziyası
Endometrin:
• ƏGO hiperplaziyası
• kistoz hiperplaziyası
• vəzili-kistoz hiperplaziyası
• polipoid hiperplaziyası

N85.1

Endometrin adenomatoz hiperplaziyası

N85.2

Uşaqlığın hipertrofiyası

N85.3
N85.4

N85.5
N85.6
N85.7
N85.8
N85.9

Endometrin atipik (adenomatoz) hiperplaziyası
Böyük və ya böyümüş uşaqlıq
Çıxarılıb: uşaqlığın doğuşdan sonrakı hipertrofiyası (O90.8)

Uşaqlığın subinvolyusiyası

Çıxarılıb: uşaqlığın doğuşdan sonrakı subinvolyusiyası (O90.8)

Uşaqlığın düzgün olmayan vəziyyəti

Uşaqlığın:
• önə əyilməsi (anteversiya)
• arxaya bükülməsi (retrofleksiya)
• arxaya əyilməsi (retroversiya)
Çıxarılıb: hamiləliyin, doğuşun və ya zahılıq dövrünün fəsadı kimi (O34.5, O65.5)

Uşaqlığın çevrilməsi

Çıxarılıb: cari mamalıq travması (O71.2)
uşaqlığın doğuşdan sonrakı prolapsı (N71.2)

Uşaqlıqdaxili sinexiya
Hematometra

Hematometra ilə birgə hematosalpings
Çıxarılıb: hematokolposla hematometra (N89.7)

Uşaqlığın digər dəqiqləşdirilmiş qeyri-iltihabi xəstəlikləri
Uşaqlığın qazanılmış atrofiyası
Uşaqlığın ƏGO fibrozu

Uşaqlığın dəqiqləşdirilməmiş qeyri-iltihabi xəstəliyi
Uşaqlığın ƏGO zədələnməsi

N86

Uşaqlıq boynunun eroziyası və çevrilməsi (ektrapionu)
Uşaqlıq boynunun:
• dekubital (trofik) xorası
• çevrilməsi
Çıxarılıb: servisitlə birgə (N72)

N87

Uşaqlıq boynunun displaziyası

N87.0

Uşaqlıq boynunun zəif nəzərə çarpan displaziyası

N87.1

Uşaqlıq boynunun orta dərəcəli displaziyası

Çıxarılıb: uşaqlıq boynunun in situ karsinoması (D06.–)
I dərəcəli servikal intraepitelial neoplaziya

II dərəcəli servikal intraepitelial neoplaziya

N87.2

Uşaqlıq boynunun başqa rubrikalarda təsnif olunmayan kəskin
nəzərə çarpan displaziyası
Uşaqlıq boynunun ƏGO kəskin nəzərə çarpan displaziyası
Çıxarılıb: kəskin nəzərə çarpan displaziya göstərilməklə (və ya bunsuz), III dərəcəli
servikal intraepitelial neoplaziya (D06.–)

N87.9

Uşaqlıq boynunun dəqiqləşdirilməmiş displaziyası

N88

Uşaqlıq boynunun digər qeyri-iltihabi xəstəlikləri
Çıxarılıb: uşaqlıq boynunun iltihabi xəstəlikləri (N72)
uşaqlıq boynunun polipi (N84.1)
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N88.0
N88.1

Uşaqlıq boynunun leykoplagiyası
Uşaqlıq boynunun köhnə cırılması
Uşaqlıq boynunun bitişməsi
Çıxarılıb: cari mamalıq travması (O71.3)

N88.2

Uşaqlıq boynunun tutulması və stenozu
Çıxarılıb: doğuşun ağırlaşması kimi (O65.5)

N88.3

Uşaqlıq boynunun çatmamazlığı
Hamilə olmayan qadınlarda istmiko-servikal çatmamazlıq (güman edilən) zamanı müşahidə və
yardım
Çıxarılıb: döl və yenidoğulmuşun vəziyyətini ağırlaşdıran hal (P01.0)
hamiləliyi ağırlaşdıran hal (O34.3)

N88.4
N88.8

Uşaqlıq boynunun hipertrofik uzanması
Uşaqlıq boynunun digər dəqiqləşdirilmiş qeyri-iltihabi
xəstəlikləri

N88.9

Uşaqlıq boynunun dəqiqləşdirilməmiş qeyri-iltihabi xəstəliyi

N89

Uşaqlıq yolunun digər qeyri-iltihabi xəstəlikləri

Çıxarılıb: cari mamalıq travması (O71.3)

Çıxarılıb: uşaqlıq yolunun in situ karsinoması (D07.2)
uşaqlıq yolunun iltihabı (N76.–)
qocalıq (atrofik) vaginit (N95.2)
trixomonoz zamanı ifrazat (A59.0)

N89.0

Uşaqlıq yolunun zəif nəzərə çarpan displaziyası
Uşaqlıq yolunun I dərəcəli intraepitelial neoplaziyası

N89.1

Uşaqlıq yolunun orta dərəcədə displaziyası

N89.2

Uşaqlıq yolunun başqa rubrikalarda təsnif olunmayan kəskin
nəzərə çarpan displaziyası

Uşaqlıq yolunun II dərəcəli intraepitelial neoplaziyası

Uşaqlıq yolunun ƏGO kəskin nəzərə çarpan displaziyası
Çıxarılıb: uşaqlıq yolunun kəskin nəzərə çarpan displaziyası göstərilməklə (və ya
göstərilmədən), III dərəcəli intraepitelial neoplaziyası (D07.2)

N89.3
N89.4
N89.5

N89.6

Uşaqlıq yolunun dəqiqləşdirilməmiş displaziyası
Uşaqlıq yolunun leykoplagiyası
Uşaqlıq yolunun daralması və atreziyası
Uşaqlıq yolunun:
• bitişməsi
• stenozu
Çıxarılıb: uşaqlıq yolunun cərrahi əməliyyatdan sonra əmələ gələn bitişməsi (N99.2)

Qalın qızlıq pərdəsi

Rigid qızlıq pərdəsi
Qalın qızlıq həlqəsi
Çıxarılıb: bitişik qızlıq pərdəsi (Q52.3)

N89.7

Hematokolpos
Hematometra və ya hematosalping ilə birgə hematokolpos

N89.8

Uşaqlıq yolunun digər qeyri-iltihabi xəstəlikləri
ƏGO ağ ifrazat
Uşaqlıq yolunun köhnə cırılması
Uşaqlıq yolunun xorası
Çıxarılıb: cari mamalıq travması (O70.–, O71.4, O71.7–O71.8)
çanaq dibi əzələlərin də prosesə cəlb olunması ilə rast gəlinən köhnə cırılma (N81.8)
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N89.9

Uşaqlıq yolunun dəqiqləşdirilməmiş qeyri-iltihabi xəstəliyi

N90

Vulva və aralığın digər qeyri-iltihabi xəstəlikləri
Çıxarılıb: vulvanın in situ karsinoması (D07.1)
cari mamalıq travması (O70.–, O71.7–O71.8)
vulvanın iltihabı (N76.–)

N90.0

Vulvanın zəif nəzərə çarpan displaziyası
Vulvanın I dərəcəli intraepitelial neoplaziyası

N90.1

Vulvanın orta dərəcədə displaziyası
Vulvanın II dərəcəli intraepitelial neoplaziyası

N90.2

Vulvanın başqa rubrikalarda təsnif olunmayan kəskin nəzərə
çarpan displaziyası
Vulvanın II dərəcəli ağır displaziyası
Çıxarılıb: vulvanın kəskin nəzərə çarpan displaziyası göstərilməklə (və ya
göstərilmədən), III dərəcəli intraepitelial neoplaziyası (D07.1)

N90.3
N90.4

Vulvanın dəqiqləşdirilməmiş displaziyası
Vulvanın leykoplagiyası
Vulvanın distrofiyası
Vulvanın kraurozu

N90.5

Vulvanın atrofiyası
Vulvanın stenozu

N90.6

Vulvanın hipertrofiyası

N90.7
N90.8

Vulvanın kistası
Vulva və aralığın digər dəqiqləşdirilmiş qeyri-iltihabi
xəstəlikləri

Cinsiyyət dodaqlarının hipertrofiyası

Vulvanın bitişməsi
Klitorun hipertrofiyası

N90.9

Vulva və aralığın dəqiqləşdirilməmiş qeyri-iltihabi xəstəliyi

N91

Menstruasiyasının olmaması, cüzi miqdarda və gec-gec
olan menstruasiya
Çıxarılıb: yumurtalıqların disfunksiyası (E28.–)

N91.0

Birincili amenoreya
Cinsi yetişkənlik dövründə rast gəlinən menstruasiya pozğunluğu

N91.1
N91.2

İkincili amenoreya
Qadınlarda menstruasiyanın kəsilməsi

Dəqiqləşdirilməmiş amenoreya
ƏGO menstruasiyanın olmaması

N91.3

Birincili oliqomenoreya

N91.4

İkincili oliqomenoreya

Başlandığı andan menstruasiyanın gec–gec və cüzi miqdarda olması
Əvvəl normal menstruasiyası olan qadınlarda menstruasiyanın gec–gec və cüzi miqdarda
olması

N91.5

Dəqiqləşdirilməmiş oliqomenoreya
ƏGO hipomenoreya

N92

Çox miqdarda, tez‐tez və qeyri-müntəzəm olan
menstruasiyalar
Çıxarılıb: menopauzadan sonra baş verən qanaxma (N95.0)

31

XƏSTƏLİKLƏRİN BEYNƏLXALQ STATİSTİK TƏSNİFATI

N92.0

Müntəzəm tsiklli menstruasiyasının çox miqdarda və tez–tez
olması
ƏGO periodik, çox miqdarda menstruasiyalar
ƏGO menorragiya
Polimenoreya

N92.1

Qeyri-müntəzəm tsiklli menstruasiyasının çox miqdarda və
tez–tez olması
Menstruasiyalar arası dövrdə baş verən qeyri-müntəzəm qanaxma
Menstruasiyalar arası dövrdə baş verən qeyri-müntəzəm qısa intervallı qanaxma
Menometroragiya
Metroragiya

N92.2

Cinsi yetişkənlik dövründə çox miqdarda olan menstruasiya
Menstruasiya dövrünün başlanğıcında çox miqdarda qanaxma
Cinsi yetişkənlik menorragiyası
Cinsi yetişkənlik qanaxması

N92.3

Ovulyator qanaxma
Müntəzəm menstruasiyalar arası qanaxma

N92.4

Menopauza qabağı dövrdə rast gəlinən çox miqdarda qanaxma
Klimakterik menorragiya və ya metrorragiya
Menopauza dövründə baş verən menorragiya və ya metrorragiya
Klimaks qabağı menorragiya və ya metrorragiya
Menopauza qabağı menorragiya və ya metrorragiya

N92.5
N92.6

Qeyri-müntəzəm menstruasiyaların digər dəqiqləşdirilmiş
formaları
Dəqiqləşdirilməmiş qeyri-müntəzəm menstruasiyalar
ƏGO qeyri-müntəzəm qanaxma
ƏGO qeyri-müntəzəm menstruasiya tsiklləri
Çıxarılıb: uzun intervallar və ya cüzi qanaxma fonunda gedən qeyri-müntəzəm
menstruasiyalar (N91.3–N91.5)
qısa intervallar və ya çoxlu qanaxma fonunda gedən qeyri-müntəzəm
menstruasiyalar (N92.1)

N93

Uşaqlığın və uşaqlıq yolunun digər anomal qanaxmaları
Çıxarılıb: uşaqlıq yolundan neonatal qanaxma (P54.6)
yalan menstruasiya (P54.6)

N93.0
N93.8

Postkoital və ya təmas qanaxmaları
Uşaqlığın və uşaqlıq yolunun digər dəqiqləşdirilmiş anomal
qanaxmaları
Uşaqlığın və ya uşaqlıq yolunun ƏGO disfunksional və ya funksional qanaxmaları

N93.9

Uşaqlığın və uşaqlıq yolunun dəqiqləşdirilməmiş anomal
qanaxması

N94

Qadın cinsiyyət orqanları və menstrual tsikllə bağlı ağrılar
və digər vəziyyətlər

N94.0
N94.1

Menstrual tsiklin ortasında əmələ gələn ağrılar
Dispareuniya
Çıxarılıb: psixogen dispareuniya (F52.6)

N94.2

Vaginizm
Çıxarılıb: psixogen vaginizm (F52.5)

N94.3
N94.4
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N94.5
N94.6
N94.8
N94.9

N95

İkincili dismenoreya
Dəqiqləşdirilməmiş dismenoreya
Qadın cinsiyyət orqanları və menstrual tsikllə bağlı digər
dəqiqləşdirilmiş vəziyyətlər
Qadın cinsiyyət orqanları və menstrual tsikllə bağlı
dəqiqləşdirilməmiş vəziyyət

Menopauza pozğunluqları və menopauzaya yaxın dövrdə
baş verən digər pozğunluqlar
Çıxarılıb: menopauza qabağı dövrdə baş verən çoxlu qanaxmalar (N92.4)
menopauzadan sonrakı:
• osteoporoz (M81.0)
Osteoporoz:
• patoloji sınıqla birgə (M80.0)
• uretrit (N34.2)
ƏGO erkən menopauza (E28.3)

N95.0

Menopauzadan sonrakı qanaxmalar

N95.1

Qadınlarda menopauza və klimakterik vəziyyət

Çıxarılıb: süni menopauza ilə bağlı (N95.3)
Menopauza ilə bağlı bədənin hər hansı hissəsində qan yığılma, yuxusuzluq, baş ağrıları, dəqqət
pozğunluğu kimi simptomlar
Çıxarılıb: süni menopauza ilə bağlı (N95.3)

N95.2

Menopauzadan sonrakı atrofik vaginit
Qocalıq (atrofik) vaginiti
Çıxarılıb: süni menopauza ilə bağlı (N95.3)

N95.3

Süni törədilən menopauza ilə bağlı vəziyyətlər
Süni postmenopauza sindromu

N95.8
N95.9

Menopauza və perimenopauza dövrünün digər dəqiqləşdirilmiş
pozğunluqları
Dəqiqləşdirilməmiş menopauza və perimenopauza pozğunluqları

N96

Adəti düşük
Daxil edilib: Hamilə olmayan qadınlara sonsuzluğa görə müayinə və tibbi yardım göstərilmə
Nisbi sonsuzluq
Çıxarılıb: cari hamiləlik (O26.2)
cari abortla (O03–O06)

N97

Qadın sonsuzluğu
Daxil edilib: hamilə ola bilməmək
ƏGO qadın sterilliyi
Çıxarılıb: nisbi sonsuzluq (N96)

N97.0
N97.1

Ovulyasiyanın olmaması ilə əlaqəli qadın sonsuzluğu
Boru mənşəli qadın sonsuzluğu
Uşaqlıq borularının anadangəlmə anomaliyası ilə bağlı
Boru:
• keçməməzliyi
• tıxanması
• stenozu

N97.2

Uşaqlıq mənşəli qadın sonsuzluğu
Uşaqlığın anadangəlmə anomaliyası ilə bağlı
Yumurtahüceyrənin implantasiya qüsuru

N97.3

Uşaqlıq boynu mənşəli qadın sonsuzluğu
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N97.4
N97.8
N97.9

Kişi amilləri ilə bağlı qadın sonsuzluğu
Qadın sonsuzluğunun digər formaları
Dəqiqləşdirilməmiş qadın sonsuzluğu

N98

Süni mayalanma ilə bağlı ağırlaşmalar

N98.0
N98.1

Süni mayalanma ilə bağlı infeksiyalar
Yumurtalıqların hiperstimulyasiyası
Yumurtalıqların:
• ƏGO hiperstimulyasiyası
• stimulə olunmuş ovulyasiya ilə bağlı hiperstimulyasiyası

N98.2
N98.3
N98.8

Orqanizmdən kənarda mayalandırılmış yumurtahüceyrənin
implantasiya edilmə cəhdi ilə bağlı ağırlaşmalar
Embrionun implantasiya edilmə cəhdi ilə bağlı ağırlaşmalar
Süni mayalanma ilə bağlı digər ağırlaşmalar
Donor sperması ilə aparılan süni inseminasiyanın ağırlaşmaları
Ərinin sperması ilə aparılan süni inseminasiyanın ağırlaşmaları

N98.9

Süni mayalanma ilə bağlı dəqiqləşdirilməmiş ağırlaşma

Sidik-cinsiyyət sisteminin digər pozğunluqları
(N99)
N99

Sidik-cinsiyyət sisteminin başqa rubrikalarda təsnif
olunmayan, tibbi əməliyyatlardan sonra əmələ gələn
pozğunluqları
Çıxarılıb: şüa sistiti (N30.4)
yumurtalıqların cərrahi yolla çıxarılmasından sonra əmələ gələn osteoporoz
(M81.1)
yumurtalıqların cərrahi yolla çıxarılmasından sonra əmələ gələn osteoporoz:
• patoloji sınıqla müşayiət olunan (M80.1)
Süni törədilən menopauza ilə bağlı vəziyyətlər (N95.3)

N99.0
N99.1

Cərrahi əməliyyatdan sonra əmələ gələn böyrək çatmamazlığı
Cərrahi əməliyyatdan sonra uretranın daralması (strikturası)
Kateterizasiyadan sonra uretranın daralması (strikturası)

N99.2
N99.3
N99.4
N99.5
N99.8

Cərrahi əməliyyatdan sonra uşaqlıq yolunda əmələ gələn
bitişmələr
Uşaqlığın kənar edilməsindən sonra uşaqlıq yolu tağının
prolapsı
Kiçik çanaqda cərrahi əməliyyatdan sonra əmələ gələn
bitişmələr
Sidik yollarının xarici şöbələrinin disfunksiyası
Sidik-cinsiyyət sistemində tibbi əməliyyatlardan sonra əmələ
gələn digər pozğunluqlar
Qalıq (rezidual) yumurtalıq sindromu

N99.9
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XV SİNİF
Hamiləlik, doğuş və zahılıq dövrü
(O00–O99)
Bu bölmədə göstərilmiş kodlar hamiləlik, doğuş və ya zahılıq dövrü ilə ağırlaşmış (ana və ya
mamalıq səbəblərindən) və ya onlarla bağlı yaranmış vəziyyətlər üçün istifadə olunmalıdır.
Çıxarılıb: Hamiləlik, doğuş və zahılıq dövrü ilə ağırlaşmış digər rubrikalarda təsnif edilən hər hansı xəstəlik
və travma:
− xarici səbəblər (ölüm üçün) (V, W, X, Y)
− travmalar, zəhərlənmələr və xarici təsirlərin digər nəticələri (S00–T88.1, T88.6–T98)
− zahılıq dövrü ilə əlaqəli psixi və davranış pozğunluqları (F53.–)
− mamalıq tetanusu (A34)
− hipofizin doğuşdan sonrakı nekrozu (E23.0)
− doğuşdan sonrakı osteomalyasiya (M83.0)
− yüksək risk qrupuna aid olan qadınlarda hamiləliyin gedişinə nəzarət (Z35.–)
− normal hamiləliyin gedişinə nəzarət (Z34.–)
Bu sinif aşağıdakı bölmələri özündə cəmləşdirir:
O00–O08
Abortla nəticələnən hamiləlik
O10–O16 Hamiləlik, doğuş və zahılıq dövründə proteinuriya, ödemlər və hipertenziv pozğunluqlar
O20–O29
Ananın əsasən hamiləliklə əlaqədar digər xəstəlikləri
O30–O48 Dölün, amniotik boşluğun vəziyyəti və dölazadetmədə rast gəlinən çətinliklərlə bağlı anaya
göstərilən tibbi yardım
O60–O75
Doğuş və döl azad etmənin ağırlaşmaları
O80–O84
Döl azadetmə
O85–O92
Əsasən zahılıq dövrü ilə əlaqədar olan ağırlaşmalar
O94–O99
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər mamalıq halları

Abortla nəticələnən hamiləlik
(O00–O08)
Çıxarılıb: çoxdöllü hamiləlikdə bir və ya birdən artıq dölün abortundan sonra davam edən hamiləlik
(O31.1)

O00

Uşaqlıqdankənar [ektopik] hamiləlik
Daxil edilib: cırılma ilə gedən uşaqlıqdan kənar hamiləlik
Bununla əlaqəli istənilən ağırlaşmanın müəyyən edilməsi üçün O08.– rubrikasının əlavə
kodundan istifadə edilir.

O00.0

Abdominal [qarın] hamiləlik
Çıxarılıb: qarın hamiləliyi zamanı diri uşaqla nəticələnən dölazadetmə (O83.3)
abdominal hamiləlikdə həyat qabiliyyətli döl hallarında anaya tibbi
yardımın göstərilməsi (O36.7)

O00.1

Boru hamiləliyi
Uşaqlıq borusunda hamiləlik
Hamiləliklə bağlı uşaqlıq borularının cırılması
Boru abortu

O00.2
O00.8

Yumurtalıq hamiləliyi
Uşaqlıqdankənar hamiləliyin digər formaları
Uşaqlıq boynu
Uşaqlıq buynuzunda
İntraliqamentar
Divardaxili

hamiləlik(-yi)
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O00.9

Dəqiqləşdirilməmiş uşaqlıqdankənar hamiləlik

O01

Beçəxor
Bununla əlaqəli istənilən ağırlaşmanı müəyyən etmək üçün O08.– rubrikasının əlavə kodundan
istifadə edilir.
Çıxarılıb: bədxassəli beçəxor (D39.2)

O01.0

Klassik beçəxor
Tam beçəxor

O01.1
O01.9

Natamam və hissəvi beçəxor
Dəqiqləşdirilməmiş beçəxor
ƏGO trofoblastik xəstəlik
ƏGO beçəxor

O02

Döllənmənin digər anormal nəticələri
Bununla əlaqəli istənilən ağırlaşmanı müəyyən etmək üçün O08.– rubrikasının əlavə kodundan
istifadə edilir.
Çıxarılıb: kağız döl (O31.0)

O02.0

Ölmüş dölyumurta və qeyri-beçəxor
Beçəxor:
• ətşəkilli
• ƏGO uşaqlıq daxili
Patoloji döl yumurta

O02.1

Baş verməyən düşük
Dölün uşaqlıqda qalmaqla erkən ölümü
Çıxarılıb: baş verməyən düşük:
• ölmüş döl yumurta ilə (O02.0)
• beçəxorla (O01.–)
• qeyri-beçəxorla (O02.0)

O02.8

Dölləmənin digər dəqiqləşdirilmiş anormal nəticələri
Çıxarılıb: ölmüş döl yumurta (O02.0)
beçəxorla (O01.–)
qeyri-beçəxorla (O02.0)

O02.9

Dölləmənin dəqiqləşdirilməmiş anormal nəticəsi

O03–O06 rubrikaları ilə aşağıdakı dördüncü işarələr işlənilir:
Qeyd. "Natamam abort" dedikdə döl məhsullarının xaric olunmasının abortdan sonra ləngiməsi başa düşülür.
.0 Çanaq orqanlarının və cinsiyyət yollarının infeksiyası ilə ağırlaşan natamam abort
O.08 yarımrubrikasında təsnif olunan hallarla
.1 Uzunmüddətli və ya güclü qanaxma ilə ağırlaşan natamam abort
O08.1 yarımrubrikasında təsnif olunan hallarla
.2 Emboliya ilə ağırlaşmış natamam abort
O08.2 yarımrubrikasında təsnif olunan hallarla
.3 Digər və dəqiqləşdirilməmiş ağırlaşmalarla gedən natamam abort
O08.3–O08.9 yarımrubrikalarında təsnif olunan hallarla
.4 Ağırlaşmasız natamam abort
.5 Çanaq orqanlarının və cinsiyyət orqanlarının infeksiyası ilə ağırlaşan və ya dəqiqləşdirilməmiş
abort
O08.0 yarımrubrikasında təsnif olunan hallarla
.6 Uzunmüddətli və ya güclü qanaxma ilə ağırlaşan tam və ya dəqiqləşdirilməmiş abort
O08.1 yarımrubrikasında təsnif olunan hallarla
.7 Emboliya ilə ağırlaşmış tam və ya natamam abort
O08.2 yarımrubrikasında təsnif olunan hallarla
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.8
.9

Digər və ya dəqiqləşdirilməmiş ağırlaşmalarla gedən tam və ya dəqiqləşdirilməmiş abort
O08.3–O08.9 yarımrubrikalarında təsnif olunan hallarla
Ağırlaşmasız tam və ya dəqiqləşdirilməmiş abort

O03

Spontan abort
[dördüncü işarələr verilən yuxarıdakı yarımrubrikaya bax]
Daxil edilib: düşük

O04

Tibbi abort
[dördüncü işarələr verilən yuxarıdakı yarımrubrikaya bax]
Daxil edilib: hamiləliyin pozulması:
• leqal
• tibbi göstərişlə
Terapevtik abort

O05

Abortun digər növləri
[dördüncü işarələr verilən yuxarıdakı yarımrubrikaya bax]

O06

Dəqiqləşdirilməmiş abort
[dördüncü işarələr verilən yuxarıdakı yarımrubrikaya bax]
Daxil edilib: ƏGO induksiya olunmuş abort

O07

Abort cəhdinin uğursuzluğu
Daxil edilib: abortun induksiyası cəhdinin
uğursuz nəticələnməsi
Çıxarılıb: natamam abort (O03–O06)

O07.0

Çanaq orqanlarının və cinsiyyət yollarının infeksiyası ilə
ağırlaşan uğursuz tibbi abort
O08.0 yarımrubrikasında təsnif olunan hallarla

O07.1

Uzunmüddətli və ya güclü qanaxma ilə ağırlaşan uğursuz
tibbi abort
O08.1 yarımrubrikasında təsnif olunan hallarla

O07.2

Emboliya ilə ağırlaşan uğursuz tibbi abort
O08.2 yarımrubrikasında təsnif olunan hallarla

O07.3

Digər və dəqiqləşdirilməmiş ağırlaşmalarla gedən uğursuz
tibbi abort

O07.4

Ağırlaşmasız uğursuz tibbi abort

O08.3–O08.9 yarımrubrikalarında təsinf olunan hallarla
ƏGO uğursuz tibbi abort

O07.5

Çanaq orqanlarının və cinsiyyət yollarının infeksiyası ilə
ağırlaşan digər və dəqiqləşdirilməmiş uğursuz abort cəhdləri

O07.6

Uzunmüddətli və ya güclü qanaxma ilə ağırlaşan digər və
dəqiqləşdirilməmiş uğursuz abort cəhdləri

O08.0 yarımrubrikalarında təsnif olunan hallarla

O08.1 yarımrubrikalarında təsnif olunan hallarla

O07.7

Emboliya ilə ağırlaşan digər və dəqiqləşdirilməmiş uğursuz
abort cəhdləri
O08.2 yarımrubrikasında təsnif olunan hallarla

O07.8

Digər və dəqiqləşdirilməmiş ağırlaşmalarla gedən digər və
dəqiqləşdirilməmiş uğursuz abort cəhdləri
O08.3–O08.9 yarımrubrikalarında təsnif olunan hallarla
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O07.9

Ağırlaşmasız digər və dəqiqləşdirilməmiş uğursuz abort
cəhdləri
ƏGO uğursuz abort cəhdi

O08

Abort, uşaqlıqdankənar və molyar hamiləliklə əlaqədar
ağırlaşmalar
Qeyd. Bu kod əsasən xəstələnmənin kodlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu
rubrikadan istifadə edərkən II cilddə verilən göstərişlərə və xəstələnmənin
kodlaşdırılması qaydalarına əsaslanmaq lazımdır.

O08.0

Çanaq orqanlarının və cinsiyyət orqanlarının abort,
uşaqlıqdankənar və molyar hamiləliklə əlaqədar infeksiyası
O00–O07 rubrikalarında təsnif olunan halların nəticəsi kimi:
• endometrit
• ooforit
• parametrit
• çanaq peritoniti
• salpingit
• salpinqooforit
• sepsis
Septiki şoku müəyyənləşdirmək lazım gələrsə əlavə koddan (R57.2) istifadə edilir.
Çıxarılıb: septik və ya septikopiemik emboliya (O08.2)
sidik yollarının infeksiyası (O08.8)

O08.1

Abort, uşaqlıqdankənar və molyar hamiləliklə əlaqədar uzun
müddətli və ya massiv qanaxma
O00–O07 rubrikalarında təsnif olunan halların nəticəsi kimi:
• afibrinogenemiya
• defibrinləşmə sindromu
• damardaxili laxtalanma

O08.2

Abort, uşaqlıqdankənar və molyar hamiləliklə əlaqədar
emboliya
O00–O07 rubrikalarında təsnif olunan halların nəticəsi kimi:
• ƏGO
• hava
• amniotik maye
• qan laxtası
emboliya(-sı)
• ağciyər
• piemik
• septik və ya septikopiemik
• sabunla

O08.3

Abort, uşaqlıqdankənar və molyar hamiləliklə əlaqəli şok
O00–O07 rubrikalarında təsnif olunan halların nəticəsi kimi:
• damar kollapsı
• şok (əməliyyatdan sonra )
Çıxarılıb: septiki şok (R57.2)

O08.4

Abort, uşaqlıqdankənar və molyar hamiləliklə əlaqəli böyrək
çatmamazlığı
O00–O07 rubrikalarında təsnif olunan halların nəticəsi kimi:
• oliquriya
• böyrək:
• çatmamazlığı (kəskin)
• funksiyasının dayanması [anuriya]
• tubulyar nekrozu
uremiya
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O08.5

Abort, uşaqlıqdankənar və molyar hamiləliklə əlaqəli maddələr
mübadiləsi pozğunluğu
O00–O07 rubrikalarında təsnif olunan halların nəticəsi kimi elektrolit balansının pozğunluğu

O08.6

Abort, uşaqlıqdankənar və molyar hamiləliklə əlaqədar çanaq
orqanlarının və toxumalarının zədələnməsi
O00–O07 rubrikalarında təsnif olunan halların nəticəsi kimi:
• sidik kisəsinin
• bağırsağın
• uşaqlığın enli bağının
cırılması, deşilməsi, sıyrılması və
kimyəvi zədələnməsi
• uşaqlıq boynunun
• periuretral toxumanın
• uşaqlığın

O08.7
O08.8

Abort, uşaqlıqdankənar və molyar hamiləliklə əlaqəli digər
venoz ağırlaşmalar
Abort, uşaqlıqdankənar və molyar hamiləliklə əlaqəli digər
ağırlaşmalar
O00–O07 rubrikalarında təsnif olunan halların nəticəsi kimi:
• ürəyin dayanması
• sidik yollarının infeksiyası

O08.9

Abort, uşaqlıqdankənar və molyar hamiləliklə əlaqəli
dəqiqləşdirilməmiş ağırlaşmalar
O00–O07 rubrikalarında təsnif olunan halların nəticəsi kimi meydana çıxan dəqiqləşdirilməmiş
ağırlaşmalar

Hamiləlik, doğuş və zahılıq dövründə meydana çıxan proteinuriya,
ödemlər və hipertenziv pozğunluqlar
(O10–O16)
O10

Hamiləliyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran və əvvəl
mövcud olan hipertenziya
Daxil edilib: əvvəl mövcud olan proteinuriya ilə müşayiət olunan sadalanmış hallar
Çıxarılıb: sadalanan hallar proteinuriyanı artırdığı və ya proteinuriya qoşulduğu halda (O11)

O10.0

O10.1

Hamiləliyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran, əvvəl
mövcud olan essensial hipertenziya
I10 rubrikasında təsnif olunan, hamiləlik, doğuş və zahılıq dövründə mamalıq yardımı tələb
edən səbəb kimi dəqiqləşdirilmiş istənilən vəziyyət

Hamiləliyi, doğuşu, zahılıq dövrünü ağırlaşdıran, əvvəl mövcud
olan kardiovaskulyar hipertenziya
I11.– rubrikasında təsnif olunan, hamiləlik, doğuş və zahılıq dövründə mamalıq yardımı tələb
edən səbəb kimi dəqiqləşdirilmiş istənilən vəziyyət

O10.2

Hamiləliyi, doğuşu, zahılıq dövrünü ağırlaşdıran, əvvəl mövcud
olan renal hipertenziya
I12.– rubrikasında təsnif olunan, hamiləlik, doğuş və zahılıq dövründə, mamalıq yardımı tələb
edən səbəb kimi dəqiqləşdirilmiş istənilən vəziyyət

O10.3

Hamiləliyi doğuşu, zahılıq dövrünü ağırlaşdıran, əvvəl mövcud
olan kardiovaskulyar və renal hipertenziya
I13.– rubrikasında təsnif olunan hamiləlik, doğuş və zahılıq dövründə mamalıq yardımı tələb
edən səbəb kimi dəqiqləşdirilmiş istənilən vəziyyət
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O10.4

Hamiləliyi, doğuşu, zahılıq dövrünü ağırlaşdıran əvvəl mövcud
olan ikincili hipertenziya
I15.– rubrikasında təsnif olunan hamiləlik, doğuş və zahılıq dövründə mamalıq yardımı tələb
edən səbəb kimi dəqiqləşdirilmiş istənilən vəziyyət

O10.9

Hamiləliyi, doğuşu, zahılıq dövrünü ağırlaşdıran əvvəl mövcud
olan dəqiqləşdirilməmiş hipertenziya

O11

Əvvəl mövcud olan hipertenziv pozğunluq,
qoşulmuş proteinuriya ilə
Proteinuriya ilə ağırlaşmış O10.– rubrikasında təsnif olunan hallar
Qoşulmuş preeklampsiya

O12

Hamiləliklə bağlı ödemlər və proteinuriya, hipertenziyasız

O12.0
O12.1
O12.2

Hamiləliklə bağlı ödemlər
Hamiləliklə bağlı proteinuriya
Hamilləliklə bağlı proteinuriya ilə müşayiət olunan ödemlər

O13

Hestasion (hamiləliklə əlaqəli) hipertenziya nəzəçarpan
proteinuriyasız
Hestasion hipertenziya, ƏGO
Yüngül preeklampsiya

O14 o

Hamiləlik hipertenziyası nəzərəçarpan proteinuriya ilə
Çıxarılıb: qoşulmuş preeklampsiya (O11)

O14.0
O14.1

Orta ağırlıqlı preeklampsiya
Ağır preeklampsiya
O14.2 HELLP sindromu
Hemoliz, qaraciyər enzimlərinin səviyyəsinin yüksəlməsi və trombositlərin sayının azalması

O14.9

Dəqiqləşdirilməmiş preeklampsiya

O15

Eklampsiya
Daxil edilib: O10–O14 və O16 rubrikalarında təsnif olunan hallarla bağlı qıcolmalar
hamiləliklə əlaqəli hipertenziya və ya əvvəl mövcud olmuş hipertenziya ilə müşayiət
olunan eklampsiya

O15.0
O15.1
O15.2
O15.9

Hamiləlik dövründə eklampsiya
Doğuş zamanı eklampsiya
Zahılıq dövrü eklampsiyası
Müddətinə görə dəqiqləşdirilməmiş eklampsiya
ƏGO eklampsiya

O16
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Ananın hamiləliklə əlaqədar digər xəstəlikləri
(O20–O29)
Qeyd. O24.– və O25 rubrikaları, hətta əgər doğuş və zahılıq dövründə meydana çıxsa belə, aşağıda
sadalanan halları özündə cəmləşdirir.
Çıxarılıb: dölün, amniotik boşluğun vəziyyəti ilə bağlı və döl azadetmə zamanı meydana çıxan
çətinliklərlə bağlı anaya tibbi yardımın göstərilməsi (O30–O48)
ananın digər rubrikalarda təsnif olunan, lakin hamiləliyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran
xəstəlikləri (O98–O99)

O20

Hamiləliyin erkən dövründə qanaxma
Çıxarılıb: abortla nəticələnən hamiləlik (O00–O08)

O20.0

Abort təhlükəsi
Qanaxma, abort təhlükəsinin təzahürü kimi

O20.8
O20.9

Hamiləliyin erkən dövrünün digər qanaxmaları
Hamiləliyin erkən dövrünün dəqiqləşdirilməmiş qanaxması

O21

Hamiləlik dövründə güclü qusma

O21.0

Hamilələrin yüngül dərəcəli qusması
Hamilələrin, hamiləliyin 22-ci tam həftəsindən əvvəl başlayan yüngül və ya dəqiqləşdirilməmiş
qusması

O21.1

Hamilələrin maddələr mübadiləsinin pozğunluğu ilə müşayiət
olunan güclü və ya ağır dərəcəli qusması
Hamilələrin hamiləliyin 22-ci tam həftəsindən əvvəl başlayan və maddələr
mübadiləsinin aşağıdakı pozğunluqları ilə gedən ağır dərəcəli qusması:
• karbohidrat ehtiyatının tükənməsi
• dehidratasiya
• su-duz tarazlığının pozğunluğu

O21.2

Hamiləlik dövründə gec qusma

O21.8

Qusmanın hamiləliyi ağırlaşdıran digər formaları

Hamiləliyin 22–ci tam həftəsindən sonra başlamış güclü qusma
Hamiləliyi, digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərlə əlaqədar ağırlaşdıran qusma
Səbəbi müəyyənləşdirmək zərurəti olduqda əlavə koddan istifadə edilir.

O21.9

Hamiləlik dövründə qusma, dəqiqləşdirilməmiş

O22

Hamiləlik zamanı venoz ağırlaşmalar
Çıxarılıb: mamalıq ağciyər emboliyası (O88.–)
Abortu, uşaqlıqdankənar və molyar hamiləliyi (O00–O07, O08.7)
Doğuşu və zahılıq dövrünü (O87.–)

ağırlaşdıran hallar

O22.0

Hamiləlik dövründə aşağı ətraf venalarının varikoz genəlməsi

O22.1

Hamiləlilk dövründə cinsiyyət orqanları venalarının varikozu

Hamiləlik dövründə venaların ƏGO varikoz genəlməsi
Aralıq
Uşaqlıq yolu
Vulva

O22.2
O22.3

venalarının varikoz genəlməsi

Hamiləlik dövründə səthi tromboflebit
Hamiləlik dövründə aşağı ətrafların səthi tromboflebiti

Hamiləlik dövründə dərin flebotromboz
Dərin venaların doğuşa qədər trombozu

O22.4
O22.5

Hamiləlik dövründə babasil
Hamiləlik dövründə serebral venaların trombozu
Hamiləlik dövründə serebrovenoz sinusun trombozu
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O22.8
O22.9

Hamiləlik dövründə digər venoz ağırlaşmalar
Hamiləlik dövründə dəqiqləşdirilməmiş venoz ağırlaşmalar
Hestasion:
• ƏGO flebit
• ƏGO flebopatiya
• ƏGO tromboz

O23

Hamiləlik dövründə sidik-cinsiyyət yollarının infeksiyaları
Çıxarılıb: hamiləlik, doğuş və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran:
• qonokokk infeksiyası (O98.2)
• ƏGO əsasən cinsi yolla keçən infeksiyalar (O98.3)
• sifilis (O98.1)
• sidik-cinsiyyət sisteminin vərəmi (O98.0)
• ƏGO zöhrəvi xəstəliklər (O98.3)

O23.0
O23.1
O23.2
O23.3
O23.4
O23.5
O23.9

Hamiləlik dövründə böyrəklərin infeksiyası
Hamiləlik dövründə sidik kisəsinin infeksiyası
Hamiləlik dövründə uretranın infeksiyası
Hamiləlik dövründə sidik yollarının digər şöbələrinin
infeksiyası
Hamiləlik dövründə sidik yollarının dəqiqləşdirilməmiş
infeksiyası
Hamiləlik dövründə cinsiyyət yollarının infeksiyası
Hamiləlik dövründə sidik cinsiyyət yollarının digər və
dəqiqləşdirilməmiş infeksiyası
Hamiləlik dövründə sidik cinsiyyət yollarının ƏGO infeksiyası

O24

Hamiləlik dövründə şəkərli diabet
Daxil edilib: doğuş zamanı və zahılıq dövründə

O24.0
O24.1
O24.2
O24.3
O24.4

Əvvəl mövcud olan insulindən asılı şəkərli diabet
Əvvəl mövcud olan insulindən asılı olmayan şəkərli diabet
Qidalanma çatmamazlığı ilə bağlı əvvəl mövcud olan şəkərli
diabet
Əvvəl mövcud olan dəqiqləşdirilməmiş şəkərli diabet
Hamiləlik dövründə meydana çıxan şəkərli diabet
ƏGO hestasion şəkərli diabet

O24.9

Hamiləlik dövründə şəkərli diabet, dəqiqləşdirilməmiş

O25

Hamiləlik dövründə qidalanma çatmamazlığı
Daxil edilib: Doğuş zamanı və zahılıq dövründə qidalanma çatmamazlığı

O26

Əsasən hamiləliklə əlaqədar digər hallarla bağlı anaya tibbi
yardım

O26.0

Hamiləlik dövründə bədən çəkisinin həddən artıq artması
Çıxarılıb: hamiləliklə bağlı ödemlər (O12.0, O12.2)

O26.1
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O26.2

Adəti abortdan əziyyət çəkən qadına tibbi yardım
Çıxarılıb:

O26.3
O26.4
O26.5

adəti abort:
• cari abortla (O03–O06)
• cari hamiləlik olmadan (N96)

Hamiləlik dövründə uşaqlıqda qalmış kontraseptiv vasitə
Hamilələrin herpesi
Anada hipotenziv sindrom
Uzanmış vəziyyətdə hipotenziv sindrom

O26.6

Hamiləlik, doğuş və zahılıq dövründə qaraciyər pozğunluqları
Hamiləlik zamanı xolestaz (qaraciyər daxili)
Mamalıq xolestazı
Çıxarılıb: doğuşla bağlı hepatorenal sindrom (O90.4)

O26.7

Hamiləlik, doğuş və zahılıq dövründə qasıq bitişməsinin
natamam çıxığı
Çıxarılıb: dölazadetmə zamanı qasıq bitişməsinin travmatik ayrılması (O71.6)

O26.8

Hamiləliklə bağlı digər dəqiqləşdirilmiş hallar
Hamiləliklə bağlı:
• əzginlik və yorğunluq
• periferik nevritlər
• böyrək xəstəliyi

O26.9

Hamiləliklə bağlı dəqiqləşdirilməmiş vəziyyət

O28

Ananın antenatal müayinəsi zamanı aşkar edilən
normadan kənara çıxmalar
Çıxarılıb: digər rubrikalarda təsnif olunan diaqnostik tədqiqatların nəticələri
dölün, amniotik boşluğun vəziyyəti ilə əlaqədar anaya göstərilən tibbi yardım
(O30– O48)

O28.0
O28.1
O28.2
O28.3
O28.4
O28.5
O28.8
O28.9

Ananın antenatal müayinəsi zamanı aşkar edilən hematoloji
kənara çıxmalar
Ananın antenatal müayinəsi zamanı aşkar edilən biokimyəvi
kənara çıxmalar
Ananın antenatal müayinəsi zamanı aşkar edilən sitoloji
dəyişikliklər
Ananın antenatal ultrasəs müayinəsi zamanı aşkar edilən
patoloji dəyişikliklər
Ananın antenatal rentgen müayinəsində aşkar edilən patoloji
dəyişikliklər
Ananın antenatal müayinəsi zamanı aşkar edilən xromosom və
genetik anomaliyalar
Ananın antenatal müayinəsi zamanı aşkar edilən digər
normadan kənara çıxmalar
Ananın antenatal müayinəsi zamanı aşkar edilən
dəqiqləşdirilməmiş normadan kənara çıxmalar
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O29

Hamiləlik dövründə aparılmış anesteziya ilə əlaqədar
meydana çıxan ağırlaşmalar
Daxil edilib: hamiləlik zamanı ağrıkəsici və sedativ dərman preparatlarının tətbiqi ilə
keçirilən yerli və ümumi anesteziya ilə əlaqədar meydana çıxan ağırlaşmalar
Çıxarılıb: abort, uşaqlıqdankənar və molyar hamiləlik
aparılan anesteziya ilə əlaqədar
zamanı (O00–O08)
meydana çıxan ağırlaşmalar
doğuş və dölazadetmə zamanı (O74.–)
zahılıq dövründə

O29.0

Hamiləlik dövründə aparılan anesteziyanın ağciyər
ağırlaşmaları
Hamiləlik dövründə anesteziya ilə əlaqədar:
• aspirasion pnevmonit
• mədə şirəsi və möhtəviyyatının aspirasiyası
• Mendelson sindromu
• ağciyərin pressor kollapsı

O29.1

Hamiləlik dövründə aparılan anesteziyanın kardioloji
ağırlaşmaları
Hamiləlik dövründə anesteziya ilə əlaqədar:
• ürəyin dayanması
• ürək çatmamazlığı

O29.2

Hamiləlik dövründə parılan anesteziya ilə əlaqədar mərkəzi
sinir sisteminin ağırlaşmaları
Hamiləlik dövründə anesteziya ilə əlaqədar serebral anoksiya

O29.3
O29.4
O29.5
O29.6
O29.8
O29.9

Hamiləlik dövründə yerli anesteziyaya qarşı toksik reaksiya
Hamiləlik dövründə keçirilən epidural və ya spinal
anesteziya ilə əlaqədar meydana çıxan baş ağrıları
Hamiləlik dövründə aparılan spinal və epidural anesteziyanın
digər ağırlaşmaları
Hamiləlik dövründə intubasiya zamanı uğursuzluq və ya
çətinlik
Hamiləlik dövründə anesteziyanın digər ağırlaşmaları
Hamiləlik dövründə anesteziyanın dəqiqləşdirilməmiş
ağırlaşması

Dölün, amniotik boşluğun vəziyyəti və dölazadetmədə rast gəlinən
çətinliklərlə bağlı anaya göstərilən tibbi yardım
(O30–O48)
O30

Çoxdöllü hamiləlik
Çıxarılıb: çoxdöllü hamiləlik üçün xarakterik olan ağırlaşmalar (O31.–)

O30.0
O30.1
O30.2
O30.8
O30.9

Əkiz hamiləlik
Üç döllü hamiləlik
Dörd döllü hamiləlik
Çoxdöllü hamiləliyin digər növləri
Dəqiqləşdirilməmiş çoxdöllü hamiləlik
ƏGO çoxdöllü hamiləlik
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O31

Çoxdöllü hamiləlik üçün xarakterik olan ağırlaşmalar
Çıxıarılıb: disproporsiyaya səbəb olan bitişmiş əkizlər (O33.7)
çoxdöllü hamiləlik zamanı uşaqlardan birinin doğulmasının ləngiməsi (O63.2)
bir və ya birdən artıq dölün qeyri-düzgün gəlişi (O32.5)
çətinləşmiş doğuşlarla (O64–O66)

O31.0

Kağız döl
Fetus compressus

O31.1
O31.2
O31.8

O32

Bir və ya birdən artıq dölün abortundan sonra davam edən
hamiləlik
Bir və ya birdən artıq dölün bətndaxili ölümündən sonra davam
edən hamiləlik
Çoxdöllü hamiləlik üçün xarakterik olan digər ağırlaşmalar

Dölün dəqiqləşdirilmiş və ya ehtimal edilən köndələn
vəziyyəti ilə bağlı anaya göstərilən tibbi yardım
Daxil edilib: müşahidə, hospitalizasiya və digər mamalıq yardımının göstərilməsi, doğuş
fəaliyyəti başlanana qədər keysəriyyə kəsiyi əməliyyatının icra edilməsi
üçün əsas olan vəziyyətlər
Çıxarılıb: çətinləşmiş doğuşla müşayiət olunan sadalanmış hallar (O64.–)

O32.0
O32.1
O32.2

Dölün anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən qeyri-sabit
vəziyyəti
Dölün anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən sağrı gəlişi
Dölün anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən köndələn
və ya çəp vəziyyəti
Çəp gəliş
Köndələn gəliş

O32.3
O32.4

Dölün anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən üz, çənə və
ya alın gəlişi
Hamiləliyin sonunda döl başının anaya tibbi yardım
göstərilməsini tələb edən yüksək duruşu
Döl başının çanaq boşluğuna daxil olmaması

O32.5
O32.6
O32.8
O32.9

O33

Anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən, bir və ya bir neçə
dölün qeyri-düzgün gəlişi ilə gedən çoxdöllü hamiləlik
Dölün anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən kombinə
olunmuş gəlişi
Dölün anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən qeyridüzgün gəlişlərinin digər formaları
Dölün anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən
dəqiqləşdirilməmiş qeyri-düzgün vəziyyəti

Dölün və çanağın ölçülərinin dəqiqləşdirilmiş və ya
ehtimal olunan uyğunsuzluğu ilə əlaqədar anaya
göstərilən tibbi yardım
Daxil edilib: müşahidə, hospitalizasiya, doğuş fəaliyyəti başlanana qədər keysəriyyə
kəsiyi əməliyyatının icra edilməsini və ya anaya digər mamalıq yardımı
göstərilməsini tələb edən vəziyyət
Çıxarılıb: çətinləşmiş doğuşlarla müşayiət olunan sadalanan hallar (O65–O66)
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O33.0

Çanaq sümüklərinin anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb
edən və disproporsiyaya səbəb olan deformasiyası
Çanağın disproporsiyaya səbəb olan deformasiyası, ƏGO

O33.1

Anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən, disproporsiya
törədən bərabər daralmış çanaq
Disproporsiyaya səbəb olan ƏGO dar çanaq

O33.2

Çanaq girəcəyinin disproporsiya törədən və anaya tibbi yardım
göstərilməsini tələb edən daralması
Çanaq girəcəyinin disproporsiya törədən daralması

O33.3

Çanaq çıxacağının disproporsiya törədən və anaya tibbi
yardım göstərilməsini tələb edən daralması
Çanağın disproporsiyaya səbəb olan:
• orta hissəsinin daralması
• çıxacaq hissəsinin daralması

O33.4
O33.5

Anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən qarışıq ana və
döl mənşəli disproporsiya
Dölün disproporsiya törədən və anaya tibbi yardım
göstərilməsini tələb edən iri ölçüləri
Normal formalaşmış döldə döl mənşəli disproporsiya
ƏGO fetal disproporsiya

O33.6
O33.7

Dölün disproporsiya törədən və anaya tibbi yardım
göstərilməsini tələb edən hidrosefaliyası
Dölün disproporsiya törədən və anaya tibbi yardım
göstərilməsini tələb edən digər anomaliyaları
Disproporsiyaya səbəb olan bitişmiş əkizlər
Dölün disproporsiyaya gətirib çıxaran:
• assiti
• hidropsu
• mielomeninqoselesi
• oma teratoması
• şişi

O33.8
O33.9

Anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən digər səbəblərlə
əlaqədar disproporsiya
Anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən
dəqiqləşdirilməmiş disproporsiya
ƏGO sefalopelvik disproporsiya
ƏGO fetopelvik disproporsiya

O34

Çanaq orqanlarının dəqiqləşdirilmiş və ya ehtimal olunan
anomaliyaları ilə bağlı anaya göstərilən tibbi yardım
Daxil edilib: müşahidə, hospitalizasiya, doğuş fəaliyyəti başlanana qədər kyesəriyyə
kəsiyi əməliyyatının icra edilməsini və ya anaya digər mamalıq yardımı
göstərilməsini tələb edən vəziyyət
Çıxarılıb: çətinləşmiş doğuşlarla müşayiət olunan sadalanan hallar (O65.5)

O34.0

Uşaqlığın anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən
anadangəlmə anomaliyaları
İkiləşmiş uşaqlığı olan
İkibuynuzlu uşaqlığı olan
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O34.1

Uşaqlıq cisminin anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən
Şişi
Uşaqlıq cisminin polipi olan
anaya tibbi yardımın göstərilməsi
Uşaqlığın fibroması zamanı
Çıxarılıb: uşaqlıq boynunun şişində anaya tibbi yardımın göstərilməsi (O34.4)

O34.2

Uşaqlığın anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən
əməliyyatdan sonrakı çapığı
Əvvəl keçirilmiş keysəriyyə kəsiyi əməliyyatından sonra uşaqlığın çapığı ilə bağlı anaya tibbi
yardımın göstərilməsi
Çıxarılıb: əvvəl aparılmış keysəriyyə kəsiyi əməliyyatından sonra uşaqlıq yolundan doğuş
(O75.7)

O34.3

Anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən istmiko-servikal
çatmamazlıq
Servikal çatmamazlığın olması göstərilməklə və ya göstərilmədən
• uşaqlıq boynunun serklyajı
• Şirokard tikişi

O34.4

Uşaqlıq boynunun anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb
edən digər anomaliyaları
Uşaqlıq boynu polipində
Uşaqlıq boynunda əvvəl keçirilmiş əməliyyatlarda
Uşaqlıq boynunun stenoz və strikturasında
Uşaqlıq boynu şişlərində

O34.5

anaya tibbi yardımın
göstərilməsi

Hamiləlik dövründə uşaqlığın anaya tibbi yardım göstərilməsini
tələb edən digər anomaliyaları
Hamiləlik dövründə uşaqlığın:
• boğulması
ilə əlaqədar anaya tibbi
• düşməsi
yardımın göstərilməsi
• retroversiyası

O34.6

Anaya tibbi yardımın göstərilməsini tələb edən uşaqlıq yolu
anomaliyaları
Uşaqlıq yolunda əvvəl keçirilmiş əməliyyatlar
Uşaqlıq yolunun:
ilə əlaqədar anaya tibbi yardımın
• arakəsmələri
göstərilməsi
• stenozu (qazanılma) (anadangəlmə)
• strikturası
• şişləri
Çıxarılıb: hamiləlik dövründə uşaqlıq yolu venalarının varikoz genəlməsi ilə əlaqədar
anaya tibbi yardım göstərilməsi (O22.1)

O34.7

Vulva və aralığın anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən
anomaliyaları
Aralığın fibrozu
Aralıqda və vulvada əvvəl keçirilmiş əməliyyatlar
ilə əlaqədar anaya tibbi yardımın
Aralığın rigidliyi
göstərilməsi
Vulvanın şişləri
Çıxarılıb: hamiləlik dövründə aralıq və vulva venalarının varikoz genəlməsi ilə əlaqədar
anaya tibbi yardımın göstərilməsi (O22.1)
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O34.8

Çanaq orqanlarının anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb
edən digər dəqiqləşdirilmiş anomaliyaları
Sistosele
Çanaq dibi əzələlərinin plastikası (anamnezdə)
Sallanmış qarın
Rektosele
Rigid çanaq dibi

ilə əlaqədar anaya tibbi yardımın
göstərilməsi

O34.9

Çanaq orqanlarının anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb
edən dəqiqləşdirilməmiş anomaliyaları

O35

Dölün dəqiqləşdirilmiş və ya ehtimal olunan anomaliyaları
və zədələnmələri ilə əlaqədar anaya tibbi yardımın
göstərilməsi
Daxil edilib: müşahidə, hospitalizasiya və digər mamalıq yardımı və ya hamiləliyin pozulması
üçün əsas olan vəziyyətlər
Çıxarılıb: anaya dölün və çanağın ölçülərinin dəqiqləşdirilmiş və ya ehtimal olunan
uyğunsuzluğu ilə əlaqədar göstərilmiş tibbi yardım (O33.–)

O35.0

Dölün mərkəzi sinir sisteminin anaya tibbi yardım göstərilməsini
tələb edən (ehtimal olunan) inkişaf qüsurları
Anensefaliya
ilə əlaqədar anaya tibbi
yardımın göstərilməsi
Spina bifida
Çıxarılıb: döldə xromosom anomaliyaları (O35.1)

O35.1
O35.2

Dölün anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən xromosom
anomaliyaları (ehtimal olunan)
Dölün anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən irsi
xəstəlikləri (ehtimal olunan)
Çıxarılıb: dölün xromosom anomaliyaları (O35.1)

O35.3

Dölün, anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən, ananın
virus xəstəlikləri ilə əlaqədar zədələnməsi (ehtimal olunan)
Dölün
• sitomeqalovirus infeksiyası
• məxmərəklə

O35.4
O35.5

zədələnmələri (ehtimal olunan)
əlaqədar anaya tibbi yardımın göstərilməsi

Dölün, anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən alkoqolla
əlaqədar zədələnməsi (ehtimal olunan)
Dölün, anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən dərman
maddələri ilə əlaqədar zədələnməsi (ehtimal olunan)
Dölün ananın narkotik maddələrin qəbul etməsi ilə əlaqədar zədələnməsi (ehtimal olunan) ilə
bağlı anaya tibbi yardımın göstərilməsi
Çıxarılıb: doğuş zamanı dərman preparatlarının tətbiqi ilə əlaqədar dölün distressi (O68.–)

O35.6
O35.7

Dölün, anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən şüalanma
ilə əlaqədar zədələnməsi (ehtimal olunan)
Dölün, anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən digər tibbi
proseduralarla əlaqədar zədələnməsi (ehtimal olunan)
Dölün:
• amniosentez
• biopsiya
•
•
•
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O35.8

Dölün anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən digər
zədələnmələri və anomaliyaları (ehtimal olunan)
Ananın keçirdiyi:
• listeriozla
• toksoplazmozla

bağlı dölün zədələnməsi (ehtimal olunan) zamanı
anaya tibbi yardımın göstərilməsi

O35.9

Dölün anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən
dəqiqləşdirilməmiş anomaliyaları və zədələnmələri

O36

Dölün digər dəqiqləşdirilmiş və ya ehtimal olunan
patoloji halları ilə əlaqədar anaya tibbi yardımın
göstərilməsi
Daxil edilib: dölün müşahidə, hospitalizasiya, və digər mamalıq yardımı göstərilməsi və
ya hamiləliyin pozulması üçün əsas olan aşağıda sadalanan vəziyyətləri
Çıxarılıb: dölün stressi (distressi) ilə ağırlaşmış doğuş və dölazadetmə (O68.–)
plasentar transfuziya sindromu (O43.0)

O36.0

Anaya tibbi yardımın göstərilməsini tələb edən
rezus-izoimmunizasiya
Anti-D[Rh]-anticismlər
Rh uyğunsuzluq (dölün hidropsu ilə)

O36.1

İzoimmunizasiyanın anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb
edən digər formaları
AB0-izoimmunizasiya
ƏGO izoimmunizasiya (dölün hidropsu ilə)

O36.2

Dölün anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən hidropsu
Dölün ƏGO hidropsu
Dölün izoimmunizasiya ilə əlaqədar olmayan hidropsu

O36.3
O36.4

Dölün anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən bətn daxili
hipoksiyası
Dölün, anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən bətndaxili
ölümü
Çıxarılıb: başa çatmayan düşük (O02.1)

O36.5

Dölün anaya tibbi yardım tələb edən qeyri-kafi böyüməsi
Anaya aşağıda göstərilən dəqiqləşdirilmiş və ya ehtimal edilən hallara görə tibbi yardımın
göstərilməsi:
• hestasiyaya görə azçəkili döl
• plasentar çatmamazlıq
• hestasiyaya görə kiçik döl

O36.6

Dölün anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən artıq
dərəcədə böyüməsi
Anaya müəyyən olunmuş və ya ehtimal olunan hestasiya yaşına görə iri döllə bağlı tibbi
yardımın göstərilməsi

O36.7
O36.8
O36.9

O40

Abdominal hamiləlikdə anaya tibbi yardımın göstərilməsini
tələb edən həyat qabiliyyətli döl
Dölün vəziyyətində anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb
edən digər dəqiqləşdirilmiş kənara çıxma halları
Dölün vəziyyətində anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb
edən dəqiqləşdirməmiş kənara çıxma halı

Çoxsululuq
Daxildir: Hidramnion
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O41

Amniotik maye və döl qişaları ilə əlaqədar digər
pozğunluqlar
Çıxarılıb: döl qişalarının vaxtından əvvəl cırılması (O42.–)

O41.0

Oliqohidramnion
Döl qişalarının cırılması qeyd olunmadığı halda oliqohidramnion

O41.1

Amnion boşluğunun və qişalarının infeksiyası
Amnionit
Xorioamnionit
Membranit
Plasentit

O41.8
O41.9

Amniotik mayenin və döl qişalarının digər dəqiqləşdirilmiş
pozğunluqları
Amniotik mayenin və döl qişalarının dəqiqləşdirilməmiş
pozğunluğu

O42

Döl qişalarının vaxtından əvvəl cırılması

O42.0

Döl qişalarının vaxtından əvvəl cırılması və növbəti 24 saat
ərzində doğuş fəaliyyətinin başlanması
Döl qişalarının vaxtından əvvəl cırılması və 24 saatdan sonra
doğuş fəaliyyətinin başlanması

O42.1

Çıxarılıb: aparılmış müalicə ilə əlaqədar doğuşun ləngiməsi ilə (O42.2)

O42.2
O42.9

Döl qişalarının vaxtından əvvəl cırılması, aparılmış
müalicə ilə bağlı doğuşun ləngiməsi
Döl qişalarının dəqiqləşdirilməmiş vaxtından əvvəl cırılması

O43

Plasentar pozğunluqlar
Çıxarılıb: plasentar çatışmazlıqla əlaqədar dölün zəif böyüməsində anaya tibbi yardım
göstərilməsi (O36.5)
cift gəlişi (O44.–)
ciftin vaxtından əvvəl ayrılması [abruptio plasentae] (O45.–)

O43.0

Plasentar transfuziya sindromları
Döl–ana
Ana–döl
Əkizəkiz

O43.1

transfuziyası

Ciftin anomaliyası
Ciftin ƏGO patologiyası
Placenta circumvallata

O43.2

Ciftin bitişməsi
• Placenta accrete
• Placenta increta
• Placenta percreta
Aşağıdakı halları qeyd etmək üçün, əlavə koddan istifadə edə bilərsiniz:
• doğuşdan sonrakı qanaxma, üçüncü dövr O72.0
• ciftin ayrılmasının gecikməsi, qanaxma olmadan O73.0

O43.8

Digər plasentar pozğunluqlar
Ciftin disfunksiyası
Ciftin infarktı

O43.9
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O44

Cift gəlişi

O44.0

Cift gəlişi, qanaxma qeyd olunmadan
Ciftin aşağıda implantasiyası

O44.1

Qanaxma ilə müşayiət olunan cift gəlişi
Ciftin ƏGO və ya qanaxma ilə müşayiət olunan aşağı səviyyəli implantasiyası
Cift gəlişi:
• kənari ƏGO və ya qanaxma ilə müşayiət olunan
• hissəvi ƏGO və ya qanaxma ilə müşayiət olunan
• tam ƏGO və ya qanaxma ilə müşayiət olunan
Çıxarılıb: vasa praevia ilə əlaqəli qanaxma ilə ağırlaşmış doğuş
və döl azadetmə (O69.4)

O45

Ciftin vaxtından əvvəl ayrılması [abruptio placentae]

O45.0

Ciftin qanın laxtalanma pozğunluqları ilə müşayiət olunan
vaxtından əvvəl ayrılması
Afibrinogenemiya
Disseminə olunmuş damardaxili laxtalanma
Hiperfibrinoliz
Hipofibrinogenemiya

O45.8
O45.9

səbəbli (güclü) qanaxma ilə
müşayiət olunan cift qopması

Ciftin digər vaxtından əvvəl ayrılması
Ciftin dəqiqləşdirilməmiş vaxtından qabaq ayrılması
Ciftin ƏGO qopması

O46

Digər rubrikalarda təsnif olunmayan doğuşa qədər
qanaxma
Çıxarılıb: hamiləliyin erkən dövrünün qanaxması (O20.–)
doğuş zamanı qanaxma DRTO (O67.–)
cift gəlişi (O44.–)
ciftin vaxtından əvvəl ayrılması [abruptio placentae] (O45.–)

O46.0

Laxtalanma pozğunluğu ilə müşayiət olunan doğuşa qədər
qanaxma
Afibrinogenemiya
Disseminə olunmuş damardaxili laxtalanma
Hiperfibrinoliz
Hipofibrinogenemiya

ilə əlaqədar doğuşa qədər qanaxma

O46.8
O46.9

Digər doğuşa qədər qanaxma
Dəqiqləşdirilməmiş doğuşaqədər qanaxma

O47

Yalançı doğuş sancıları

O47.0

O47.9

Hamiləliyin tam 37 həftəliyinə qədər olan dövrdə yalançı doğuş
sancıları
Hamiləliyin tam 37 həftəliyindən başlayan yalançı doğuş
sancıları
Dəqiqləşdirilməmiş yalançı doğuş sancıları

O48

Vaxtı ötmüş hamiləlik

O47.1

Hesablanmış (ehtimal olunan) vaxtından sonra davam edən hamiləlik
Normal hamiləlik müddətindən sonra davam edən hamiləlik
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Doğuşun və dölazadetmənin ağırlaşmaları
(O60–O75)
O60

Vaxtından əvvəl doğuş və dölazadolma
Daxildir: Doğuş fəaliyyətinin hamiləliyin tam 37 həftəsindən əvvəl başlanması (spontan)

O60.0

Doğuş fəaliyyətinin vaxtından əvvəl doğuşla nəticələnməyən
vaxtından əvvəl spontan başlanması
Vaxtından əvvəl doğuş:
• induksiya olunmuş
• spontan

O60.1

Doğuş fəaliyyətinin vaxtından əvvəl doğuşla nəticələnən
vaxtından əvvəl spontan başlanması
Vaxtından əvvəl doğuş dölazadolma ilə , ƏGO
Doğuş fəaliyyətinin vaxtından əvvəl Keysəriyyə kəsiyi əməliyyatı yolu ilə doğuşla nəticələnən
vaxtından əvvəl spontan başlanması

O60.2

Doğuş fəaliyyətinin vaxtında doğuşla nəticələnən vaxtından
əvvəl spontan başlanması
Doğuş fəaliyyətinin vaxtında Keysəriyyə kəsiyi əməliyyatı yolu ilə doğuşla nəticələnən
vaxtından əvvəl spontan başlanması

O60.3

Spontan doğuş fəaliyyəti başlanmadan vaxtından əvvəl
dölazadolma
Vaxtından əvvəl dölazadetmə:
• spontan doğuş fəaliyyəti olmadan Keysəriyyə kəsiyi əməliyyatı ilə
• induksiya olunmuş

O61

Doğuş fəaliyyətinin induksiyasının uğursuzluğu

O61.0

Doğuşun dərman vasitələri ilə induksiyasının uğursuzluğu

O61.1

•
•

oksitosinlə
prostaqlandinlərlə

Doğuşun instrumental metodlarla induksiyasının uğursuzluğu:
•
•

mexaniki
cərrahi

O61.8
O61.9

Doğuş fəaliyyətinin digər induksiyasının uğursuzluğu
Doğuş fəaliyyətinin induksiyasının uğursuzluğu,
dəqiqləşdirilməmiş

O62

Doğuş fəaliyyətinin [doğuş sancılarının] pozğunluğu

O62.0

Doğuş fəaliyyətinin birincili zəifliyi
Uşaqlıq boynunun açılışının baş verməməsi
Uşaqlığın birincili hipotonik disfunksiyası
Doğuşun latent fazasında uşaqlıq əzələsinin yığılmalarının qeyd olunmaması və ya
yığılmaların zəifliyi

O62.1

Doğuş fəaliyyətinin ikincili zəifliyi
Doğuşun aktiv fazasında sancıların zəifləməsi
Uşaqlığın ikincili hipotonik disfunksiyası

O62.2

Doğuş fəaliyyətinin zəifliyinin digər növləri
Uşaqlığın atoniyası
Nizamsız yığılmalar
Uşaqlığın hipotonik disfunksiyası, ƏGO
Qeyri-müntəzəm yığılmalar
Zəif yığılmalar
Uşaqlığın inertliyi, ƏGO
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O62.3
O62.4

Sürətli doğuşlar
Uşaqlığın hipertonik, diskoordinasiyalı və sürəkli yığılması
Kontraksion halqa, distosiya
Diskoordinasiyalı doğuş fəaliyyəti
Uşaqlığın qum saatı şəklində yığılması
Uşaqlığın hipertonik disfunksiyası
Uşaqlığın diskoordinasiyalı fəaliyyəti
Tetanik yığılma
Uşaqlığın distosiyası, ƏGO
Çıxarılıb: (ana) və (döl) mənşəli ƏGO distosiya (O66.9)

O62.8
O62.9

Doğuş fəaliyyətinin digər pozğunluqları
Doğuş fəaliyyətinin dəqiqləşdirilməmiş pozğunluğu

O63

Sürəkli doğuşlar

O63.0
O63.1
O63.2

Birinci dövrün uzanması ilə sürəkli doğuş
İkinci dövrün uzanması ilə sürəkli doğuş
Əkiz döllü, üç döllüvə s. çoxdöllü doğuşda ikinci uşşağın
doğulmasının ləngiməsi
Dəqiqləşdirilməmiş sürəkli doğuş

O63.9

Sürəkli doğuş, ƏGO

O64

Dölün qeyri-düzgün vəziyyəti və ya gəlişi ilə bağlı
çətinləşmiş doğuşlar

O64.0

Dölün başının natamam fırlanması ilə bağlı çətinləşmiş doğuşlar
Dölün başının aşağı səviyyəli köndələn vəziyyəti
Occipitoiliac
davamlılığı nəticəsində
Occipitoposterior
çətinləşmiş doğuşlar
Occipitiosacrol
Occipitotransverse

O64.1
O64.2

Sağrı gəlişi ilə bağlı çətinləşmiş doğuş
Üz gəlişi ilə bağlı çətinləşmiş doğuş
Çənə gəlişi ilə bağlı çətinləşmiş doğuşlar

O64.3
O64.4

Alın gəlişi ilə bağlı çətinləşmiş doğuş
Çiyin gəlişi ilə bağlı çətinləşmiş doğuş
Əlin düşməsi
Çıxarılıb: pərçinlənmiş çiyin (O66.0)
çiynin distosiyası (O66.0)

O64.5
O64.8
O64.9

Kombinə olunmuş gəlişlə bağlı çətinləşmiş doğuş
Dölün digər qeyri-düzgün vəziyyəti və gəlişi ilə bağlı
çətinləşmiş doğuş
Dölün dəqiqləşdirilməmiş qeyri-düzgün vəziyyəti və gəlişi ilə
bağlı çətinləşmiş doğuş

O65

Ananın çanağının anomaliyaları ilə bağlı çətinləşmiş
doğuşlar

O65.0
O65.1
O65.2
O65.3

Çanağın deformasiyası ilə bağlı çətinləşmiş doğuş
Çanağın bərabər daralması ilə bağlı çətinləşmiş doğuş
Çanaq girəcəyinin daralması ilə bağlı çətinləşmiş doğuş
Çanağın çıxacağının və çanaq boşluğunun orta
hissəsinin daralması ilə bağlı çətinləşmiş doğuş
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O65.4

Dölün və çanağın ölçülərinin dəqiqləşdirilməmiş uyğunsuzluğu
ilə bağlı çətinləşmiş doğuş
Çıxarılıb: dölün anomaliyaları ilə bağlı distosiya (O66.2–O66.3)

O65.5

Ananın çanaq orqanlarının anomaliyaları ilə bağlı çətinləşmiş
doğuş
O34.– rubrikasında təsnif olunan hallarla bağlı çətinləşmiş doğuşlar

O65.8
O65.9

Ananın çanağının digər anomaliyaları ilə bağlı çətinləşmiş
doğuş
Ananın çanağının dəqiqləşdirilməmiş anomaliyaları ilə bağlı
çətinləşmiş doğuş

O66

Digər çətinləşmiş doğuşlar

O66.0

Çiynin distosiyası ilə bağlı çətinləşmiş doğuşlar
Pərçimlənmiş çiyin

O66.1
O66.2
O66.3

Əkizlərin birləşməsi ilə bağlı çətinləşmiş doğuş
Qeyri-adi iri döllə bağlı çətinləşmiş doğuş
Dölün digər anomaliyaları ilə bağlı çətinləşmiş doğuş
Əkizlərin birləşməsi
Döldə:
• assit
• hidrops
• meninqomielosele
• oma teratoması
• şişin olması ilə
Dölün hidrosefaliyası

O66.4

ilə bağlı distosiya

Uğuzsuz nəticələnən doğuş fəaliyyəti, dəqiqləşdirilməmiş
Keysəriyyə kəsiyi əməliyyatı ilə nəticələnən doğuş

O66.5
Vakuum ekstraktor və və maşa qoyma cəhdinin uğursuzluğu,
dəqiqləşdirilməmiş
Uğursuz vakuum ekstraktor və ya maşa qoymaq cəhdindən sonra maşa qoymaq və ya
Keysəriyyə kəsiyi əməliyyatı ilə hamiləliyin başa çatdırılması

O66.8
O66.9

Çətinləşmiş doğuşların digər dəqiqləşdirilmiş növləri
Dəqiqləşdirilməmiş çətinləşmiş doğuşlar
ƏGO
Döl mənşəli ƏGO
Ana mənşəli ƏGO

O67

distosiya

Doğuş zamanı digər rubrikalarda təsnif olunmayan qanaxma
ilə ağırlaşan doğuş və dölazadetmə
Çıxarılıb: doğuşaqədər qanaxma DRTO (O46.–)
cift gəlişi (O44.–)
doğuşdan sonrakı qanaxma (O72.–)
ciftin vaxtından əvvəl ayrılması (O45.–)

O67.0

Doğuş zamanı qanın laxtalanma pozğunluğu ilə
müşayiət olunan qanaxma
Doğuş zamanı:
• afibrinogenemiya
• disseminə olunmuş damardaxili laxtalanma
• hiperfibrinoliz
• hipofibrinogenemiya
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O67.8

Doğuş zamanı digər qanaxmalar
Doğuş zamanı güclü qanaxma

O67.9

Doğuş zamanı dəqiqləşdirilməmiş qanaxma

O68

Dölün stressi [distress] ilə ağırlaşmış doğuş və
dölazadetmə
Daxil edilib: doğuş və dölazadetmə zamanı dərman preparatlarının yeridilməsi ilə bağlı
dölün distressi

O68.0

Dölün ürək yığılmalarının tezliyinin dəyişməsi ilə ağırlaşmış
doğuşlar
Dölün:
• bradikardiyası
• taxikardiyası
• ritm pozğunluğu
Çıxarılıb: mekoniumun amniotik mayeyə keçməsi ilə (O68.2)

O68.1

Mekoniumun amniotik mayeyə keçməsi ilə ağırlaşmış doğuş

O68.2

Dölün ürək vurğularının dəyişməsi və mekoniumun amniotik
mayeyə keçməsi ilə ağırlaşmış doğuş
Dölün stressinin biokimyəvi əlamətlərinin təzahürü ilə
ağırlaşmış doğuşlar

Çıxarılıb: dölün ürək yığılmalarının tezliyinin dəyişməsi ilə (O68.2)

O68.3

Dölün:
• asidemiyası
• turşu‐qələvi müvazinətinin pozulması

O68.8

Dölün stressinin digər əlamətlərinin təzahürü ilə ağırlaşmış
doğuşlar
Döl disstresinin:
• elektrokardioqrafik
• ultrasəs

əlamətləri

O68.9

Dölün dəqiqləşdirilməmiş stressi ilə ağırlaşmış doğuş

O69

Göbək ciyəsinin patoloji vəziyyəti ilə ağırlaşmış doğuşlar
və dölazadetmə

O69.0
O69.1

Göbək ciyəsinin düşməsi ilə ağırlaşmış doğuş və dölazadetmə
Göbək ciyəsinin boyuna dolanması və döl boynunun sıxılması
ilə ağırlaşmış doğuş və dölazadetmə
Göbək ciyəsinin digər dolaşması ilə ağırlaşmış doğuş və
dölazadetmə, sıxılma ilə

O69.2

Göbək ciyəsinin sıxılması, ƏGO
Bir amniotik boşluqda olan əkizlərin göbək ciyəsi ilə dolaşması
Göbək ciyəsinin düyünü

O69.3
O69.4

Qısa göbək ciyəsi ilə ağırlaşmış doğuş və dölazadetmə
Damar gəlişi [vasa praevia] ilə ağırlaşmış doğuş və
dölazadetmə
Damar gəlişində qanaxma

O69.5

Göbək ciyəsi damarlarının zədələnməsi ilə ağırlaşmış doğuş və
dölazadetmə
Göbək ciyəsinin əzilməsi
Göbək ciyəsinin hematoması
Göbək ciyəsi damarlarının trombozu
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O69.8

Göbək ciyəsinin digər patoloji vəziyyətləri ilə ağırlaşmış
doğuşlar
Göbək ciyəsinin boyuna dolanması, sıxılma olmadan

O69.9

Göbək ciyəsinin dəqiqləşdirilməmiş patoloji vəziyyəti ilə
ağırlaşmış doğuş

O70

Dölün azadedilməsi zamanı aralığın cırılması
Daxil edilib: cırılma ilə davam edən epiziotomiya
Çıxarılıb: uşaqlıq yolunun yuxarı hissəsinin mamalıq cırılması (O71.4)

O70.0

Döl azadetmə zamanı aralığın birinci dərəcəli cırılması
Dölazadetmə zamanı aralığın:
• cinsiyyət dodaqlarının arxa bitişməsinin
• cinsiyyət dodaqlarının
• sidikaxarı ətrafı toxumaların
(cəlb olunması ilə) cırılması
• dərisinin
• səthi
• uşaqlıq yolunun
• vulvanın
Çıxarılıb: uretranın prosesə cəlb olunması ilə sidik axarı ətrafının cırılması (O71.5)
bu:
uşaqlıq yolu divarının yuxarı hissəsinin (orta) (yuxarı üçdə birinin) cırılması ilə
(O71.4)
uşaqlıq yolunun yuxarı hissəsinin cırılması ilə (O71.4)

O70.1

Döl azadetmə zamanı aralığın ikinci dərəcəli cırılması
Aralığın dölazadetmə zamanı:
• çanaq dibinin
(cəlb olunması ilə) O70.0 rubrikasında təsnif olunana oxşar
• aralıq əzələlərinin
cırılması
• uşaqlıq yolu əzələlərinn
Çıxarılıb: anal sfinkter cəlb olunmaqla (O70.2)

O70.2

Döl azadetmə zamanı aralığın üçüncü dərəcəli cırılması
Aralığın dölazadetmə zamanı:
• anus sfinkteri
O70.1 rubrikasında təsnif olunana oxşar
• uşaqlıq yolu-düz bağırsaq arakəsməsi
cırılması
• ƏGO sfinkter daxil olmaqla
Çıxarılıb: anus və düz bağırsağın selikli qişası cəlb olunmaqla (O70.3)

O70.3

Dölazadetmə zamanı aralığın dördüncü dərəcəli cırılması
Aralığın dölazadetmə zamanı:
selikli qişası daxil olmaqla O70.2 rubrikasında təsnif olunana oxşar
• anusun
cırılması
• düz bağırsağın

O70.9

Döl azadetmə zamanı aralığın dəqiqləşdirilməmiş cırılması

O71

Digər mamalıq travmaları
Daxil edilib: alətlərlə zədələnmə

O71.0
O71.1

Uşaqlığın doğuş fəaliyyəti başlanana qədər cırılması
Uşaqlığın doğuş zamanı cırılması
Uşaqlığın doğuşun başlanğıcına qədər cırılması göstərilməyən cırılması

O71.2
O71.3

Uşaqlığın doğuşdan sonra çevrilməsi
Uşaqlıq boynunun mamalıq cırılması
Uşaqlıq boynunun sirkulyar ayrılması

O71.4

Uşaqlıq yolunun yuxarı şöbəsinin mamalıq cırılması
Uşaqlıq yolunun divarının cırılması, aralığın cırılması qeyd olunmadığı halda
Çıxarılıb: aralığın cırılması ilə birlikdə baş verdikdə (O70.-)
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O71.5

Çanaq orqanlarının digər mamalıq travmaları
Sidik kisəsinin mamalıq travması
Uretranın mamalıq travması

O71.6

Çanaq oynaqlarının və bağlarının mamalıq travmaları
Simfiz qığırdağının mamalıq səbəbli qopması
Büzdümün mamalıq səbəbli zədələnməsi
Qasıq bitişməsinin mamalıq səbəbli travmatik ayrılması

O71.7

Çanağın mamalıq hematoması
Aralığın
Uşaqlıq yolunun
Vulvanın

mamalıq hematoması

O71.8
O71.9

Dəqiqləşdirilmiş digər mamalıq travmaları
Dəqiqləşdirilməmiş mamalıq travması

O72

Doğuşdan sonrakı qanaxma
Daxil edilib: dölün və uşağın doğulmasından sonra qanaxma

O72.0

Doğuşun III dövründə qanaxma
Ciftin xaric olmasının ləngiməsi, bitişməsi və ya boğulması ilə bağlı qanaxma
Ciftin xaric olmasının ləngiməsi, ƏGO
Ciftin bitişməsini (O43.2) müəyyənləşdirmək lazım gələrsə əlavə koddan istifadə edilir.

O72.1

Erkən zahılıq dövründə baş verən digər qanaxmalar
Ciftin xaric olmasından sonra baş verən qanaxma
Doğuş sonrası qanaxma (atonik) ƏGO

O72.2

Gec və ya ikincili doğuş sonrası qanaxma
Cift hissələrinin və döl qişalarının xaric olmasının ləngiməsi ilə bağlı qanaxma
Döl azadetmədən sonra döl yumurtalarının hissələrinin xaric olmasının ƏGO ləngiməsi

O72.3

Doğuş sonrası koaqulyasiya pozğunluqları:
•
•

afibrinogenemiya
fibrinoliz

O73

Cift və döl qişalarının xaric olmasının qanaxma olmadan
ləngiməsi

O73.0

Ciftin xaric olmasının qanaxma olmadan ləngiməsi
Ciftin bitişməsini (O43.2) müəyyənləşdirmək lazım gələrsə əlavə koddan istifadə edilir.

O73.1

Cift hissələrinin və döl qişalarının xaric olmasının qanaxma
olmadan ləngiməsi
Doğuşdan sonra mayalanma məhsullarının xaric olmasının qanaxma olmadan ləngiməsi

O74

O74.0

Doğuş və dölazadetmə zamanı aparılan anesteziya ilə bağlı
ağırlaşmalar
Daxil edilib: doğuş və döl azadetmə zamanı ümumi və yerli anestetiklərin, ağrıkəsicilərin
və ya digər sedativ preparatların tətbiqi ilə bağlı ağırlaşmalar

Doğuş və döl azadetmə zamanı anesteziya ilə bağlı aspirasion
pnevmonit
Doğuş və döl azadetmə zamanı anesteziya ilə bağlı:
• mədə möhtəviyyatının və ya mədə şirəsinin ƏGO aspirasiyası
• Mendelson sindromu

O74.1

Doğuş və dölazadetmə zamanı anesteziya ilə bağlı ağciyərlərin
digər ağırlaşmaları
Doğuş və döl azadetmə zamanı anesteziya ilə bağlı ağciyərlərin pressor kollapsı

57

XƏSTƏLİKLƏRİN BEYNƏLXALQ STATİSTİK TƏSNİFATI

O74.2

Doğuş və döl azadetmə zamanı anesteziya ilə bağlı ürək
ağırlaşmaları
Doğuş və dölazadetmə zamanı anesteziya ilə bağlı:
• ürəyin dayanması
• ürək çatmamazlığı

O74.3

Doğuş və dölazadetmə zamanı anesteziya ilə bağlı mərkəzi
sinir sisteminin ağırlaşmaları
Doğuş zamanı anesteziya ilə bağlı serebral anoksiya

O74.4
O74.5
O74.6
O74.7
O74.8
O74.9

O75

Doğuş və dölazadetmə zamanı yerli anesteziyaya qarşı toksiki
reaksiya
Doğuş və dölazadetmə zamanı aparılan epidural və spinal
anesteziya ilə bağlı baş ağrıları
Doğuş və dölazadetmə zamanı spinal anesteziyanın
və epidural anesteziyanın digər ağırlaşmaları
Doğuş və dölazadetmə zamanı uğursuz intubasiya cəhdi və
intubasiya ilə bağlı çətinliklər
Doğuş və dölazadetmə zamanı anesteziyanın digər
ağırlaşmaları
Doğuş və dölazadetmə zamanı anesteziyanın
dəqiqləşdirilməmiş ağırlaşması

Doğuş və dölazadetmənin digər rubrikalarda təsnif
olunmayan digər ağırlaşmaları
Çıxarılıb: doğuşdan sonra:
• infeksiya (O83.–)
• sepsis (O85)

O75.0
O75.1

Doğuş və dölazadetmə zamanı ananın distressi
Doğuş və dölazadetmə zamanı və ya sonra şok
Mamalıq şoku

O75.2
O75.3

Doğuş zamanı digər rubrikalarda təsnif olunmayan
hipertermiya
Doğuş zamanı digər infeksiyalar
Doğuş zamanı sepsis

O75.4

Cərrahi mamalıq əməliyyatları və mamalıq proseduraları ilə
bağlı digər ağırlaşmalar
Keysəriyyə kəsiyi əməliyyatından, dölazadetmə də daxil olmaqla digər cərrahi mamalıq
əməliyyatlarından və proseduralarından sonra:
• ürəyin dayanması
• ürək çatmamazlığı
• serebral anoreksiya
Çıxarılıb: doğuş zamanı anesteziyanın ağırlaşmaları (O74.–)
mamalıq (cərrahi) yaraları:
• tikişlərin aralanması (O90.0–O90.1)
• hematoma (O90.2)
• infeksiya (O86.0)

O75.5
O75.6

Döl qişalarının sün'i cırılmasından sonra doğuşun ləngiməsi
Döl qişalarının spontan və ya dəqiqləşdirilməmiş cırılmasından
sonra doğuşun ləngiməsi
Çıxarılıb: döl qişalarının vaxtından əvvəl spontan cırılması (O42.–)

58

HAMİLƏLİK, DOĞUŞ VƏ ZAHILIQ DÖVRÜ

O75.7
O75.8
O75.9

Əvvəl keçirilmiş Keysəriyyə kəsiyi əməliyyatından sonra uşaqlıq
yolundan doğuş
Doğuş və dölazadetmənin digər dəqiqləşdirilmiş ağırlaşmaları
Doğuşun və dölazadetmənin dəqiqləşdirilməmiş ağırlaşması

Dölazadetmə
(O80–O84)
Qeyd. Bu rubrikadan istifadə edərkən II cilddə verilən ölüm və xəstələnməyə aid kodlaşdırmaya dair tövsiyə
və qaydalara əsaslanmaq lazımdır.

O80

Tək döllü spontan doğuşlar
Daxil edilib: minimal yardım və ya yardım olmadan, epiziotomiya və onsuz olan hallar
normal doğuşlar

O80.0
O80.1
O80.8
O80.9

Ənsə gəlişində spontan doğuş
Sağrı gəlişində spontan doğuş
Tək döllü digər spontan doğuş
Tək döllü spontan doğuş dəqiqləşdirilməmiş
Spontan doğuş ƏGO

O81

Vakuum ekstraktorun və ya maşaların qoyulması ilə tək
döllü doğuş
Çıxarılıb: vakuum–ekstraktorun və maşaların tətbiq edilməsinə uğursuz cəhd (O66.5)

O81.0
O81.1
O81.2
O81.3
O81.4
O81.5

Aşağı [çıxış] maşaların qoyulması
Orta [boşluq] maşaların qoyulması
Orta [boşluq] maşaların döndərməklə qoyulması
Digər və dəqiqləşdirilməmiş maşaların qoyulması
Vakuum ekstraktorun tətbiqi
Maşaların və vakuum ekstraktorun birgə tətbiqi ilə doğuş

O82

Keysəriyyə kəsiyi əməliyyatı vasitəsilə təkdöllü doğuş

O82.0

Elektiv Keysəriyyə kəsiyi əməliyyatı ilə doğuş
ƏGO təkrar Keysəriyyə kəsiyi əməliyyatı

O82.1
O82.2
O82.8
O82.9

Təcili ilə doğuş
Keysəriyyə histerektomiya əməliyyatı ilə doğuş
digər təkdöllü doğuş
Keysəriyyə kəsiyi əməliyyatı ilə doğuş, dəqiqləşdirilməmiş

O83

Təkdöllü doğuşlar, digər mamalıq vasitələrinin tətbiqi ilə
dölazadetmə

O83.0
O83.1

Dölün çanaq tərəfi ilə çıxarılması
Çanaq gəlişi ilə dölazadetmədə digər mamalıq vasitələri
Çanaq gəlişi ilə ƏGO doğuşlar

O83.2

Digər mamalıq manipulyasiyaları ilə doğuşlar [əl yardımı ilə]
Dölün çevrilməklə çıxarılması

O83.3

Abdominal hamiləlikdə diri uşaqla doğuş
59

XƏSTƏLİKLƏRİN BEYNƏLXALQ STATİSTİK TƏSNİFATI

O83.4

Dölparçalayıcı əməliyyatlar
Doğuşu asanlaşdırmaq məqsədilə:
• kleydotomiya
• kraniotomiya
• embriotomiya

O83.8
O83.9

Təkdöllü doğuşlarda mamalıq vasitələrinin digər
dəqiqləşdirilmiş növləri
Təkdöllü doğuşlarda dəqiqləşdirilməmiş mamalıq vasitəsi
Mamalıq vasitəsi ilə ƏGO doğuş

O84

Çoxdöllü doğuşlar
Hər bir döl və ya uşaq üçün dölazadetmənin üsulunu müəyyənləşdirmək lazım gəldikdə əlavə
koddan istifadə edilir (O80–O83).

O84.0
O84.1
O84.2
O84.8

Tamamilə spontan çoxdöllü doğuş
Tamamilə maşaların və vakuum ekstraktorun tətbiqi ilə
çoxdöllü doğuş
Tamamilə Kesar kəsiyi ilə çoxdöllü doğuş
Digər çoxdöllü doğuş
Metodların kombinasiyasını tətbiq etməklə çoxdöllü doğuş

O84.9

Dəqiqləşdirilməmiş çoxdöllü doğuş

Əsasən zahılıq dövrü ilə bağlı olan ağırlaşmalar
(O85–O92)
Qeyd. O88.–,O91.– və O92.– rubrikalarına aşağıda sadalanmış hallar daxil edilib, hətta bu hallar hamiləlik
və doğuş zamanı baş vermiş olsa da.
Çıxarılıb: zahılıq dövrü ilə bağlı psixi pozğunluqlar və davranış pozğunluqları (F53.–)
mamalıq tetanusu (A34)
doğuşdan sonra osteomalyasiya (M83.0)

O85

Zahılıq dövrü sepsisi
Zahılıq dövrü:
• endometriti
• qızdırması
• peritoniti
• sepsisi
İnfeksion agenti müəyyənləşdirmək üçün əlavə koddan istifadə edilir (B95–B97).
Çıxarılıb: mamalıq piemik və septiki emboliyası (O88.3)
doğuş zamanı sepsis (O75.3)

O86

Digər zahılıq dövrü infeksiyaları
İnfeksion agenti identifikasiya etmək lazım gələrsə əlavə koddan (B95-B97) istifadə edin.
Çıxarılıb: doğuş zamanı infeksiya (O75.3)

O86.0

Cərrahi mamalıq yarasının infeksiyası
Doğuşdan sonra infeksiyalaşmış:
• Keysəriyyə kəsiyi əməliyyatından sonra yara
• aralığın tikişi

O86.1

Doğuşdan sonra cinsiyyət yollarının digər infeksiyaları
Doğuşdan sonrakı:
• servisit
• vaginit
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O86.2

Doğuşdan sonra sidik yollarının infeksiyası
N10–N12, N15.–, N30.–, N34.–, N39.0 rubrikalarında təsnif olunan, doğuşdan sonra inkişaf
edən hallar

O86.3

Doğuşdan sonra sidik–cinsiyyət yollarının digər infeksiyaları
Sidik–cinsiyyət traktının zahılıq dövrü infeksiyası ƏGO

O86.4

Doğuşdan sonra meydana çıxan naməlum mənşəli
hipertermiya
Zahılıq dövrü:
• ƏGO infeksiyası
• ƏGO pireksiyası
Çıxarılıb: zahılıq dövrü qızdırması (O85)
doğuş zamanı hipertermiya (O75.2)

O86.8

Digər dəqiqləşdirilmiş zahılıq infeksiyaları

O87

Zahılıq dövründə venoz ağırlaşmalar
Daxil edilib: doğuş, dölazadetmə və zahılıq dövründə
Çıxırılıb: mamalıq emboliyası (O88.–)
hamiləlik dövründə venoz ağırllaşmalar (O22.–)

O87.0
O87.1

Zahılıq dövründə səthi trombofiebit
Zahılıq dövründə dərin flebotromboz
Zahılıq dövründə:
• dərin venaların trombozu
• çanaq tromboflebiti

O87.2
O87.3

Zahılıq dövründə babasil
Zahılıq dövründə serebral venaların trombozu

O87.8

Zahılıq dövründə digər venoz ağırlaşmalar

Zahılıq dövründə serebrovenoz sinusun trombozu
Zahılıq dövründə cinsiyyət orqanları venalarının varikoz genəlməsi

O87.9

Zahılıq dövründə dəqiqləşdirilməmiş venoz ağırlaşmalar
Zahılıq dövrü:
• flebiti ƏGO
• flebopatiyası ƏGO
• trombozu ƏGO

O88

Mamalıq emboliyası
Daxil edilib: hamiləlik, doğuş, zahılıq dövründə ağciyər emboliyası
Çıxarılıb: uşaqlıqdankənar və ya molyar abortu ağırlaşdıran emboliya (O00–O07, O08.2)

O88.0
O88.1

Mamalıq hava emboliyası
Amniotik maye ilə emboliya
Hamiləlik zamanı anafilaktik sindrom

O88.2

Qan laxtaları ilə mamalıq emboliyası
mamalıq (ağcyər) emboliyası ƏGO
zahılıq dövrü (ağciyər) emboliyası ƏGO

O88.3
O88.8

Mamalıq piemik və septik emboliyası
Digər mamalıq emboliyası
Mamalıq piy emboliyası

O89

Zahılıq dövründə tətbiq edilən anesteziya ilə bağlı
ağırlaşmalar
Daxil edilib: zahılıq dövründə tətbiq edilən ümumi, yerli anestetiklərin, ağrıkəsicilərin və
ya digər sedativ preparatların tətbiqi ilə bağlı ananın ağırlaşmaları
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O89.0

Zahılıq dövründə tətbiq edilən anesteziyanın ağciyər
ağırlaşmaları
Zahılıq dövründə tətbiq edilən anesteziya ilə bağlı:
• aspirasion pnevmonit
• mədə möhtəviyyatının və ya mədə şirəsinin ƏGO aspirasiyası
• Mendelson sindromu
• ağciyərlərin pressor kollapsı

O89.1

Zahılıq dövründə tətbiq edilən anesteziya ilə bağlı ürək
ağırlaşmaları
Zahılıq dövründə anesteziya ilə bağlı:
• ürəyin dayanması
• ürək çatmamazlığı

O89.2

Zahılıq dövründə tətbiq edilən anesteziya ilə bağlı mərkəzi sinir
sisteminin ağırlaşmaları
Zahılıq dövründə anesteziya ilə bağlı serebral anoksiya

O89.3
O89.4
O89.5
O89.6
O89.8
O89.9

Zahılıq dövründə yerli anesteziyaya toksik reaksiya
Zahılıq dövründə keçirilən spinal və epidural anesteziya
ilə bağlı baş ağrıları
Zahılıq dövründə epidural və spinal anesteziyasının digər
ağırlaşmaları
Zahılıq dövründə uğursuz intubasiya cəhdi və çətinlikləri
Zahılıq dövründə anesteziyanın digər ağırlaşmaları
Zahılıq dövründə anesteziyanın dəqiqləşdirilməmiş ağırlaşması

O90

Zahılıq dövründə digər rubrikalarda təsnif olunmayan
ağırlaşmalar

O90.0
O90.1

Keysəriyyə kəsiyi əməliyyatından sonra tikişlərin aralanması
Aralıq tikişlərinin aralanması
Tikişlərin:
• epiziotomiyadan
• aralıq cırılmasının tikilməsindən
Aralığın ikincili cırılması

O90.2
O90.3

sonra aralanması

Mamalıq cərrahi yarasının hematoması
Zahılıq dövründə kardiomiopatiya
Zahılıq dövrünü ağırlaşdıran I42.– rubrikasında təsnif olunan hallar

O90.4

Zahılıq dövrü kəskin böyrək çatmamazlığı
Doğuşu müşayiət edən hepatorenal sindrom

O90.5
O90.8

Zahılıq dövrü tireoiditi
Zahılıq dövrünün digər rubrikalarda təsnif olunmayan başqa
ağırlaşmaları
Plasentar polip

O90.9

Dəqiqləşdirilməmiş zahılıq dövrü ağırlaşması

O91

Süd vəzisinin uşaq doğma ilə bağlı infeksiyaları
Daxil edilib: hamiləlik, zahılıq və ya laktasiya dövründə sadalanmış hallar

O91.0

Gilənin uşaq doğma ilə bağlı infeksiyası
Gilənin absesi:
• hamiləlik dövründə
• zahılıq dövründə
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O91.1

Süd vəzisinin uşaq doğma ilə bağlı absesi
Süd vəzisinin hamiləlik və ya zahılıq dövründə:
• absesi
• irinli mastiti
• subareolyar absesi

O91.2

Süd vəzisinin uşaq doğma ilə bağlı qeyri-irinli mastiti
Süd vəzisinin limfangiti
Süd vəzisinin:
• ƏGO
hamiləlik və ya zahılıq dövrü mastiti
• interstisial
• parenximatoz

O92

Uşaq doğma ilə bağlı süd vəzinin digər dəyişiklikləri və
laktasiya pozğunluqları
Daxil edilib: hamiləlik, zahılıq dövrü və laktasiya dövründə sadalanmış hallar

O92.0
O92.1

İçəri çəkilmiş süd vəzisi giləsi
Süd vəzisi giləsinin uşaq doğma ilə bağlı çatı
Hamiləlik və ya zahılıq dövründə süd vəzisi giləsinin fissurası

O92.2
O92.3

Süd vəzisinin uşaq doğma ilə bağlı dəqiqləşdirilməmiş və digər
dəyişiklikləri
Aqalaktiya
Birincili aqalaktiya

O92.4
O92.5

Hipoqalaktiya
Laktasiyanın arşısının alınması
Aqalaktiya:
• elektiv
• ikincili
• terapevtik

O92.6

Qalaktoreya
Çıxarılıb: doğuşla əlaqədar olmayan qalaktoreya (N64.3)

O92.7

Laktasiyanın digər və dəqiqləşdirilməmiş pozğunluqları
Zahılıq dövründə qalaktosele

Digər rubrikalarda təsnif olunmayan başqa mamalıq halları
(O94–O99)
Qeyd. O95–O97 rubrikalarından istifadə edərkən ölüm səbəblərinin kodlaşdırılması qaydaları və II cilddə
verilən tövsiyələrə əsaslanmaq lazımdır.

O94

Hamiləliyin, doğuşun və zahılıq dövrünün ağırlaşmasının
nəticəsi
Qeyd: Xəstəliyin kodlaşdırılmasında, O94 rubrikası yalnız O00-O75 və O85-O92
rubrikalarında əvvəlki vəziyyətləri (nəticələrin səbəbi qismində) qeyd etmək üçün
istifadə olunur; nəticələrin özləri isə başqa yerdə təsnif olunur. “Nəticələr” anlayışına
hər hansı vəziyyətlər və ya gecikmiş təsirlər, yaxud da səbəb olan vəziyyət yaranandan
sonra bir il və ya daha uzun müddət mövcud olan vəziyyətlər daxildir.
Hamiləliyin, doğuşun və ya doğuşdan sonrakı dövrün xroniki ağırlaşmaları üçün istifadə
olunmamalıdır. Bu kod O00-O75 və O85-O92 rubrikaları üçündür.
Çıxarılıb: ölümlə nəticələnən ağırlaşmalar (O96, O97)
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O95

Dəqiqləşdirilməmiş mamalıq səbəbindən ölüm
Hamiləlik, doğuş və zahılıq dövründə naməlum səbəbdən ölüm

O96

Doğuşdan 42 gün sonra, lakin bir ildən az müddətdə
istənilən mamalıq səbəbi ilə ölüm
Mamalıq səbəbini (bilavasitə və ya dolayısı ilə) müəyyənləşdirmək lazım gəldikdə əlavə
koddan istifadə edilir.

O96.0
O96.1
O96.9

Bilavasitə mamalıq səbəbindən ölüm
Dolayısı ilə mamalıq səbəbindən ölüm
Dəqiqləşdirilməmiş mamalıq səbəbindən ölüm

O97

Mamalıq səbəblərinin nəticələri ilə bağlı ölüm
Doğuşdan bir il və daha artıq müddətdə istənilən (bilavasitə və ya dolayısı) mamalıq
səbəbindən ölüm. Mamalıq səbəbini (bilavasitə və ya dolayısı ilə) müəyyənləşdirmək lazım
gəldikdə əlavə koddan istifadə edilir.

O97.0
O97.1
O97.9

Bilavasitə mamalıq səbəbinin nəticələrindən ölüm
Dolayısı ilə mamalıq səbəbinin nəticələrindən ölüm
Mamalıq səbəbinin nəticələrindən ölüm, dəqiqləşdirilməmiş

O98

Ananın digər rubrikalarda təsnif olunan, lakin hamiləlik,
doğuş və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran infeksion və
parazitar xəstəlikləri
Daxil edilib: hamiləliyi ağırlaşdıran, hamiləlik dövründə ağırlaşan və ya mamalıq
yardımı üçün göstəriş olan sadalanmış hallar
Konkret halı müəyyənləşdirmək üçün əlavə koddan istifadə edilir (I sinif).
Çıxarılıb: insanın immun çatmamazlıq virusu [İİÇV] ilə yoluxmanın simptomsuz statusu (Z21)
insanın immun çatmamazlığı virusu [İİÇV] daşıyıcılığının laborator təsdiqi (R75)
mamalıq tetanusu (A34)
zahılıq dövrü:
• infeksiyası (O86.–)
• sepsisi (O85)
Dölün anaya tibbi yardım göstərilməsinin səbəbi olan aşkar və ya ehtimal olunan
zədələnmələri
(O35–O36)

O98.0

Hamiləliyi, doğuşu və ya zahılıq dövrünü ağırlaşdıran vərəm
A15–A19 rubrikalarındda təsnif olunan hallar

O98.1

Hamiləliyi, doğuşu və ya zahılıq dövrünü ağırlaşdıran sifilis
A50–A53 rubrikalarında təsnif olunan hallar

O98.2

Hamiləliyi, doğuşu və ya zahılıq dövrünü ağırlaşdıran qonoreya

O98.3

Hamiləliyi, doğuşu və ya zahılıq dövrünü ağırlaşdıran, əsasən
cinsi yolla ötürülən digər infeksiyalar

A54.– rubrikasında təsnif olunan hallar

A55-A64 rubrikalarında təsnif olunan hallar

O98.4

Hamiləliyi, doğuşu və ya zahılıq dövrünü ağırlaşdıran virus
hepatiti
B15–B19 rubrikalarında təsnif olunan hallar

O98.5

Hamiləliyi, doğuşu və ya zahılıq dövrünü ağırlaşdıran digər
virus xəstəlikləri
A80–B09, B25–B34 rubrikalarında təsnif olunan hallar

O98.6

Hamiləliyi, doğuşu və ya zahılıq dövrünü ağırlaşdıran protozoy
infeksiyalar
B50–B64 rubrikalarında təsnif olunan hallar
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O98.7

Hamiləliyi, doğuşu və ya zahılıq dövrünü ağırlaşdıran insanın
immunçatmamazlıq virus [İİV] xəstəliyi

O98.8

Hamiləliyi, doğuşu və ya zahılıq dövrünü ağırlaşdıran digər
infeksion və parazitar xəstəliklər
Hamiləliyi, doğuşu və ya zahılıq dövrünü ağırlaşdıran
dəqiqləşdirilməmiş infeksion və parazitar xəstəliklər

B20–B24 rubrikalarında təsnif olunan hallar

O98.9

O99

Ananın digər rubrikalarda təsnif olunan, lakin hamiləliyi,
doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran digər xəstəlikləri
Qeyd: Bu rubrikaya hamiləliyi ağırlaşdıran, hamiləlik dövründə ağırlaşan və ya mamalıq yardımı
üçün əsas səbəb olan və XV sinfin əlifba göstəricisində xüsusi rubrika ayrılmayan hallar
daxildir. Konkret halı müəyyənləşdirmək lazım gəldikdə əlavə koddan istifadə edilir.
Çıxarılıb: infeksion və parazitar xəstəliklər (O98.–)
travmalar, zəhərlənmələr və xarici təsirlərin digər nəticələri (S00–T98)
dölün dəqiqləşdirilmiş və ya ehtimal olunan anomaliyaları və zədələnmələrində
anaya tibbi yardım göstərilməsi halları (O35–O36)

O99.0

Hamiləliyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran anemiya
D50–D64 rubrikalarında təsnif olunan hallar

O99.1

Hamiləliyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran qan və
qanyaradıcı orqanların digər xəstəlikləri və immun mexanizmin
qoşulması ilə xüsusi pozğunluqlar
D65–D89 rubrikalarında təsnif olunan hallar
Çıxarılıb: koaqulyasiya pozğunluqları ilə müşayiət olunan (O46.0,O67.0, O72.3)

O99.2

Hamiləliyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran qidalanma
pozğunluğu, maddələr mübadiləsi pozğunluğu və endokrin
sistemi xəstəlikləri
E00–E90 rubrikalarında təsnif olunan hallar
Çıxarılıb: şəkərli diabet (O24.–)
qidalanma çatmamazlığı (O25.–)
zahılıq dövrü tireoiditi (O90.5)

O99.3

Hamiləliyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran psixi
pozğunluqlar və sinir sistemi xəstəlikləri
F00–F99 və G00–G99 rubrikalarında təsnif olunan hallar
Çıxarılıb: postnatal depressiya (F53.0)
hamiləliklə bağlı periferik nevrit (O26.8)
zahılıq dövrü psixozu (F53.1)

O99.4

Hamiləliyi, doğuşu, zahılıq dövrünü ağırlaşdıran qan dövranı
sistemi xəstəlikləri
I00–I99 rubrikalarında təsnif olunan hallar
Çıxarılıb: zahılıq dövründə kardiomiopatiya (O90.3)
Hipertenziv pozğunluqlar (O10–O16)
Mamalıq emboliyası (O88.–)
venoz ağırlaşmalar və serebrovenoz
Doğuş və zahılıq dövründə (O87.–)
sinusun trombozu
Hamiləlik dövründə (O22.–)

O99.5

Hamiləlyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran tənəffüs
sistemi xəstəlikləri
J00–J99 rubrikalarında təsnif olunan hallar

O99.6

Hamiləliyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran həzm
orqanlarının xəstəlikləri
K00–K93 rubrikalarında təsnif olunan hallar
Çıxarılıb: hamiləlik, doğuş və zahılıq dövründə qaraciyərin zədələnməsi (O26.6)
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O99.7

Hamiləliyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran dəri və
dərialtı toxuma xəstəlikləri
L00–L99 rubrikalarında təsnif olunan hallar
Çıxarılıb: hamilələrin herpesi (O26.4)

O99.8

Hamiləliyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran digər
dəqiqləşdirilmiş hallar və xəstəliklər
O99.0–O99.7 rubrikalarında təsnif olunan halların birləşməsi
Başqa yerdə təsnif olunmayan C00-D48, H00-H95, M00-M99, N00-N99 və Q00-Q99
rubrikalarındakı hallar
Çıxarılıb: hamiləlik dövründə sidik–cinsiyyət yollarının xəstəlikləri (O23.–)
doğuşdan sonra sidik–cinsiyyət yollarının infeksiyaları (O86.0–O86.3)
çanaq orqanlarının müəyyən edilmiş və ya ehtimal olunan anomaliyaları ilə bağlı
anaya göstərilən tibbi yardım (O34.–)
zahılıq dövrü kəskin qaraciyər çatmamazlığı (O90.4)
doğuşdan sonrakı nefrit (O90.8)
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XVI SİNİF
Perinatal dövrdə meydana çıxan xüsusi hallar
(P00–P96)
Daxil edilib: perinatal dövrdə meydana çıxan pozğunluqlar (ölüm və ya xəstəlik halı hətta xeyli sonra
baş versə də)
Çıxarılıb: anadangəlmə inkişaf qüsurları, deformasiyalar, xromosom pozğunluqları (Q00–Q99)
endokrin sistemin xəstəlikləri, qidalanma və maddələr mübadiləsinin pozğunluqları (E00–E99)
travmalar, zəhərlənmələr və xarici mühit amillərinin digər nəticələri (S00–T98)
yenitörəmələr (C00–D48)
yenidoğulmuşun tetanusu (A33)
Bu sinif aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir:
P00–P04 Döl və yenidoğulmuşun, ananın vəziyyəti, hamiləlik, doğuş və dölazadetmənin ağırlaşmaları ilə
əlaqədar zədələnmələri
P05–P08 Dölün inkişafı və hamiləliyin davamiyyəti ilə bağlı olan pozğunluqlar
P10–P15 Doğuş travması
P20–P29 Perinatal dövr üçün xarakterik olan tənəffüs və ürək-damar pozğunluqları
P35–P39 Perinatal dövr üçün spesifik olan infeksion xəstəliklər
P50–P61 Döl və yenidoğulmuşun hematoloji və hemorragik pozğunluqları
P70–P74 Döl və yenidoğulmuş üçün spesifik olan keçici endokrin və maddələr mübadiləsi pozğunluqları
P75–P78 Döl və yenidoğulmuşun həzm sisteminin pozğunluqları
P80–P83 Döl və yenidoğulmuşun dəri örtüklərinə və istilik tənziminə təsir göstərən halları
P90–P96
Perinatal dövrdə meydana çıxan digər pozğunluqlar
Ulduzla aşağıdakı rubrikalar nişanlanmışdır
P75*
Mekonium ileusu sistik fibroz zamanı

Döl və yenidoğulmuşun ananın vəziyyəti, hamiləlik, doğuş və döl
azadetmənin ağırlaşmaları ilə əlaqədar zədələnmələri
(P00–P04)
Daxil edilib: dölün və ya yenidoğulmuşun xəstəliyininin və ya ölümünün səbəbi kimi təsdiq edilmiş
ananın aşağıda sadalanan halları

P00

Döl və yenidoğulmuşların ananın vəziyyəti ilə əlaqədar
olan, lakin hazırkı hamiləliyi ilə əlaqədar olmaya bilən
zədələnmələri
Çıxarılıb: aşağıdakıların dölə və yenidoğulmuşa təsiri:
• ananın hamiləliyinin ağırlaşmalarının (P01.–)
• ananın endokrin və mübadilə pozğunluqlarının (P70–P74)
• plasenta və ya ana südü ilə keçən zərərli maddələrin (P04.–)

P00.0

P00.1

Döl və yenidoğulmuşun, ananın hipertenziv pozğunluqları ilə
əlaqədar zədələnmələri
Döl və yenidoğulmuşun ananın O10–O11, O13–O16 rubrikalarındə təsnif olunan halları ilə
əlaqədar zədələnmələri

Döl və yenidoğulmuşun, ananın böyrək və sidik yollarının
xəstəlikləri ilə əlaqədar zədələnmələri

Döl və yenidoğulmuşun, ananın N00–N39 rubrikalarındə təsnif olunan halları ilə əlaqədar
zədələnmələri
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P00.2

Döl və yenidoğulmuşun, ananın infeksion və parazitar
xəstəlikləri ilə əlaqədar zədələnmələri
Dölün və yenidoğulmuşun, xəstəlik əlamətləri təzahür etmədən, ananın A00–B99 və
J09–J11 rubrikalarındə təsnif olunan infeksion xəstəlikləri ilə əlaqədar zədələnmələri
Çıxarılıb: perinatal dövr üçün spesifik olan infeksiyalar (P35–P39)
ananın cinsiyyət yollarının infeksiyaları və digər lokalizasiyalı infeksiyaları (P00.8)

P00.3

Döl və yenidoğulmuşun, ananın tənəffüs və qan-damar
sisteminin xroniki xəstəlikləri ilə əlaqədar zədələnmələri
Döl və yenidoğulmuşun, ananın I00–I99, J00–J99, Q20–Q34 rubrikalarındə təsnif olunan,
lakin P00.0–P00.2 rubrikalarınə daxil edilməyən halları ilə əlaqədar zədələnmələri

P00.4

Döl və yenidoğulmuşun, ananın qidalanma pozğunluğu ilə
əlaqədar zədələnmələri
Döl və yenidoğulmuşun, ananın E40–E64 rubrikalarındə təsnif olunan halları ilə əlaqədar
zədələnmələri
Ananın ƏGO qidalanma çatmamazlığı

P00.5

Döl və yenidoğulmuşun, ananın travması ilə əlaqədar
zədələnmələri
Dölün və yenidoğulmuşun, ananın S00–T79 rubrikalarındə təsnif olunan halları ilə əlaqədar
zədələnmələri

P00.6

Döl və yenidoğulmuşun, ananın keçirdiyi cərrahi əməliyyatla
əlaqədar zədələnmələri
Çıxarılıb: dölün Kesar əməliyyatı zamanı zədələnmələri (P03.4)
ciftin amniosentez, Kesar kəsiyi və ya cərrahi əməliyyat zamanı zədələnmələri
(P02.1)
əvvəllər uşaqlıqda və digər çanaq orqanlarında aparılmış cərrahi əməliyyat (P03.8)
hamiləliyin kəsilməsi (dölə təsiri) (P96.4)

P00.7

Döl və yenidoğulmuşun, ananın başqa rubrikalarda təsnif
olunmayan digər tibbi proseduraları ilə əlaqədar zədələnmələri
Döl və yenidoğulmuşun, ana üzərində aparılan radioloji proseduralarla əlaqəldar zədələnmələri
Çıxarılıb: ciftin amniosentez, Kesar kəsiyi və ya cərrahi əməliyyat zamanı zədələnmələri
(P02.1)
dölün və yenidoğulmuşun, doğuşun və döl azadetmənin digər ağırlaşmaları ilə
əlaqədar zədələnmələri(P03.–)

P00.8

Döl və yenidoğulmuşun, ananın digər halları ilə əlaqədar
zədələnmələri
Döl və yenidoğulmuşun zədələnmələri:
• T80–T88 rubrikalarındə təsnif olunan hallarla əlaqədar
• ananın cinsiyyət yollarının və digər lokalizasiyalı infeksiyaları ilə əlaqədar
• ananın sistem qırmızı qurdeşənəyi ilə əlaqədar
Çıxarılıb: keçici neonatal endokrin və maddələr mübadiləsi pozğunluqları P70–P74

P00.9

Döl və yenidoğulmuşun, ananın dəqiqləşdirilməmiş halları ilə
əlaqədar zədələnmələri

P01

Döl və yenidoğulmuşun, hamiləliliyin ağırlaşmaları ilə
əlaqədar zədələnmələri

P01.0
P01.1
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P01.2

Döl və yenidoğulmuşun, oliqohidramnion ilə əlaqədar
zədələnmələri
Çıxarılıb: döl və yenidoğulmuşun, döl qişalarının vaxtından əvvəl cırılması ilə əlaqədar
zədələnməsi (P01.1)

P01.3

Döl və yenidoğulmuşun, polihidramnion ilə əlaqədar
zədələnmələri
Hidramnion

P01.4

Döl və yenidoğulmuşun, uşaqlıqdan kənar hamiləliklə əlaqədar
zədələnmələri
Qarın hamiləliyi

P01.5

Döl və yenidoğulmuşun, çoxdöllü hamiləliklə əlaqədar
zədələnmələri
Üçdöllü hamiləlikdə
İkidöllü hamiləlikdə

P01.6
P01.7

Döl və yenidoğulmuşun, ananın ölümü ilə əlaqədar
zədələnmələri
Döl və yenidoğulmuşun doğuşdan əvvəl dölün qeyri-düzgün
gəlişi ilə əlaqədar zədələnmələri
Sağrı
Xarici çevrilmə
Üz
Köndələn vəziyyət
Davamsız vəziyyət

P01.8

(gəlişi) doğuşdan əvvəl

Döl və yenidoğulmuşun, hamiləliyi ağırlaşdıran ananın digər
xəstəlikləri ilə əlaqədar zədələnmələri
Spontan abortun dölə təsiri

P01.9

Döl və yenidoğulmuşun, hamiləliyin gedişini ağırlaşdıran
dəqiqləşdirilməmiş hallarla əlaqədar zədələnmələri

P02

Döl və yenidoğulmuşun, cift, göbək ciyəsi və döl qişaları
tərəfindən olan ağırlaşmalarla əlaqədar zədələnmələri

P02.0
P02.1

Döl və yenidoğulmuşun cift gəlişi ilə əlaqədar zədələnmələri
Döl və yenidoğulmuşun, ciftin ayrılması və qanaxma ilə
əlaqədar ağırlaşmalar nəticəsində zədələnmələri
Ciftin lay-lay qopması
Qəfləti qanaxma
Ciftin amniosentez, Kesar kəsiyi və ya cərrahiyə əməliyyatı zamanı zədələnməsi
Ananın qan itirməsi
Ciftin vaxtından əvvəl ayrılması

P02.2

Döl və yenidoğulmuşun dəqiqləşdirilməmiş və ciftin digər
morfoloji və funksional anomaliyaları ilə əlaqədar zədələnmələri
Ciftin:
• disfunksiyası
• infarktı
• çatmamazlığı

P02.3

Döl və yenidoğulmuşun plasentar transfuziya sindromu ilə
əlaqədar zədələnmələri
Döldən-dölə və ya digər transplasentar transfuziya törədən cift və ciyə anomaliyaları
Dölün və ya yenidoğulmuşun meydana çıxan vəziyyətini müəyyən etmək lazım gəldikdə əlavə
kod istifadə olunur
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P02.4
P02.5

Döl və yenidoğulmuşun göbək ciyəsinin düşməsi ilə əlaqədar
zədələnmələri
Döl və yenidoğulmuşun göbək ciyəsinin digər növ sıxılmaları
ilə əlaqədar zədələnməsi
Göbək ciyəsinin boyuna dolanması
Göbək ciyəsinin dolaşması
Göbək ciyəsinin düyünü

P02.6

Döl və yenidoğulmuşun göbək ciyəsinin digər
dəqiqləşdirilməmiş halları ilə əlaqədar zədələnmələri
Qısa göbək ciyəsi
Damar gəlişi
Çıxarılıb: tək göbək arteriyası (Q27.0)

P02.7

Döl və yenidoğulmuşun xorionamnionitlə əlaqədar zədələnməsi
Amnionit
Membranit
Plasentit

P02.8
P02.9

Döl və yenidoğulmuşun xorion və amnionun digər
anomaliyaları ilə əlaqədar zədələnmələri
Döl və yenidoğulmuşun xorion və amnionun
dəqiqləşdirilməmiş anomaliyaları ilə əlaqədar zədələnmələri

P03

Döl və yenidoğulmuşun, doğuş və döl azadetmənin digər
ağırlaşmaları ilə əlaqədar zədələnmələri

P03.0

Döl və yenidoğulmuşun, dölün ekstraksiyası və çanaq gəlişində
dölün azad edilməsi ilə əlaqədar zədələnmələri
Döl və yenidoğulmuşun dölün digər qeyri-düzgün vəziyyəti,
gəlişi və uyğunsuzluğu ilə əlaqədar zədələnmələri

P03.1

Dar çanaq
Döl və yenidoğulmuşun O64–O66 rubrikalarda təsnif olunan hallarla əlaqədar zədələnmələri
Başın davamlı yüksək duruşu
Köndələn vəziyyət

P03.2
P03.3
P03.4
P03.5

Döl və yenidoğulmuşun dölün azad edilməsi zamanı tutqacların
qoyulması ilə əlaqədar zədələnmələri
Döl və yenidoğulmuşun vakuum–ekstraktorun tətbiqi ilə
əlaqədar zədələnmələri
Döl və yenidoğulmuşun, dölün Kesar kəsiyi ilə azad edilməsilə
əlaqədar zədələnmələri
Döl və yenidoğulmuşun sürətli gedən doğuşla əlaqədar
zədələnmələri
Sürətli ikinci dövr

P03.6

Döl və yenidoğulmuşun, uşağlığın yığılma qabiliyyətinin
pozulması ilə əlaqədar zədələnmələri
Döl və yenidoğulmuşun O62.3 yarımrubrikai istisna olmaqla O62.– bəvdlərində təsnif
olunan hallarla əlaqədar zədələnməsi
Uşaqlığın hipertonusu
Yığılmayan uşaqlıq
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P03.8

Döl və yenidoğulmuşun, doğuş və dölün azadetmənin digər
ağırlaşmaları ilə əlaqədar zədələnmələri
Yumşaq toxumaların anomaliyaları
Dölparçalama əməliyyatları
Döl və yenidoğulmuşun, doğuş və dölün azad edilməsi zamanı tətbiq edilən, P02.– rubrikainə
və P03.0–P03.6 yarımrubrikainə daxil edilməyən başqa proseduralar və O60–O75 rubrikaində
təsnif olunan digər hallarla əlaqədar zədələnmələri
Süni doğuşlar

P03.9

Döl və yenidoğulmuşun doğuş və dölün azadedilməsi zamanı
baş vermiş dəqiqləşdirilməmiş ağırlaşmalarla əlaqədar
zədələnmələri

P04

Döl və yenidoğulmuşun cift və ya ana südü ilə keçən zərərli
maddələrlə zədələnmələri
Daxil edilib: ciftdən keçən maddələrin qeyri-teratogen təsir effekti
Çıxarılıb: anadangəlmə anomaliyalar (Q00–Q99)
yenidoğulmuşların anaya yeridilmiş toksik və ya dərman maddələrinin təsirindən baş
vermiş sarılığı (P58.4)

P04.0

Döl və yenidoğulmuşun doğuş, dölün azad edilməsi və ananın
hamiləliyi zamanı tətbiq edilən analgetik və anesteziya
vasitələrinin tətbiqi ilə əlaqədar zədələnmələri
Doğuş və dölün azad edilməsi zamanı anaya yeridilən trankvlizator və opiatların törətdiyi
reaksiya və intoksikasiyalar

P04.1

Döl və yenidoğulmuşun, anaya göstərilən digər terapevtik
təsirlərlə əlaqədar zədələnmələri
Xərçəng zamanı kimyəvi terapiya
Sitotoksik preparatlar
Çıxarılıb: varfarinlə əlaqədar dizmorfiya (Q86.2)
fetohidantoin sindromu (Q86.1)
ana tərəfindən narkotik maddələrin istifadə edilməsi (P04.4)

P04.2
P04.3

Döl və yenidoğulmuşun, ananın tütündən istifadəsi ilə əlaqədar
zədələnmələri
Döl və yenidoğulmuşun, ananın alkoqollu içikilərdən istifadə
etməsi ilə əlaqədar zədələnmələri
Çıxarılıb: dölün alkoqol sindromu (Q86.0)

P04.4

P04.5
P04.6
P04.8
P04.9

Döl və yenidoğulmuşun, ananın narkotik maddələrdən istifadə
etməsi ilə əlaqədar zədələnmələri
Çıxarılıb: ananın analgetik və anesteziyaedici vasitələrdən istifadə etməsi ilə əlaqədar
zədələnməsi (P04.0)
ananın narkotik maddələrdən istifadə etməsi ilə əlaqədar yenidoğulmuşun
abstinensiya simptomları (P96.1)

Döl və yenidoğulmuşun, ananın kimyəvi-yeyinti maddələri
istifadə etməsi ilə əlaqədar zədələnmələri
Döl və yenidoğulmuşun, anaya ətraf mühitdə olan kimyəvi
maddələrin təsiri ilə əlaqədar zədələnmələri
Döl və yenidoğulmuşun, anaya digər zərərli maddələrin təsiri ilə
əlaqədar zədələnmələri
Döl və yenidoğulmuşun, anaya dəqiqləşdirilməmiş zərərli
maddələrin təsiri ilə əlaqədar zədələnmələri
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Dölün inkişafı və hamiləliyin davamiyyəti ilə bağlı olan pozğunluqlar
(P05–P08)
P05

Böyümənin ləngiməsi və dölün qeyri-kafi qidalanması

P05.0

Hamiləlik müddəti üçün "az çəkili" döl
Adətən o hallara aid edilir ki, hamiləliyin müddətinə görə çəki az, boy isə 10-cu persentildən
artıq olur.
Hesablanmış müddət üçün "az çəkili" döl.

P05.1

Hamiləlik müddəti üçün kiçik ölçülü döl
Adatən o hallara aid edilir ki, çəki və boy hamiləlik müddətinə görə 10-cu persentildən aşağı
olsun
Hesablanmış müddət üçün kiçik ölçülü döl
Hesablanmış müddət üçün kiçik ölçülü və “az çəkili” – döl

P05.2

Hamiləlik müddəti üçün «az çəkili» və ya kiçik ölçülü olduğu
göstərilməyən zəif qidalanmış döl
Çəkinin azalması olmayan, lakin dərinin qabıqlanması, quruluğu və dərialtı piy qatının tam
inkişaf etməməsi ilə xarakterizə olunan qidalanma çatmamazlığı olan yenidoğulmuş
Çıxarılıb: dölün qidalanma çatmamazlığı aşağıdıkılar göstərilməklə:
hamiləlik müddəti üçün «az çəkili» döl (P05.0)
hamiləlik müddəti üçün «kiçik ölçülü» döl (P05.1)

P05.9

Dölün böyüməsinin dəqiqləşdirilməmiş ləngiməsi
Dölün boyunun ƏGO dayanması

P07

Digər rubrikalarda təsnif olunmayan, hamiləlik müddətinin
qısalması və doğuş zamanı az çəki ilə əlaqədar olan
pozğunluqlar
Qeyd:

Doğuş zamanı bədən çəkisi və hamiləlik haqqında məlumat olduqda
bədən çəkisinə üstünlük verilir.
Daxil edilib: əlavə dəqiqləşdirilmə olmadan yenidoğulmuşun ölümünə, xəstələnməsinə
və ya əlavə tibbi yardım göstərilməsinə səbəb olan yuxarıda sadalanmış hallar
Çıxarılıb: qeyri-kafi qidalanma və boyun inkişafının ləngiməsi ilə əlaqədar bədən
çəkisinin azlığı (P05.–)

P07.0

Doğuş zamanı son dərəcə az bədən çəkisi
Doğuş zamanı bədən çəkisi 999 q və ya daha az

P07.1

Doğuş zamanı az bədən çəkisinin digər halları
Doğuş zamanı bədən çəkisi 1000–2499 q

P07.2

Həddən artıq vaxtından qabaq doğulma
Hamiləlik müddətinin 28 tam həftədən az olması (196 tam gündən az)

P07.3

Vaxtından əvvəl doğulmanın digər halları
Hamiləlik müddəti 28 tam həftə və ya artıq, 37 tam həftədən azdır
ƏGO vaxtından əvvəl doğulma

P08

Hamiləlik müddətinin uzanması və doğuş zamanı artıq
bədən çəkisi ilə bağlı olan pozğunluqlar
Qeyd. Bədən çəkisi və hamiləlik yaşı haqqında məlumat olduqda, doğuş zamanı bədən
çəkisi göstəricisinə üstünlük verilir.
Daxil edilib: əlavə dəqiqləşdirmə olmadan ölümün, xəstələnmənin və ya dölə göstərilən tibbi
yardımın səbəbi olan sadalanmış hallar

P08.0

Son dərəcə iri uşaq
Bu rubrika doğuş zamanı bədən çəkisi 4500 q. və daha artıq olduqda istifadə edilir
Çıxarılıb: diabetlə xəstə ananın doğduğu yenidoğulmuşun sindromu (P70.1)
hamiləlik diabeti ilə xəstə ananın doğduğu yenidoğulmuşun sindromu (P70.0)
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P08.1

Müddətinə görə digər «iri cəkili» uşaqlar
Müddətindən asılı olmayaraq çəkisi və ya boyu uyğun müddətə görə normadan artıq olan digər
döl və ya yenidoğulmuş
Adətən bətnindəki yaşına görə doğulduğu çəkinin 90 prosentilindən > (çox) olduğu nəzərdə
tutulur və ya düzgün vaxtında 4000 qr və ya daha çox
Çıxarılıb: diabetli anadan doğulan uşaq sindromu (P70.1)
hamiləlik duabeti olan anadan doğulan uşaq sindromu (P70.0)
doğuş zamanı kütləsi 4500 q və ya daha çox olan uşaq (P08.0)

P08.2

Vaxtından gec doğulmuş, lakin müddətinə görə iri çəkili
olmayan uşaq
Hamiləlik müddəti 42 tam həftə və ya daha çox (294 gün və daha çox) olan, lakin boyu və ya
çəkisi uyğun göstəriciləri ötməyən döl və ya yenidoğulmuş
ƏGO vaxtından gec doğulma

Doğuş travması
(P10–P15)
P10

Doğuş travması nəticəsində kəllə daxili toxumaların
cırılması və kəllədaxili qansızma
Çıxarılıb: dölün və ya yenidoğulmuşun kəllədaxili qansızması:
• ƏGO (P52.9)
• anoksiya və hipoksiya ilə əlaqədar (P52.–)

P10.0

Doğuş travması zamanı subdural qansızma
Doğuş travması zamanı subdural hematoma (lokalizə olunmuş)
Çıxarılıb: beyincik çadırının cırılması ilə müşayiət olunan subdural qansızma (P10.4)

P10.1
P10.2
P10.3
P10.4
P10.8
P10.9

Doğuş travması zamanı beyin daxilinə qansızma
Doğuş travması zamanı beyin mədəciyinə qansızma
Doğuş travması zamanı subaraxnoidal qansızma
Doğuş travması zamanı beyincik çadırının cırılması
Doğuş travması zamanı digər kəllədaxili zədələnmələr və
qansızmalar
Doğuş travması zamanı dəqiqləşdirilməmiş kəllədaxili
zədələnmələr və qansızmalar

P11

Mərkəzi sinir sisteminin digər doğuş travmaları

P11.0
P11.1
P11.2
P11.3

Doğuş
Doğuş
Doğuş
Doğuş

travması zamanı beynin ödemi
travması zamanı digər dəqiqləşdirilmiş zədələnmələr
travıması zamanı dəqiqləşdirilməmiş zədələnmələr
travması zamanı üz sinirinin zədələnməsi

Doğuş travması zamanı üz sinirinin iflici

P11.4
P11.5

Doğuş travması zamanı digər sinirlərin zədələnməsi
Doğuş travması zamanı onurğanın və onurğa beyninin
zədələnməsi
Döğuş travması zamanı onurğanın sınığı

P11.9

Doğuş travması zamanı mərkəzi sinir sisteminin
dəqiqləşdirilməmiş zədələnməsi
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P12

Başın tüklü hissəsinin doğuş travması

P12.0
P12.1
P12.2
P12.3
P12.4

Doğuş travması zamanı kefalohematoma
Doğuş travması zamanı tüklərin zədələnməsi
Doğuş travması zamanı subaponevrotik qansızma
Doğuş travması nəticəsində başın tüklü hissəsinin hematoması
Monitorinq proseduraları nəticəsində başın tüklü hissəsinin
zədələnməsi
Qanın yığılması üçün dərinin kəsilməsi
Klipslə (elektrodla) başın tüklü hissəsinin zədələnməsi

P12.8
P12.9

Doğuş zamanı başın tüklü hissəsinin digər zədələnmələri
Doğuş zamanı başın tüklü hissəsinin dəqiqləşdirilməmiş
zədələnməsi

P13

Skeletin doğuş travması
Çıxarılıb: onurğanın doğuş travması (P11.5)

P13.0
P13.1

Doğuş travması zamanı kəllə sümüklərinin sınığı
Doğuş travmaları zamanı kəllənin digər zədələnmələri
Çıxarılıb: kefalohematoma (P12.0)

P13.2
P13.3
P13.4
P13.8
P13.9

Doğuş travması zamanı
Doğuş travması zamanı
Doğuş travması zamanı
Doğuş travması zamanı
zədələnmələri
Doğuş travması zamanı
zədələnməsi

bud sümüyünün sınığı
digər uzun sümüklərin sınığı
körpücüyün sınığı
skeletin digər hissələrinin
skeletin dəqiqləşdirilməmiş

P14

Periferik sinir sisteminin doğuş travması

P14.0
P14.1
P14.2
P14.3
P14.8
P14.9

Doğuş travması zamanı Erb iflici
Doğuş travması zamanı Klumpke iflici
Doğuş travması zamanı diafraqma sinirinin iflici
Bazu kələfinin digər doğuş travmaları
Periferik sinir siteminin digər hissələrinin doğuş travmaları
Periferik sinirlərin dəqiqləşdirilməmiş doğuş travması

P15

Digər doğuş travmaları

P15.0

Doğuş travması zamanı qaraciyərin zədələnməsi
Doğuş travması zamanı qaraciyərin cırılması

P15.1

Doğuş travması zamanı dalağın zədələnməsi
Doğuş travması zamanı dalağın cırılması

P15.2
P15.3

Doğuş travması zamanı döş-körpücük-məməyəbənzər əzələnin
zədələnməsi
Gözün doğuş travması
Doğuş travması zamanı:
• subkonyuktival qansızma
• travmatik qlaukoma

P15.4

Üzün doğuş travması
Doğuş travması zamanı üzün hiperemiyası
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P15.5
P15.6
P15.8
P15.9

Xarici cinsiyyət üzvlərinin doğuş travması zamanı zədələnməsi
Doğuş travması ilə əlaqədar dərialtı piy toxumasının nekrozu
Digər dəqiqləşdirilmiş doğuş travmaları
Dəqiqləşdirilməmiş doğuş travması

Perinatal dövr üçün xarakterik olan tənəffüs və ürək-damar
pozğunluqları
(P20–P29)
P20

Bətndaxili hipoksiya
Daxil edilib: dölün ürək vurğularının tezliyinin pozğunluğu uşaqlıqdaxili və ya dölün:
• asidozu
• anoksiyası
• asfiksiyası
• distresı
• hipoksiyası
dölyanı mayeyə mekoninin qarışması
mekoninin xaric olması
Çıxarılıb: anoksiya və ya hipoksiya ilə əlaqədar kəllə daxili qansızma (P52.–)

P20.0
P20.1
P20.9

İlk dəfə doğuş önü qeyd edilən bətndaxili hipoksiya
Doğuş və dölün azad edilməsi zamanı ilk dəfə qeyd edilən
bətndaxili hipoksiya
Dəqiqləşdirilməmiş bətndaxili hipoksiya

P21

Doğuş zamanı asfiksiya
Qeyd:

Bu rubrikain asfiksiya və ya digər tənəffüs pozğunluqlarını nəzərə almadan Apqar
şkalası üzrə aşağı göstəricilər olduqda istifadə edilməsi məsləhət görülmür.
Çıxarılıb: bətndaxili hipoksiya və ya asfiksiya (P20.–)

P21.0

P21.1

Doğuş zamanı ağır asfiksiya
Doğuş zamanı nəbz 1 dəqiqədə 100 vurğudan azdır, zəifləyən və ya davamlı, tənəffüs yoxdur və
ya çətinləşmişdir, dəri solğun, əzələlər atonikdir
Doğuşdan 1 dəq. sonra Apqar şkalası üzrə asfiksiya göstəricisi 0–3-dür
Ağ asfiksiya

Doğuş zamanı orta və xəfif asfiksiya

Doğuşdan sonra ilk dəqiqədə normal tənəffüs bərpa olmayıb, lakin nəbzin tezliyi 1 dəqiqədə
100 və ya artıq, əzələ tonusu və qıcığa cavab zəifdir
Doğuşdan 1 dəq. sonra Apqar şkalası üzrə göstərici 4–7-dir
Göy asfiksiya

P21.9

Doğuş zamanı dəqiqləşdirilməmiş asfiksiya
ƏGO:
• anoksiya
• asfiksiya
• hipoksiya

P22

Yenidoğulmuşların tənəffüs pozğunluğu [distres]
Çıxarılıb: yenidoğulmuşda tənəffüs çatmamazlığı (P28.5)

P22.0

Yenidoğulmuşun tənəffüs pozğunluğu [distresi] sindromu
Hialin membran xəstəliyi

P22.1

Yenidoğulmuşda tranzitor taxipnoe
75

XƏSTƏLİKLƏRİN BEYNƏLXALQ STATİSTİK TƏSNİFATI

P22.8
P22.9

Yenidoğulmuşun digər tənəffüs pozğunluqları [distresləri]
Yenidoğulmuşun dəqiqləşdirilməmiş tənəffüs pozğunluğu
[distresi]

P23

Anadangəlmə pnevmoniya
Daxil edilib: bətndaxili və ya doğuş zamanı inkişaf edən infeksion pnevmoniya
Çıxarılıb: aspirasiya ilə əlaqəli neonatal pnevmoniya (P24.–)

P23.0

Anadangəlmə virus mənşəli pnevmoniya

P23.1
P23.2
P23.3
P23.4

Xlamidiya mənşəli anadangəlmə pnevmoniya
Stafilokokk mənşəli anadangəlmə pnevmoniya
B qrup streptokokk mənşəli anadangəlmə pnevmoniya
Bağırsaq çöpü [Esherichia coli] mənşəli anadangəlmə
pnevmoniya
Pseudomonas mənşəli anadangəlmə pnevmoniya
Digər bakteriyalar tərəfindən törədilən anadangəlmə
pnevmoniya

Çıxarılıb: qızılca virusu tərəfindən törədilən anadangəlmə pnevmonit (P35.0)

P23.5
P23.6

Haemophilus influenzae
Klebsiella pneumoniae
Mycoplasma
B qrupu istisna olmaqla streptokokklar

P23.8
P23.9

Digər törədicilər tərəfindən törədilən anadangəlmə pnevmoniya
Dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə pnevmoniya

P24

Neonatal aspirasiya sindromları

P24.0
P24.1

Mekoniumun neonatal aspirasiyası
Amniotik mayenin və seliyin neonatal aspirasiyası

Daxil edilib: aspirasiya ilə əlaqəli neonatal pnevmoniya

Dölyanı suların aspirasiyası

P24.2
P24.3
P24.8
P24.9

Qanın neonatal aspirasiyası
Qaytarılmış qidanın və südün aspirasyası
Digər neonatal aspirasion sindromlar
Dəqiqləşdirilməmiş neonatal aspirasion sindrom
ƏGO neonatal aspirasion pnevmoniya

P25

Perinatal dövrdə meydana çıxan interstisial emfizema və
əlaqəli hallar

P25.0
P25.1
P25.2
P25.3
P25.8

Perinatal dövrdə
Perinatal dövrdə
Perinatal dövrdə
Perinatal dövrdə
Perinatal dövrdə
digər hallar

P26

Perinatal dövrdə meydana çıxan ağciyər qanaxması

P26.0
P26.1
P26.8

Perinatal dövrdə meydana çıxan traxeobronxial qanaxma
Perinatal dövrdə meydana çıxan massiv ağciyər qanaxması
Perinatal dövrdə meydana çıxan digər ağciyər qanaxmaları
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P26.9

Perinatal dövrdə meydana çıxan dəqiqləşdirilməmiş ağciyər
qanaxmaları

P27

Perinatal dövrdə meydana çıxan xroniki ağciyər xəstəlikləri

P27.0

Vilson‐Mikiti sindromu
Ağ ciyərlərin qeyri-yetkinliyi

P27.1
P27.8

Perinatal dövrdə meydana çıxan bronx ağciyər displaziyası
Tənəffüs orqanlarının perinatal dövrdə meydana çıxan digər
xroniki xəstəlikləri
Ağciyərlərin anadangəlmə fibrozu
Yenidoğulmuşların "ventilyasiya edən" ağciyəri

P27.9

Tənəffüs orqanlarının perinatal dövrdə meydana çıxan
dəqiqləşdirilməmiş xroniki xəstəlikləri

P28

Perinatal dövrdə meydana çıxan digər respirator
pozğunluqlar
Çıxarılıb: tənəffüs orqanlarının anadangəlmə anomaliyaları (Q30–Q34)

P28.0

Yenidoğulmuşun birincili atelektazı
Terminal tənəffüs yollarının birincili açılmaması
Ağciyərin:
• yarımçıq doğulma ilə bağlı hipoplaziyası
• ƏGO qeyri-yetkinlik

P28.1

Yenidoğulmuşun digər və dəqiqləşdirilməmiş atelektazı
Atelektaz:
• ƏGO
• hissəvi
• ikincili
Tənəffüs pozğunluğu sindromu olmayan rezorbsion atelektaz

P28.2

Yenidoğulmuşun sianoz tutmaları

P28.3

Yenidoğulmuşda yuxu zamanı birincili apnoe

Çıxarılıb: yenidoğulmuşlarda apnoe (P28.3–P28.4)

Yenidoğulmuşda yuxu zamanı apnoe:
• mərkəzi
• ƏGO
• obstruktiv

P28.4

Yenidoğulmuşda apnoenin digər növləri
Yenidoğulmuşda obstruktiv apnoe
Diqqətsizlik nəticəsində apnoe
Çıxarılıb: yenidoğulmuşda yuxu zamanı obstruktiv apnoe (P28.3)

P28.5
P28.8

Yenidoğulmuşda tənəffüs çatmamazlığı
Yenidoğulmuşda digər dəqiqləşdirilmiş respirator hallar
Anadangəlmə (qırtlaq) stridoru ƏGO
Yenidoğulmuşun zökəmi
Çıxarılıb: erkən anadangəlmə sifilitik rinit (A50.0)

P28.9

Yenidoğulmuşun dəqiqləşdirilməmiş respirator pozğunluğu

P29

Perinatal dövrdə meydana çıxan ürək-damar pozğunluqları
Çıxarılıb: qan dövranı sisteminin anadangəlmə anomaliyaları (Q20–Q28)

P29.0
P29.1

Yenidoğulmuşlarda ürək çatmamazlığı
Yenidoğulmuşda ürək ritmi pozğunluqlar
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P29.2
P29.3

Yenidoğulmuşlarda hipertenziya
Yenidoğulmuşlarda davamlı fetal qan dövranı
Yenidoğulmuşlarda (arasıkəsilməz) ağ ciyər hipertenziyası
Yenidoğulmuşlarda arterial axacağın qapanmasının ləngiməsi

P29.4
P29.8
P29.9

Yenidoğulmuşlarda miokardın keçici işemiyası
Perinatal dövrdə meydana çıxan digər ürək-damar
pozğunluqları
Perinatal dövrdə meydana çıxan dəqiqləşdirilməmiş ürək-damar
pozğunluğu

Perinatal dövr üçün spesifik olan infeksion xəstəliklər
(P35–P39)
Daxil edilib: bətndaxili dövrdə və ya doğuş zamanı qazanılan infeksiyalar
Çıxarılıb: insanın immun çatmamazlığı virusu [İİÇV] tərəfindən törədilən simptomsuz infeksiya (Z21)
anadangəlmə:
• qonokokk infeksiyası (A54.–)
• pnevmoniya (P23.–)
• sifilis (A50.–)
insanın immun çatmamazlığı virusu [İİÇV] tərəfindən törədilən xəstəliyi (B20–B24)
doğuşdan sonra qazanılan infeksion xəstəliklər (A00–B99, J09–J11)
infeksion bağırsaq xəstəlikləri (A00–A09)
insanın immun çatmamazlığı virusunun [İİÇV] daşıyıcılığının laborator təsdiqi (R75)
ananın döl və yenidoğulmuşun ölümünə səbəb olan, lakin döl və yenidoğulmuşda əlamətləri
təzahür etməyən infeksion xəstəlikləri (P00.2)
yenidoğulmuşların tetanusu (A33)

P35

Anadangəlmə virus xəstəlikləri

P35.0

Anadangəlmə məxmərək sindromu
Məxmərək virusu tərəfindən törədilən anadangəlmə pnevmonit

P35.1
P35.2
P35.3
P35.8

Anadangəlmə sitomeqalovirus infeksiyası
Sadə herpes [herpes simplex] virusları tərəfindən törədilən
anadangəlmə infeksiya
Anadangəlmə virus hepatiti
Digər anadangəlmə virus infeksiyaları

P35.9

Dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə virus xəstəliyi

P36

Yenidoğulmuşun bakterial sepsisi

Anadangəlmə su çiçəyi

Daxil edilib: anadangəlmə septisemiya

P36.0
P36.1
P36.2
P36.3
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Yenidoğulmuşlarda B qrup streptokoklar tərəfindən törədilən
sepsis
Yenidoğulmuşların dəqiqləşdirilməmiş və digər streptokoklar
tərəfindən törədilən sepsisi
Yenidoğulmuşların qızılı stafilokoklar [Staphylococcus aureus]
tərəfindən törədilən sepsisi
Yenidoğulmuşların dəqiqləşdirilməmiş və digər stafilokoklar
tərəfindən törədilən sepsisi
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P36.4

P36.9

Yenidoğulmuşların bağırsaq çöpləri [Escherichia coli]
tərəfindən törədilən sepsisi
Yenidoğulmuşların anaerob mikroorqanizmlər tərəfindən
törədilən sepsisi
Yenidoğulmuşların digər bakterial agentlər tərəfindən törədilən
sepsisi
Yenidoğulmuşların dəqiqləşdirilməmiş bakterial sepsisi

P37

Digər anadangəlmə infeksion və parazitar xəstəliklər

P36.5
P36.8

Çıxarılıb: anadangəlmə sifilis (A50.–)
döl və yenidoğulmuşda nekrotik enterekolit (P77)
yenidoğulmuşların diareyası:
• infeksion (A00–A09)
• qeyri-infeksion (P78.3)
yenidoğulmuşların qonokokk mənşəli oftalmiyası (A54.3)
yenidoğulmuşların tetanusu (A33)

P37.0
P37.1

Anadangəlmə vərəm
Anadangəlmə toksoplazmoz
Anadangəlmə toksoplazmozla əlaqədar meydana çıxan hidrosefaliya

P37.2
P37.3
P37.4
P37.5
P37.8
P37.9

Neonatal (disseminə olunmuş) listerioz
Plasmodium falciparum tərəfindən törədilən anadangəlmə
malyariya
Digər anadangəlmə malyariya
Yenidoğulmuşların kandidozu
Digər dəqiqləşdirilmiş anadangəlmə infeksion və parazitar
xəstəliklər
Dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə infeksion və ya parazitar
xəstəlik

P38

Yenidoğulmuşların az miqdarda qanaxma ilə və ya
qanaxmasız gedən omfaliti

P39

Perinatal dövr üçün spesifik olan digər infeksion xəstəliklər

P39.0

Neonatal infeksion mastit
Çıxarılıb: yenidoğulmuşların süd vəzilərinin şişkinliyi (P83.4)
yenidoğulmuşda qeyri-infeksion mastit (P83.4)

P39.1

Yenidoğulmuşda konyuktivit və dakriosistit
Xlamidiyalar tərəfindən törədilən neonatal konyuktivit
Yenidoğulmuşların ƏGO oftalmiyası
Çıxarılıb: qonokokk konyukitiviti (A54.3)

P39.2
P39.3
P39.4

Dölün digər rubrikalarda təsnif olunmayan amniondaxili
infeksiyası
Sidik yollarının neonatal infeksiyası
Dəri örtüklərinin neonatal infeksiyası
Yenidoğulmuşların piodermiyası
Çıxarılıb: yenidoğulmuşların pemfiqusu (L00)
stafilokokk mənşəli dərinin suluğabənzər zədələnmə sindromu (L00)

P39.8
P39.9

Perinatal dövr üçün spesifik olan digər dəqiqləşdirilmiş
infeksiya
Perinatal dövr üçün spesifik olan dəqiqləşdirilməmiş infeksiya
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Dölün və yenidoğulmuşun hematoloji və hemorragik pozğunluqları
(P50–P61)
Çıxarılıb: ödçıxarıcı yolların anadangəlmə stenozu və strikturası (Q44.3)
Kriqler–Nayyar sindromu (E80.5)
Dubin–Conson sindromu (E80.6)
Jilber sindromu (E80.4)
irsi hemolitik anemiyalar (D55–D58)

P50
P50.0
P50.1
P50.2
P50.3
P50.4
P50.5
P50.8
P50.9

Dölün qanitirməsi
Çıxarılıb: dölün qanitirmə nəticəsində meydana çıxan anadangəlmə anemiyası (P61.3)
Damar gəlişində dölün qanitirməsi [vasa praeviadan]

Dölün cırılmış göbək ciyəsindən qanitirməsi
Dölün ciftdən qanitirməsi
Dölün digər eyni yumurta əkizindən qanitirməsi
Dölün, ananın qan-damar şəbəkəsinə qanitirməsi
Dölün, eyni yumurta əkizlərində kəsilmiş göbək ciyəsindən
qanitirməsi
Dölün qanitirmələrinin digər formaları
Dölün dəqiqləşdirilməmiş qanitirməsi
Döldə ƏGO qansızma

P51

Yenidoğulmuşun göbək ciyəsindən qanaxma
Çıxarılıb: az miqdarda qanaxma ilə gedən omfalit (P38)

P51.0
P51.8

Yenidoğulmuşun göbək ciyəsindən massiv qanaxma
Yenidoğulmuşun göbək ciyəsindən digər qanaxma
Göbək ciyəsi güdülündən liqaturanın ƏGO sürüşməsi

P51.9

Yenidoğulmuşun göbək ciyəsindən dəqiqləşdirilməmiş
qanaxma

P52

Döldə və yenidoğulmuşda qeyri-travmatik kəllədaxili
qansızma
Daxil edilib: anoksiya və hipoksiya nəticəsində baş verən kəllədaxili qansızma
Çıxarılıb: kəllədaxili qansızma:
• doğuş travması nəticəsində (P10.–)
• ananın travması nəticəsində (P10.5)
• digər travma nəticəsində (S06.–)

P52.0

Döldə və yenidoğulmuşda I dərəcəli mədəcikdaxili
(qeyri-travmatik) qansızma
Subependimal qansızma (beyin mədəciklərinə yayılmadan)

P52.1

Döldə və yenidoğulmuşda II dərəcəli mədəcikdaxili
(qeyri-travmatik) qansızma
Beyin mədəciklərinə yayılan subependimal qansızma

P52.2

Döldə və yenidoğulmuşda mədəcikdaxili (qeyri-travmatik)
III dərəcəli qansızma
Beyin mədəciklərinə və beyin toxumasına yayılan subependimal qansızma

P52.3
P52.4
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P52.5
P52.6
P52.8
P52.9

P53

Döl və yenidoğulmuşun (qeyri-travmatik) subaraxnoidal
qansızması
Döl və yenidoğulmuşun arxa kəllə çuxuruna və beyinciyə
(qeyri-travmatik) qansızması
Döl və yenidoğulmuşda digər kəllə daxili (qeyri-travmatik)
qansızmalar
Döl və yenidoğulmuşda dəqiqləşdirilməmiş kəllədaxili
(qeyri-travmatik) qansızma

Döl və yenidoğulmuşun hemorragik xəstəliyi
Yenidoğulmuşda K vitamini çatmamazlığı

P54

Digər neonatal qanaxmalar
Çıxarılıb: döldə qanitirmə (P50.–)
perinatal dövrdə meydana çıxan ağciyər qanaxması (P26.–)

P54.0

Yenidoğulmuşlarda hematemezis
Çıxarılıb: ana qanının udulması ilə əlaqədar (P78.2)

P54.1

Yenidoğulmuşda melena
Çıxarılıb: ana qanının udulması ilə əlaqədar (P78.2)

P54.2
P54.3
P54.4
P54.5

Yenidoğulmuşda
Yenidoğulmuşda
Yenidoğulmuşda
Yenidoğulmuşda

düz bağırsaqdan qanaxma
mədə-bağırsaq qanaxması
böyrəküstü vəziyə qansızma
dəriyə qansızma

Döl və yenidoğulmuşda:
• qansızma
• ekximoz
• petexiya
• səthi hematoma
Çıxarılıb: doğuş travması nəticəsində başın tüklü hissəsinin hematoması (P12.3)
doğuş travması nəticəsində kefalohematoma (P12.0)

P54.6

Yenidoğulmuşda uşaqlıq yolunda qanaxma
Psevdomenstruasiya

P54.8
P54.9

Yenidoğulmuşda digər dəqiqləşdirilmiş qanaxmalar
Dəqiqləşdirilməmiş neonatal qanaxma

P55

Döl və yenidoğulmuşun hemolitik xəstəliyi

P55.0
P55.1
P55.8
P55.9

Döl
Döl
Döl
Döl

P56

Dölün hemolitik xəstəliklə əlaqədar hidropsu

və
və
və
və

yenidoğulmuşun rezus izoimmunlaşması
yenidoğulmuşun AB0 izoimmunlaşması
yenidoğulmuşun hemolitik xəstəliklərinin digər formaları
yenidoğulmuşların dəqiqləşdirilməmiş hemolitik xəstəliyi

Çıxarılıb: dölün ƏGO hidropsu (P83.2)
dölün hemolitik xəstəliklə əlaqədar olmayan hidropsu (P83.2)

P56.0
P56.9

Dölün izoimmunlaşma ilə əlaqədar hidropsu
Dölün digər və dəqiqləşdirilməmiş hemolitik xəstəliklə əlaqədar
hidropsu

P57

Nüvə sarılığı
İzoimmunlaşma ilə bağlı sarılığı
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P57.0
P57.8

İzoimmunlaşma ilə əlaqədar nüvə sarılığı
Nüvə sarılığının digər dəqiqləşdirilmiş formaları
Çıxarılıb: Kriqler–Nayyar sindromu (E80.5)

P57.9

Dəqiqləşdirilməmiş nüvə sarılığı

P58

İfrat hemolizlə əlaqədar neonatal sarılıq
Çıxarılıb: izoimmunlaşma ilə əlaqədar neonatal sarılıq (P55–P57)

P58.0
P58.1
P58.2
P58.3
P58.4

Qansızma ilə əlaqədar neonatal sarılıq
Qanaxma ilə əlaqədar neonatal sarılıq
İnfeksiya ilə əlaqədar neonatal sarılıq
Polisitemiya ilə əlaqədar neonatal sarılıq
Yenidoğulmuşa yeridilmiş və ya anadan yenidoğulmuşa keçmiş
dərman və ya toksinlərlə əlaqədar neonatal sarılıq
Sarılığın səbəbini aydınlaşdırmaq zərurəti olduqda əlavə koddan istifadə edilir (XX sinif).

P58.5
P58.8
P58.9

P59

Ana qanının udulması ilə əlaqədar neonatal sarılıq
İfrat hemolizin digər dəqiqləşdirilmiş formaları ilə əlaqədar
neonatal sarılıq
Dəqiqləşdirilməmiş ifrat hemolizlə əlaqədar neonatal sarılıq

Digər və dəqiqləşdirilməmiş səbəblərlə əlaqədar neonatal
sarılıq
Çıxarılıb: maddələr mübadiləsinin anadangəlmə pozğunluqları ilə əlaqədar neonatal sarılıq
(E70–E90)
nüvə sarılığı (P57.–)

P59.0

Vaxtından əvvəl dölün azad edilməsi ilə əlaqədar neonatal
sarılıq
Yarımçıq doğulmuşların hiperbilirubinemiyası
Bilirubinin vaxtından əvvəl doğuşlarla bağlı ləng konyuqasiyası ilə əlaqədar neonatal sarılıq

P59.1
P59.2

Ödün qatılaşma sindromu
Qaraciyər hüceyrələrinin digər və dəqiqləşdirilməmiş
zədələnməsi ilə əlaqədar neonatal sarılıq
Fetal və ya neonatal giant hüceyrə hepatitləri
Fetal və ya neonatal (idiopatik) hepatitlər
Çıxarılıb: anadangəlmə virus hepatiti (P35.3)

P59.3
P59.8
P59.9

Laktasiyanı ingibə edən vasitələrlə əlaqədar neonatal sarılıq
Digər dəqiqləşdirilmiş səbəblərlə əlaqədar neonatal sarılıq
Dəqiqləşdirilməmiş neonatal sarılıq
ƏGO fizioloji sarılıq (kəskin)

P60

Döldə və yenidoğulmuşda qanın disseminə olunmuş
damardaxili laxtalanması
Döl və yenidoğulmuşda defibrinləşmə sindromu

P61

Digər perinatal hematoloji pozğunluqlar
Çıxarılıb: uşaqlarda keçici hipoqammaqlobulinemiya (D80.7)

P61.0

Keçici neonatal trombositopeniya
Transfuziya ilə əlaqədar
Ananın idiopatik trombositopeniyası ilə əlaqədar
İzoimmunlaşma ilə əlaqədar
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P61.1
P61.2
P61.3
P61.4

Yenidoğulmuşun polisitemiyası
Yarımçıq doğulmuşların anemiyası
Dölün qanitirməsi ilə əlaqədar anadangəlmə anemiya
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər anadangəlmə
anemiyalar
ƏGO anadangəlmə anemiya

P61.5
P61.6
P61.8
P61.9

Keçici neonatal neytropeniya
Koaqulyasiyanın digər keçici neonatal pozğunluqları
Digər dəqiqləşdirilmiş perinatal hematoloji pozğunluqlar
Dəqiqləşdirilməmiş perinatal hematoloji pozğunluq

Döl və yenidoğulmuşlar üçün spesifik olan keçici endokrin və
maddələr mübadiləsi pozğunluqları
(P70–P74)
Daxil edilib: ananın endokrin və metobalik pozğunluqlarına cavab olaraq meydana çıxan keçici endokrin və
metabolik pozğunluqlar və ya bətndən xaric dövrə uyğunlaşma

P70

Döl və yenidoğulmuşlar üçün spesifik olan karbohidrat
mübadiləsinin keçici pozğunluqları

P70.0

Hamiləlik diabeti olan ananın doğduğu yenidoğulmuş sindromu
Ananın hamiləlik diabetindən əziyyət çəkən döl və ya yenidoğulmuş (hipoqlikemiya ilə)

P70.1

Diabetli ananın doğduğu yenidoğulmuş sindromu
Ananın şəkərli diabetindən (əvvəldən mövcud olan) əziyyət çəkən döl və ya yenidoğulmuş
(hipoqlikemiya ilə)

P70.2
P70.3
P70.4

Yenidoğulmuşların şəkərli diabeti
Yatrogen neonatal hipoqlikemiya
Digər neonatal hipoqlikemiyalar
Keçici neonatal hipoqlikemiya

P70.4
P70.9

Döl və yenidoğulmuşlarda karbohidrat mübadiləsinin digər
keçici pozğunluqları
Döl və yenidoğulmuşlarda karbohidrat mübadiləsinin
dəqiqləşdirilməmiş keçici pozğunluğu

P71

Kalsium və maqnezium mübadiləsinin keçici neonatal
pozğunluqları

P71.0
P71.1

Yenidoğulmuşların inək südü ilə əlaqədar hipokalsiemiyası
Neonatal hipokalsiemiyanın digər formaları
Çıxarılıb: neonatal hipoparatireoz (P71.4)

P71.2
P71.3

Neonatal hipomaqniemiya
Kalsium və maqnezium çatmamazlığı olmadan neonatal
tetaniya
ƏGO neonatal tetaniya

P71.4
P71.8

Keçici neonatal hipoparatireoz
Kalsium və maqnezium mübadiləsinin digər keçici pozğunluqları
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P71.9

Kalsium və maqnezium mübadiləsinin dəqiqləşdirilməmiş
keçici pozğunluğu

P72

Digər keçici neonatal endokrin pozğunluqları
Çıxarılıb: urla və onsuz müşayiət olunan anadangəlmə hipotireoz (E03.0–E03.1)
dishormonal ur (E07.1)
Pendred sindromu (E07.1)

P72.0

Digər rubrikalarda təsnif olunmayan neonatal ur
Normal funksiyalı keçici anadangəlmə ur

P72.1

Keçici neonatal hipertireoz
Neonatal tireotoksikoz

P72.2

Qalxabənzər vəzinin başqa rubrikalarda təsnif olunmayan keçici
neonatal pozğunluqları
Keçici neonatal hipotireoz

P72.8
P72.9

Digər dəqiqləşdirilmiş keçici endokrin pozğunluqlar
Dəqiqləşdirilməmiş keçici neonatal endokrin pozğunluq

P74

Su-duz mübadiləsinin digər keçici neonatal pozğunluqları

P74.0
P74.1
P74.2
P74.3
P74.4

Yenidoğulmuşlarda
Yenidoğulmuşlarda
Yenidoğulmuşlarda
Yenidoğulmuşlarda
Yenidoğulmuşlarda
pozğunluqları
Yenidoğulmuşlarda
Yenidoğulmuşlarda
pozğunluqları
Yenidoğulmuşlarda
keçici pozğunluğu

P74.5
P74.8
P74.9

gecikmiş metabolik asidoz
dehidratasiya
natriumun disbalansı
kaliumun disbalansı
su-duz mübadiləsinin digər keçici
keçici tirozinemiya
maddələr mübadiləsinin digər keçici
maddələr mübadiləsinin dəqiqləşdirilməmiş

Döl və yenidoğulmuşlarda həzm sisteminin pozğunluqları
(P75–P78)
P75*

Mekonium ileusu sistik fibroz zamanı (E84.1†)

P76

Yenidoğulmuşlarda bağırsaq keçməməzliyinin digər növləri

P76.0

Mekonium tıxacı sindromu
Daxil edilib: fibrozlu-kistozlu degenerasiyanın mövcud olmadığı bəlli olan hallarda bağırsağın
mekonium keçməməzliyi

P76.1

Yenidoğulmuşlarda keçici ileus
Çıxarılıb: Hirşprunq xəstəliyi (Q43.1)

P76.2
P76.8

Südün qatılaşması nəticəsində meydana çıxan bağırsaq
keçməməzliyi
Yenidoğulmuşlarda dəqiqləşdirilmiş digər bağırsaq
keçməməzliyi
Çıxarılıb: K56.0–K56.5 rubrikalarındə təsnif olunan bağırsaq keçməməzliyi
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P76.9

Yenidoğulmuşlarda dəqiqləşdirilməmiş bağırsaq keçməməzliyi

P77

Döl və yenidoğulmuşlarda nekrozlaşan enterokolit

P78

Perinatal dövrdə həzm sisteminin digər pozğunluqları
Çıxarılıb: neonatal mədə-bağırsaq qanaxmaları (P54.0–P54.3)

P78.0

Perinatal dövrdə bağırsağın perforasiyası
Mekonium peritoniti

P78.1

Neonatal peritonitin digər formaları
ƏGO neonatal peritonit

P78.2
P78.3

Ana qanının udulması nəticəsində meydana çıxan melena və
hematemezis
Yenidoğulmuşlarda qeyri-infeksion diareya
Yenidoğulmuşlarda ƏGO diareya
Çıxarılıb: infeksion mənşəli olması ehtimal edilə bilən ölkələrdə ƏGO neonatal diareya
(A09)

P78.8

Perinatal dövrdə həzm sisteminin digər dəqiqləşdirilmiş
pozğunluqları
Neonatal qida borusu refluksu
Anadangəlmə sirroz (qaraciyərin)
Yenidoğulmuşlarda peptik xora

P78.9

Perinatal dövrdə həzm sisteminin dəqiqləşdirilməmiş
pozğunluğu

Döl və yenidoğulmuşun xarici örtüklərinə və istilik tənziminə təsir
göstərən hallar
(P80–P83)
P80

Yenidoğulmuşların hipotermiyası

P80.0

Soyuq travması sindromu
Qızartı, nevroloji və biokimyəvi pozğunluqların əlaqədar olduğu ağır və adətən xroniki
hipotermiya
Çıxarılıb: yenidoğulmuşların yüngül hipotermiyası (P80.8)

P80.8

Yenidoğulmuşların digər hipotermiyası
Yenidoğulmuşların yüngül hipotermiyası

P80.9

Yenidoğulmuşların dəqiqləşdirilməmiş hipotermiyası

P81

Yenidoğulmuşlarda istilik tənziminin digər pozğunluğu

P81.0

Yenidoğulmuşların xarici mühit faktorlarının törətdiyi
hipotermiyası
Yenidoğulmuşlarda istilik tənziminin digər dəqiqləşdirilmiş
pozğunluqları
Yenidoğulmuşlarda istilik tənziminin dəqiqləşdirilməmiş
pozğunluğu

P81.8
P81.9

Yenidoğulmuşlarda ƏGO qızdırma
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P83

Xarici örtüklərin döl və yenidoğulmuş üçün spesifik olan
digər dəyişiklikləri
Çıxarılıb: dəri və digər xarici örtüklərin anadangəlmə anomaliyaları (Q80–Q84)
yenidoğulmuşlarlda başın seboreyası (L21.0)
bələk dermatiti (L22)
dölün hemolitik xəstəliklə əlaqədar hidropsu (P56.–)
yenidoğulmuşların dəri infeksiyası (P39.4)
dərinin suluğabənzər stafilokokk zədələnməsi sindromu (L00)

P83.0
P83.1
P83.2

Yenidoğulmuşların sklereması
Neonatal toksik eritema
Dölün hemolitik xəstəliklə əlaqədar olmayan hidropsu
Dölün ƏGO hidropsu

P83.3
P83.4

Döl və yenidoğulmuş üçün spesifik olan digər və
dəqiqləşdirilməmiş ödemlər
Yenidoğulmuşlarda süd vəzilərinin şişkinliyi
Yenidoğulmuşlaın qeyri-infeksion mastiti

P83.5
P83.6
P83.8

Anadangəlmə hidrosele
Göbək ciyəsi güdülünün polipi
Xarici örtüklərin döl və yenidoğulmuş üçün spesifik olan digər
dəqiqləşdirilmiş dəyişiklikləri
"Tunc dəri" sindromu
Yenidoğulmuşların skleroderması
Yenidoğulmuşların övrəsi

P83.9

Xarici örtüklərin döl və yenidoğulmuş üçün spesifik olan
dəqiqləşdirilməmiş dəyişikliyi

Perinatal dövrdə meydana çıxan digər dəyişikliklər
(P90–P96)
P90

Yenidoğulmuşların qıcolması
Çıxarılıb: yenidoğulmuşların yüngül qıcolması (ailəvi) (G40.3)

P91

Yenidoğulmuşlarda serebral statusun digər pozğunluğu

P91.0
P91.1
P91.2
P91.3
P91.4
P91.5
P91.6
P91.8
P91.9

Beynin işemiyası
Yenidoğulmuşlarda periventrikulyar (qazanılmış) sist
Yenidoğulmuşlarda serebral leykomalyasiya
Yenidoğulmuşların serebral oyanıqlığı
Yenidoğulmuşlarda serebral depresiya
Neonatal koma
Yenidoğulmuşlarda hipoksik işemik ensefalopatiya
Yenidoğulmuşlarda beynin dəqiqləşdirilmiş digər pozğunluqları
Yenidoğulmuşlarda beynin dəqiqləşdirilməmiş pozğunluğu
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P92

Yenidoğulmuşların qidalandırma problemləri

P92.0
P92.1
P92.2
P92.3
P92.4
P92.5
P92.8
P92.9

Yenidoğulmuşların qusması
Yenidoğulmuşların gəyirməsi və ruminasiyası
Yenidoğulmuşların zəif əmməsi
Yenidoğulmuşların qeyri-kafi qidalandırılması
Yenidoğulmuşların ifrat qidalandırılması
Yenidoğulmuşlarda döşlə əmizdirmənin çətinliyi
Yenidoğulmuşların qidalandırılmasının digər problemləri
Yenidoğulmuşlarda qidalandırılmanın dəqiqləşdirilməmiş
problemi

P93

Döl və yenidoğulmuşa yeridilən dərman maddələrinin
törətdiyi reaksiya və intoksikasiyalar
Yenidoğulmuşlarda xloramfenikolun tətbiqi nəticəsində meydana çıxan "boz" sindrom
Çıxarılıb: yenidoğulmuşa yeridilmiş və ya anadan yenidoğulmuşa keçmiş dərman və ya
toksinlərlə əlaqədar neonatal sarılıq (P58.4)
ananın istifadə etdiyi opiatların, trankvilizatorların və digər dərman preparatlarının
törətdiyi reaksiya və intoksikasiyalar (P04.0–P04.1, P04.4)
dərman abstinensiyası simptomları:
• ananın narkotik maddələrdən istifadə etməsi ilə əlaqədar (P96.1)
• dərman preparatlarının yenidoğulmuşa yeridilməsi nəticəsində (P96.2)

P94

Yenidoğulmuşlarda əzələ tonusunun pozğunluğu

P94.0

Yenidoğulmuşlarda keçici ağır miasteniya
Çıxarılıb: ağır miasteniya (G70.0)

P94.1
P94.2

Anadangəlmə hipertonus
Anadangəlmə hipotonus
Uşaqlarda qeyri-spesfik süstlük sindromu

P94.8
P94.9

Yenidoğulmuşlarda əzələ tonusunun digər pozğunluğu
Yenidoğulmuşlarda əzələ tonusunun dəqiqləşdirilməmiş
pozğunluqları

P95

Dölün dəqiqləşdirilməmiş səbəblərdən ölümü
ƏGO ölü döl
ƏGO ölüdoğulmuş

P96

Perinatal dövrdə meydana çıxan digər pozğunluqlar

P96.0

Anadangəlmə böyrək çatmamazlığı
Yenidoğulmuşların uremiyası

P96.1

Yenidoğulmuşlarda ananın narkotik maddələrdən istifadəsi
nəticəsində dərman abstinensiyası simptomları
Yenidoğulmuşda ananın narkotik maddələrdən istifadəsi nəticəsində abstinensiya sindromu
Neonatal abstinensiya sindromu
Çıxarılıb: anaya opiat və trankvilizatorların yeridilməsi nəticəsində meydana çıxan
dərman reaksiyaları və intoksikasiyaları (P04.0)

P96.2

Yenidoğulmuşlara dərman preparatları yeritdikdən sonra
meydana çıxan abstinensiya simptomları
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P96.3

Geniş kəllə tikişləri
Yenidoğulmuşların kraniotabesi

P96.4

Hamiləliyin kəsilməsinin dölə və yenidoğulmuşa təsiri
Çıxarılıb: hamiləliyin kəsilməsi (anaya təsir) (O04.–)

P96.5
P96.8
P96.9

Bətndaxili müdaxilələrlə əlaqədar digər rubrikalarda təsnif
olunmayan ağırlaşmalar
Perinatal dövrdə meydana çıxan digər dəqiqləşdirilmiş
pozğunluqlar
Perinatal dövrdə meydana çıxan dəqiqləşdirilməmiş pozğunluq
ƏGO anadangəlmə zəiflik
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XVII SİNİF
Anadangəlmə anomaliyalar (inkişaf qüsurları),
deformasiyalar və xromosom pozğunluqları
(Q00–Q99)
Çıxarılıb: maddələr mübadiləsinin anadangəlmə pozğunluqları (E70–E90)
Bu sinif aşağıdakı rubrikalardan ibarətdir:
Q00–Q07 Sinir sisteminin anadangəlmə anomaliyaları
Q10–Q18 Göz, qulaq, üz və boynun anadangəlmə anomaliyaları
Q20–Q28 Qan dövranı sisteminin anadangəlmə anomaliyaları
Q30–Q34 Tənəffüs orqanlarının anadangəlmə anomaliyaları
Q35–Q37 Dodaq və damağın yarığı [dovşan dodaq və qurd ağzı]
Q38–Q45 Həzm orqanlarının digər anadangəlmə anomaliyaları
Q50–Q56 Cinsiyyət orqanlarının anadangəlmə anomaliyaları
Q60–Q64 Sidik-ifrazat sisteminin anadangəlmə anomaliyaları
Q65–Q79 Sümük-əzələ sisteminin anadangəlmə anomaliyaları və deformasiyaları
Q80–Q89 Digər anadangəlmə anomaliyalar
Q90–Q99 Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan xromosom pozğunluqları

Sinir sisteminin anadangəlmə inkişaf qüsurları
(Q00–Q07)
Q00

Anensefaliya və buna oxşar inkişaf qüsurları

Q00.0

Anensefaliya
Asefaliya Akraniya Amielensefaliya
Hemiensefaliya Hemisefaliya

Q00.1
Q00.2

Kranioraxişizis
İnensefaliya

Q01

Ensefalosele
Daxil edilib: ensefalomielosele hidroensefalosele
kranial hidromeninqosele serebral
meninqosele meninqoensefalosele
Çıxarılıb: Mekkel–Qruber sindromu (Q61.9)

Q01.0
Q01.1
Q01.2
Q01.8
Q01.9

Alın ensefaloselesi
Burun-alın ensefaloselesi
Ənsə ensefaloselesi
Digər nahiyələrin ensefaloselesi
Dəqiqləşdirilməmiş ensefalosele
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Q02

Mikrosefaliya
Daxil edilib: Hidromikrosefaliya
Mikroensefalon
Çıxarılıb: Mekkel-Qruber sindromu (Q61.9)

Q03

Anadangəlmə hidrosefaliya
Daxil edilib: yenidoğulmuşun hidrosefaliyası
Çıxarılıb: Arnold–Kiari sindromu (Q07.0)
hidrosefaliya:
• qazanılmış (G91.–)
• anadangəlmə toksoplazmozla əlaqədar (P37.1)
• spina bifida ilə birgə (Q05.0–Q05.4)

Q03.0

Silvi su kəmərinin anadangəlmə qüsuru
Silvi su kəmərinin:
• anomaliyası
• anadangəlmə keçməməzliyi
• stenozu

Q03.1

Majandi və Luşka dəliklərinin atreziyası
Dendi‐Uoker sindromu

Q03.8
Q03.9

Digər anadangəlmə hidrosefaliya
Dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə hidrosefaliya

Q04

Beynin digər anadangəlmə inkişaf qüsurları
Çıxarılıb: siklopiya (Q87.0)
makrosefaliya (Q75.3)

Q04.0

Döyənək cismin anadangəlmə anomaliyaları
Döyənək cismin ageneziyası

Q04.1
Q04.2
Q04.3

Arinensefaliya
Holoprozensefaliya
Beynin digər reduksion deformasiyaları
Beyin hissələrinin:
• olmaması
• ageneziyası
• aplaziyası
• hipoplaziyası
Aqiriya
Hidranensefaliya
Lizensefaliya
Mikroqiriya
Paxigiya
Çıxarılıb: döyənək cismin anadangəlmə anomaliyaları (Q04.0)

Q04.4
Q04.5
Q04.6

Septooptik displaziya
Meqaloensefaliya
Anadangəlmə serebral kistalar
Porensefaliya
Şizensefaliya
Çıxarılıb: anadangəlmə porensefalik kista (G93.0)

Q04.8

Beynin digər dəqiqləşdirilmiş anadangəlmə anomaliyaları
Makrogiriya
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Q04.9

Beynin dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə anomaliyası
Baş beynin anadangəlmə ƏGO:
• anomaliyası
• deformasiyası
• xəstəliyi və zədələnməsi
• çox saylı anomaliyaları

Q05

Spina bifida [onurğa kanalının tam bağlanmaması]
Daxil edilib: hidromeninqosele (spinal) meninqosele (spinal) meninqomielosele
mielosele mielomeninqosele
raxişizis
spina bifida (aperta) (cystica)
sirinqomielosele
Çıxarılıb: Arnold-Kiari sindromu
(Q07.0) Spina bifida occulta
(Q76.0)

Q05.0
Q05.1

Boyun nahiyəsində spina bifida ilə hidrosefaliya
Döş nahiyəsində spina bifida ilə hidrosefaliya
Dorzal
Torakolümbal

Q05.2

spina bifida hidrosefaliya ilə

Bel nahiyəsində spina bifida ilə hidrosefaliya
Bel-döş şöbəsində spina bifida hidrosefaliya ilə

Q05.3
Q05.4
Q05.5
Q05.6

Büzdüm nahiyədə spina bifida ilə hidrosefaliya
Dəqiqləşdirilməmiş spina bifida ilə hidrosefaliya
Boyun nahiyəsində hidrosefaliyasız spina bifida
Döş nahiyəsində hidrosefaliyasız spina bifida
Spina bifida:
• dorzal ƏGO
• torakolümbal ƏGO

Q05.7

Bel nahiyəsində hidrosefaliyasız spina bifida

Q05.8
Q05.9

Oma nahiyəsində hidrosefaliyasız spina bifida
Dəqiqləşdirilməmiş spina bifida

Q06

Onurğa beynin digər anadangəlmə inkişaf qüsurları

Q06.0
Q06.1

Amieliya
Onurğa beynin hipoplaziya və displaziyası

Oma-büzdüm nahiyəsinin ƏGO spina bifida

Atelomieliya
Mielateliya
Onurğa beyninin mielodisplaziyası

Q06.2
Q06.3
Q06.4
Q06.8
Q06.9

Diastematomieliya
At quyruğunun digər inkişaf qüsurları
Hidromieliya
Hidroraxis

Onurğa beynin digər dəqiqləşdirilmiş inkişaf qüsurları
Onurğa beynin anadangəlmə dəqiqləşdirilməmiş inkişaf
qüsuru
Onurğa beyni və ya qişalarının ƏGO anadangəlmə:
• anomaliyası
• deformasiyası
• xəstəliyi və ya zədələnməsi
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Q07

Sinir sisteminin digər anadangəlmə inkişaf qüsurları
Çıxarılıb: ailəvi dizavtonomiya [Rayli–Dey] (G90.1)
neyrofibromatoz (bədxassəli olmayan) (Q85.0)

Q07.0
Q07.8

Arnold‐Kiari sindromu
Sinir sisteminin digər dəqiqləşdirilmiş inkişaf qüsurları
Sinirin ageneziyası
Bazu kələfinin yerdəyişməsi
Titrəyən çənə sindromu
Markus Qun sindromu

Q07.9

Sinir sisteminin dəqiqləşdirilməmiş inkişaf qüsuru
Sinir sisteminin anadangəlmə ƏGO:
• anomaliyası
• deformasiyası
• xəstəliyi və ya zədələnməsi

Göz, qulaq, üz və boynun anadangəlmə inkişaf qüsurları
(Q10–Q18)
Çıxarılıb: dodağın və damağın yarığı (Q35–Q37)
onurğa beyninin boyun şö’bəsinin (Q05.0, Q05.5, Q67.5, Q76.0–Q76.4)
qırtlağın (Q31.–)
dodağın BBTO (Q38.0)
burnun (Q30.–)
qalxanabənzər ətraf vəzinin (Q89.2)
qalxanabənzər vəzinin (Q89.2)

Q10

anadangəlmə
anomaliyası

Göz qapağının, göz yaşı aparatının və göz yuvasının
anadangəlmə inkişaf qüsurları
Çıxarılıb: ƏGO kriptoftalm (Q11.2)
kriptoftalm sindromu (Q87.0)

Q10.0
Q10.1
Q10.2
Q10.3

Anadangəlmə ptoz
Anadangəlmə ektropion
Anadangəlmə entropion
Göz qapağının digər inkişaf qüsurları
Ablefariya
olmaması və ya ageneziyası
Kirpiklərin
Göz qapağının
Əlavə:
• göz qapağı
• göz alması əzələsi
Anadangəlmə blefarofimoz
Göz qapağının koloboması
Göz qapağınınƏGO anadangəlmə anomaliyası

Q10.4

Göz yaşı aparatının olmaması və ya ageneziyası
Göz yaşı nöqtəsinin olmaması

Q10.5
Q10.6

Göz yaşı axarının anadangəlmə stenozu və obstruksiyası
Göz yaşı aparatının digər inkişaf qüsurları
Göz yaşı aparatının anadangəlmə ƏGO inkişaf anomaliyaları
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Q10.7

Göz yuvasının inkişaf qüsurları

Q11

Anoftalm, mikroftalm və makroftalm

Q11.0
Q11.1

Göz almasının kistası
Anoftalmın digər növü

Q11.2

Gözün:
• ageneziyası
• aplaziyası

Mikroftalm
Kriptoftalm ƏGO
Gözün displaziyası
Gözün hipoplaziyası
Rudimentar göz
Çıxarılıb: kriptoftalm sindromu (Q87.0)

Q11.3

Makroftalm
Çıxarılıb: anadangəlmə qlaukomada gözün makroftalmı (Q15.0)

Q12

Büllurun anadangəlmə inkişaf qüsurları

Q12.0
Q12.1
Q12.2
Q12.3
Q12.4
Q12.8
Q12.9

Anadangəlmə katarakta
Büllurun anadangəlmə yerdəyişməsi
Büllurun koloboması
Anadangəlmə afakaya
Sferofakiya
Büllurun digər anadangəlmə qüsurları
Büllurun dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə qüsuru

Q13

Gözün ön seqmentinin anadangəlmə inkişaf qüsuru

Q13.0

Qüzehli qişanın koloboması
ƏGO koloboma

Q13.1

Qüzehli qişanın olmaması
Aniridiya

Q13.2

Qüzehli qişanın digər qüsurları
Anadangəlmə anizokoriya
Bəbəyin atreziyası
Qüzehli qişanın anadagəlmə anomaliyası
Korektopiya

Q13.3
Q13.4

Buynuz qişanın anadangəlmə bulanması
Buynuz qişanın digər inkişaf qüsurları
Buynuz qişanın anadangəlmə ƏGO anomaliyası
Mikrokornea
Piters anomaliyası

Q13.5
Q13.8

Mavi sklera
Gözün ön seqmentinin digər anadangəlmə anomaliyaları
Riger anomaliyası

Q13.9

Gözün ön seqmentinin dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə
anomaliyası
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Q14

Gözün arxa seqmentinin anadangəlmə inkişaf qüsurları

Q14.0

Şüşəyəbənzər cismin anadangəlmə anomaliyası
Şüşəyəbənzər cismin anadangəlmə bulanması

Q14.1

Tor qişasının anadangəlmə anomaliyası
Tor qişanın anadangəlmə anevrizması

Q14.2

Görmə siniri diskinin anadangəlmə anomaliyası
Görmə siniri diskinin koloboması

Q14.3
Q14.8

Gözün damarlı qişasının anadangəlmə anomaliyası
Gözün arxa seqmentinin digər anadangəlmə anomaliyaları

Q14.9

Gözün arxa seqmentinin dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə
anomaliyası

Q15

Gözün digər anadangəlmə inkişaf qüsurları

Göz dibinin koloboması

Çıxarılıb: anadangəlmə nistaqm (H55)
göz albinizmi (E70.3)
piqmentli retinit (H35.5)

Q15.0

Anadangəlmə qlaukoma
Buftalm
Yenidoğulmuşların qlaukoması
Hidroftalm
Anadangəlmə keratoqlobus qlaukoma ilə
Anadangəlmə qlaukomalı makroftalm ilə
Makrokornea qlaukoma ilə
Meqalokornea qlaukoma ilə

Q15.8
Q15.9

Gözün digər dəqiqləşdirilmiş inkişaf qüsurları
Gözün dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə qüsuru
Gözün ƏGO:
• anomaliyası
• deformasiyası

Q16

Qulağın eşitmə pozğunluğu törədən anadangəlmə inkişaf
qüsurları
Çıxarılıb: anadangəlmə karlıq (H90.–)

Q16.0
Q16.1

Qulaq seyvanının anadangəlmə olmaması
Xarici qulaq keçəcəyinin anadangəlmə olmaması, atreziyası və
obstruksiyası
Xarici qulaq keçəcəyinin sümük hissəsinin atreziya və ya obstruksiyası

Q16.2
Q16.3

Yevstax borusunun olmaması
Eşitmə sümükcüklərinin anadangəlmə anomaliyası
Eşitmə sümükcüklərinin bitişməsi

Q16.4

Orta qulağın digər anadangəlmə anomaliyaları
Orta qulağın anadangəlmə ƏGO anomaliyası

Q16.5

Daxili qulağın anadangəlmə anomaliyası
Zarlı labirintin
Korti üzvünün

Q16.9

inkişaf qüsuru

Qulağın eşitmə pozğunluğu törədən dəqiqləşdirilməmiş
anadangəlmə anomaliyası
Qulağın anadangəlmə ƏGO olmaması
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Q17

Qulağın digər anadangəlmə inkişaf qüsurları

Q17.0

Əlavə qulaq seyvanı

Çıxarılıb: preaurikulyar cib (Q18.1)
Əlavə traqus
Poliotiya
Preaurikulyar çıxıntı və ya polip
Əlavə:
• qulaq
• sırğalıq

Q17.1
Q17.2
Q17.3

Makrotiya
Mikrotiya
Qulağın digər anomaliyası
İtiuclu qulaq

Q17.4

Anomal yerləşmiş qulaq
Aşağı yerləşmiş qulaq seyvanı
Çıxarılıb: boyunda yerləmiş qulaq seyvanı (Q18.2)

Q17.5

Kənara çıxan qulaq
İri qulaq

Q17.8

Qulağın digər dəqiqləşdirilmiş inkişaf qüsurları
Qulaq sırğalığının anadangəlmə olmaması

Q17.9

Qulağın dəqiqləşdirlməmiş inkişaf qüsuru
Qulağın anadangəlmə ƏGO anomaliyası

Q18

Üzün və boynun digər anadangəlmə inkişaf qüsurları
Çıxarılıb: dodağın və damağın yarığı (Q35–Q37)
Q67.0–Q67.4 bölmələrində təsnif olunan hallar
üz və almacıq sümüklərinin anadangəlmə anomaliyaları (Q75.–)
siklopiya (Q87.0)
üz-diş anomaliyaları (dişləm anomaliyaları daxil olmaqla) (K07.–)
üzün anadangəlmə zədələnmə sindromları (Q87.0)
qalxanabənzər dil axacağı rudimenti (Q89.2)

Q18.0

Qəlsəmə yarığının cibi, fistulu və kistası
Qəlsəmə rudimenti

Q18.1

Preaurikulyar cib və kista
Qulaq seyvanının anadangəlmə
Boyun–qulağın
Pretraqal cib və kista

Q18.2

fistulası

Qəlsəmə yarığının digər inkişaf qüsurları
Qəlsəmə yarığının ƏGO inkişaf anomaliyası
Boyunda yerləşən qulaq seyvanı
Otosefaliya

Q18.3

Qanadabənzər boyun

Q18.4
Q18.5
Q18.6

Makrostomiya
Mikrostomiya
Makroxeyliya

Pteryqium colli

Dodağın anadangəlmə hipertrofiyası

Q18.7
Q18.8

Mikroxeyliya
Üzün və boynun digər dəqiqləşdirilmiş inkişaf qüsurları
Üzün və boynun medial:
• kistası
• fistulu
• cibi
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Q18.9

Üzün və boynun dəqiqləşdirilməmiş inkişaf qüsuru
Üzün və boynun ƏGO anadangəlmə anomaliyası

Qan dövranı sisteminin anadangəlmə inkişaf qüsurları
(Q20–Q28)
Q20

Ürək kameralarının və birləşmələrinin anadangəlmə inkişaf
qüsurları
Çıxarılıb: lokalizə olunmuş inversiya ilə dekstrokardiya (Q89.3)
qulaqcıqların lokalizə olunmuş inversiya ilə güzgüdə əksolunan kimi yerləşməsi
(Q89.3)

Q20.0

Ümumi arterial axacaq
Birləşməmiş arterial axacaq

Q20.1

Sağ mədəciyin çıxış dəliyinin ikiləşməsi
Taussiq–Binq sindromu

Q20.2
Q20.3

Sol mədəciyin çıxış dəliyinin ikiləşməsi
Diskordant mədəcik-arterial bitişməsi
Aortanın dekstrotranspozisiyası
İri damarların transpozisiyası (tam)

Q20.4

Mədəcik dəliyinin ikiləşməsi
Ümumi mədəcik
Üçkameralı ikiqulaqcıqlı ürək
Tək mədəcik

Q20.5

Diskordant qulaqcıq-mədəcik bitişməsi
Korreksiya olunan transpozisiya
Sola transpozisiya
Mədəcik inversiyası

Q20.6

Qulaqcıq artımının izomeriyası
Qulaqcıq artımının aspleniya və polispleniya ilə izomeriyası

Q20.8
Q20.9

Ürək kameralarının və birləşmələrinin digər anadangəlmə
anomaliyaları
Ürək kameralarının və birləşmələrinin dəqiqləşdirilməmiş
anadangəlmə anomaliyası

Q21

Ürək arakəsmələrinin anadangəlmə inkişaf qüsurları

Q21.0
Q21.1

Mədəcikarası çəpərin qüsuru
Qulaqcıqarası çəpərin qüsuru

Çıxarılıb: ürək arakəsməsinin qazanılma qüsuru (I51.0)

Q21.2

Tac cibin qüsuru
Bitişməmiş və ya qalıq:
• oval dəlik
• ikincili dəlik (II tip)
Venoz cibin qüsuru

Qulaqcıq-mədəcik arakəsməsinin qüsuru
Ümumi atrioventrikulyar kanal
Ürək əsasında endokardın defekti
Qulaqcıqlararası çəpərin birincili dəliyinin qüsuru (I tip)

Q21.3

Fallo tetradası
Mədəcikarası çəpərin ağciyər arteriyasının stenozu və ya atreziyası ilə birgə qüsuru,
aortanın dekstropozisiyası və sağ mədəciyin hipertrofiyası
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Q21.4

Aorta və ağciyər arteriyası arasındakı arakəsmənin defekti
Aortal arakəsmənin defekti
Aorta-ağciyər-arterial pəncərə

Q21.8

Ürək arakəsmələrinin digər anadangəlmə anomaliyaları
Eyzenmenqer qüsuru
Fallo pentadası
Çıxarılıb: Eyzenmenqer:
• kompleksi (I27.8)
• sindromu (I27.8)

Q21.9

Ürək arakəsməsinin dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə
anomaliyası
Ürək arakəsməsinin ƏGO defekti

Q22

Üçtaylı və ağciyər qapaqlarının anadangəlmə inkişaf
qüsurları

Q22.0
Q22.1
Q22.2

Ağciyər arteriyası qapaqlarının atreziyası
Ağciyər arteriyası qapaqlarının anadangəlmə stenozu
Ağciyər arteriyası qapaqlarının anadangəlmə çatışmazlığı

Q22.3

Ağciyər arteriyası qapaqlarının digər anadangəlmə qüsurları

Q22.4

Üçtaylı qapağın anadangəlmə stenozu

Q22.5
Q22.6
Q22.8
Q22.9

Ebşteyn anomaliyası
Ürəyin sağ tərəfli hipoplaziya sindromu
Üçtaylı qapağın digər anadangəlmə anomaliyaları
Üçtaylı qapağın dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə anomaliyası

Q23

Aorta və mitral qapaqların anadangəlmə inkişaf qüsurları

Ağciyər arteriyası qapağının anadangəlmə requrgitasiyası
Ağciyər arteriyası qapağının ƏGO anadangəlmə anomaliyası
Üçtaylı qapağın atreziyası

Q23.0

Aorta qapağının anadangəlmə stenozu

Aorta qapağının anadangəlmə:
• atreziyası
• stenozu
Çıxarılıb: anadangəlmə subaortal stenoz (Q24.4)
ürəyin sol tərəfli hipoplaziya sindromunda stenoz (Q23.4)

Q23.1

Aorta qapağının anadangəlmə çatışmazlığı
İkitaylı aorta qapağı
Anadangəlmə aorta çatışmazlığı

Q23.2

Anadangəlmə mitral stenoz
Anadangəlmə mitral atreziya

Q23.3
Q23.4

Anadangəlmə mitral çatışmazlıq
Ürəyin sol tərəfli hipoplaziya sindromu
Aortal qapaqların və ya dəliyin aortanın qalxan hissəsinin hipoplaziyası və sol mədəciyin inkişaf
qüsuru ilə (mitral qapağın stenozu və ya atreziyası ilə birgə) atreziya və ya qabarıq hipoplaziyası

Q23.8
Q23.9

Aorta və mitral qapaqların digər anadangəlmə anomaliyaları
Aorta və mitral qapaqların dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə
anomaliyası

Q24

Ürəyin digər anadangəlmə inkişaf qüsurları
Çıxarılıb: endokardial fibroelastoz (I42.4)

Q24.0

Dekstrokardiya
Çıxarılıb: lokalizə olunmuş inversiya ilə dekstrokardiya (Q89.3)
qulaqcıq artımının izomeriyası (aspleniya və ya polispleniya ilə) (Q20.6)
qulaqcığın güzgüdə əks olunan kimi yerləşməsi, lokalizə olunmuş inversiya ilə (Q89.3)
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Q24.1

Levokardiya
Qeyd: Ürəyin döş qəfəsinin sol yarısında yerləşməsi və başlığının sol tərəfə istiqamətləndiril‐
məsi, amma eyni zamanda digər daxili orqanlarının “situs inversus” vəziyyəti və ürək
qüsurları və ya iri damarların düzgün yerləşməsi mövcud olmaqla

Q24.2
Q24.3
Q24.4
Q24.5

Üç qulaqcıqlı ürək
Ağciyər arteriyası qapağının qıfabənzər stenozu
Anadangəlmə subaortal stenoz
Tac damarlarının inkişaf anomaliyaları

Q24.6
Q24.8

Anadangəlmə ürək blokadası
Ürəyin dəqiqləşdirilmiş anadangəlmə anomaliyaları

Q24.9

Dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə ürək qüsuru

Q25

İri arteriyaların anadangəlmə inkişaf qüsurları

Anadangəlmə koronar (arterial) anevrizma

Anadangəlmə:
• sol mədəciyin divertikulu
• miokardın
qüsuru
• perikardın
Ürəyin qeyri-düzgün vəziyyəti
Ulya xəstəliyi
Ürəyin anadangəlmə ƏGO:
• anomaliyası
• xəstəliyi

Q25.0

Arterial axacağın açıq qalması

Q25.1
Q25.2
Q25.3

Aortanının koarktasiyası (preduktal) (postduktal)
Aortanın atreziyası
Aortanın stenozu

Q25.4

Aortanın digər anadangəlmə anomaliyaları

Q25.5
Q25.6

Ağciyər arteriyasının atreziyası
Ağciyər arteriyasının stenozu

Q25.7

Ağciyər arteriyasının digər anandangəlmə anomaliyaları
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Botal axacağın açıq qalması
Arterial axacağın saxlanması

Qapaqüstü aorta stenozu
Çıxarılıb: aorta qapağının anadangəlmə stenozu (Q23.0)

Aortanın:
• olmaması
• aplaziyası
• anadangəlmə:
• anevrizması
• genişlənməsi
Valsalva sinusunun anevrizması (cırılmış)
İkiqat aorta qövsü [aortanın damar halqası]
Aortanın hipoplaziyası
Aorta qövsü burmalarının
saxlanması
Sağ aorta qövsünün
Çıxarılıb: soltərəfli ürək hipoplaziya sindromunda aortanın hipoplaziyası (Q23.4)

Ağciyər arteriyasının qapaqaltı stenozu

Aberrant ağciyər arteriyası
Ağciyər arteriyasının:
• ageneziyası
• anevrizması
• anomaliyası
• hipoplaziyası
Ağciyərin arteriovenoz anevrizması
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Q25.8
Q25.9

İri arteriyaların digər anadangəlmə anomaliyaları
İri arteriyaların dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə anomaliyaları

Q26

İri venaların anadangəlmə inkişaf qüsurları

Q26.0

Baş venanın anadangəlmə stenozu
Baş venanın anadangəlmə stenozu (aşağı) (yuxarı)

Q26.1
Q26.2
Q26.3
Q26.4
Q26.5
Q26.6
Q26.8

Sol yuxarı baş venanın saxlanması
Ağciyər venalarının birləşməsinin total anomaliyası
Ağciyər venalarının birləşməsinin hissəvi anomaliyası
Ağciyər venalarının birləşməsinin dəqiqləşdirilməmiş
anomaliyası
Portal vena birləşməsinin anomaliyası
Portal hepato-arterio-venoz fistula
İri venaların digər anadangəlmə anomaliyaları
Boş venanın olmaması (aşağı) (yuxarı)
Bütün gedişi boyunca tək aşağı boş vena
Sol əsas arxa venanın saxlanması
Əyri türk xəncəri sindromu

Q26.9

İri venanın dəqiqləşdirilməmiş inkişaf qüsuru
Boş venanın (aşağı) (yuxarı) ƏGO anomaliyası

Q27

Periferik damar sisteminin digər anadangəlmə anomaliyaları
Çıxarılıb: anomaliyaları:
• serebral və preserebral damarların (Q28.0–Q28.3)
• tac damarların (Q24.5)
• ağciyər arteriyalarının (Q25.5–Q25.7)
tor qişanın anadangəlmə anevrizması (Q14.1)
hemongioma və limfangioma (D18.–)

Q27.0

Göbək arteriyasının anadangəlmə olmaması və hipoplaziyası
Tək göbək arteriyası

Q27.1
Q27.2

Böyrək arteriyasının anadangəlmə stenozu
Böyrək arteriyasının digər inkişaf qüsurları
Böyrək arteriyasının anadangəlmə qüsuru ƏGO
Çoxsaylı böyrək arteriyaları

Q27.3

Periferik arteriovenoz inkişaf qüsuru
Arteriovenoz anevrizma
Çıxarılıb: qazanılmış arteriovenoz anevrizma (I77.0)

Q27.4
Q27.8

Anadangəlmə flebektaziya
Periferik damar sisteminin digər dəqiqləşdirilmiş anadangəlmə
anomaliyaları
Aberrant körpücükaltı arteriya
BBTO arteriya və venaların:
• olmaması
• atreziyası
Anadangəlmə:
• anevrizma (periferik)
• arteriyanın daralması
• varikoz

Q27.9

Periferik damar sisteminin dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə
anomaliyası
Arteriya və ya venaların ƏGO anomaliyaları
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Q28

Qan-damar sisteminin digər anadangəlmə inkişaf qüsurları
Çıxarılıb: anadangəlmə anevrizma:
• ƏGO (Q27.8)
• tac (Q24.5)
• periferik (Q27.8)
• ağciyər (Q25.7)
• tor qişa (Q14.1)
cırılmış:
• serebral arteriovenoz inkişaf qüsuru (I60.8)
• preserebral damarların inkişaf qüsuru (I72.–)

Q28.0

Preserebral damarların arteriovenoz inkişaf anomaliyası
Venoz preserebral arteriovenoz anevrizma (cırılmamış)

Q28.1

Preserebral damarların digər inkişaf qüsurları
Anadangəlmə:
• preserebral damarların ƏGO anomaliyası
• preserebral anevrizma (cırılmamış)

Q28.2
Q28.3

Serebral damarların arteriovenoz inkişaf qüsuru
Baş beynin ƏGO arteriovenoz inkişaf anomaliyası
Anadangəlmə serebral arteriovenoz anevrizma (cırılmamış)

Serebral damarların digər inkişaf qüsurları
Anadangəlmə:
serebral anevrizma (cırılmamış)
serebral damarların ƏGO anomaliyası

Q28.8

Qan-damar sisteminin dəqiqləşdirilmiş digər anadangəlmə
anomaliyaları
BBTO dəqiqləşdirilmiş lokalizasiyalı anadangəlmə anevrizması

Q28.9

Qan-damar sisteminin dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə
anomaliyası

Tənəffüs orqanlarının anadangəlmə inkişaf qüsurları
(Q30–Q34)
Q30

Burnun anadangəlmə inkişaf qüsurları
Çıxarılıb: burun çəpərinin anadangəlmə əyriliyi (Q67.4)

Q30.0

Xoanaların atreziyası
Burun keçəcəklərinin (ön hissəsinin) (arxa hissəsinin):
• atreziyası
• anadangəlmə stenozu

Q30.1

Burnun ageneziyası və inkişaf etməməsi
Burnun anadangəlmə olmaması

Q30.2
Q30.3
Q30.8

Yarılmış, basılmış, parçalanmış burun
Burun çəpərinin anadangəlmə perforasiyası
Burnun digər anadangəlmə anomaliyaları
Əlavə burun
Burun sinusu divarının anadangəlmə qüsuru

Q30.9

Burnun dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə anomaliyaları

Q31

Qırtlağın anadangəlmə inkişaf qüsurları
Çıxarılıb: qırtlağın anadangəlmə stridoru ƏGO (P28.8)
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Q31.0

Qırtlağın pərdəsi
Qırtlağın pərdəsi:
• ƏGO
• xüsusi səs aparatı səviyyəsində
• xüsusi səs aparatının altında

Q31.1
Q31.2
Q31.3
Q31.5
Q31.8

Qırtlağı xüsusi səs aparatı altında yerləşmiş stenozu
Qırtlağın hipoplaziyası
Larinqosele
Anadangəlmə larinqomalyasiya
Qırtlağın digər anadangəlmə qüsurları
Üzüyəbənzər qığırdağın, qırtlaq qapağının, xüsusi səs aparatının, qırtlaq və ya qalxanabənzər
qığırdağının:
• olmaması
• ageneziyası
• atreziyası
Qalxanabənzər qığırdağın yarığı Qırtlağın
BBTO anadangəlmə stenozu Qırtlağ
qapağının yarığı
Üzüyəbənzər qığırdağın arxa hissəsinin yarığı

Q31.9

Qırtlağın dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə anomaliyası

Q32

Traxeya və bronxların anadangəlmə inkişaf qüsurları
Çıxarılıb: anadangəlmə bronxoektaziya (Q33.4)

Q32.0
Q32.1

Anadangəlmə traxeomalyasiya
Traxeyanın digər inkişaf qüsurları
Traxeya qığırdağının anomaliyası
Traxeyanın atreziyası
Traxeyanın anadangəlmə:
• genişlənməsi
• anomaliyası
• stenozu
• traxeoselesi

Q32.2
Q32.3
Q32.4

Anadangəlmə bronxomalyasiya
Bronxların anadangəlmə stenozu
Bronxların digər anadangəlmə anomaliyaları
Bronxların:
• olmaması
• ageneziyası
• atreziyası
• anadangəlmə ƏGO anomaliyası
• divertikulu

Q33

Ağciyərlərin anadangəlmə inkişaf qüsurları

Q33.0

Ağciyərin anadangəlmə kistası
Anadangəlmə:
• hücrəli ağciyər
• ağciyərin xəstəliyi
• kistozlu
• polikistozlu
Çıxarılıb: ağciyərin qazanılma və ya dəqiqləşdirilməmiş kistoz xəstəliyi (J98.4)
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Q33.1
Q33.2
Q33.3

Əlavə ağciyər payı
Ağciyərin sekvestrasiyası
Ağciyərin ageneziyası

Q33.4
Q33.5
Q33.6

Anadangəlmə bronxoektaziya
Ağciyərin toxumalarının ektopiyası
Ağciyərin hipoplaziya və displaziyası

Ağciyərin olmaması (payın)

Çıxarılıb: ağciyərin yarımçıq doğuşla bağlı hipoplaziyası (P28.0)

Q33.8
Q33.9

Ağciyərin digər anadangəlmə anomaliyaları
Ağciyərin dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə anomaliyaları

Q34

Tənəffüs orqanlarının digər anadangəlmə inkişaf qüsurları

Q34.0
Q34.1
Q34.8

Plevranın anomaliyaları
Divararalığının anadangəlmə kistası
Tənəffüs orqanlarının dəqiqləşdirilmiş digər anomaliyaları
Burun-udlağın atreziyası

Q34.9

Tənəffüs orqanlarının dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə
anomaliyası
Tənəffüs orqanlarının anadangəlmə:
• olmaması
• ƏGO anomaliyası

Dodağın və damağın yarığı [dovşan dodaq və qurd ağız]
(Q35–Q37)
Burnun inkişaf qüsurları ilə əlaqəni identifikasiya etmək lazım gələrsə, əlavə koddan (Q30.2) istifadə edilir.
Çıxarılıb: Robin sindromu (Q87.0)

Q35

Damağın yarığı (qurd ağzı)
Daxil edilib: damağın fissurası
damağın yarılması
Çıxarılıb: dodağın və damağın yarığı (Q37.–)

Q35.1
Q35.3
Q35.5
Q35.7
Q35.9

Sərt damağın yarığı
Yumşaq damağın yarığı
Yumşaq və sərt damağın yarığı
Dilçəyin yarığı
Damağın dəqiqləşdirilməmiş yarığı [qurd ağzı]
ƏGO qurd ağzı

Q36

Dodağın yarığı [dovşan dodaq]
Daxil edilib: dodağın yarığı
dovşan dodaqlı
labium leporinum
Çıxarılıb: dodağın və damağın yarığı (Q37.–)

Q36.0
Q36.1
Q36.9

Dodağın ikitərəfli yarığı
Dodağın tən orta yarığı
Dodağın birtərəfli yarığı
ƏGO dovşandodaq
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Q37.0
Q37.1

Sərt damağın yarığı dodağın ikitərəfli yarığı ilə
Sərt damağın yarığı dodağın birtərəfli yarığı ilə

Q37.2
Q37.3

Yumşaq damağın yarığı dodağın ikitərəfli yarığı ilə
Yumşaq damağın yarığı dodağın birtərəfli yarığı ilə

Sərt damağınyarığı dodağın ƏGO yarılması ilə

Yumşaq damağın yarığı dodağın ƏGO yarılması ilə

Q37.4
Q37.5

Yumşaq və sərt damağın yarığı dodağın ikitərəfli yarığı ilə
Yumşaq və sərt damağın yarığı dodağın birtərəfli yarığı ilə

Q37.8
Q37.9

Damağın dəqiqləşdirilməmiş yarığı dodağın ikitərəfli yarığı ilə
Damağın dəqiqləşdirilməmiş yarığı dodağın birtərəfli yarığı ilə

Yumşaq və sərt damağın yarığı dodağın ƏGO yarılması ilə

Damağın yarılması dodağın ƏGO yarılması ilə

Həzm orqanlarının digər anadangəlmə inkişaf qüsurları
(Q38–Q45)
Q38

Dilin, ağzın və udlağın digər anadangəlmə inkişaf qüsurları
Çıxarılıb: makrostomiya (Q18.4)
mikrostomiya (Q18.5)

Q38.0

Dodağın digər rubrikalarda təsnif olunmayan anadangəlmə
anomaliyaları
Anadangəlmə:
• dodaq fistulu
• dodağın ƏGO inkişaf qüsuru
Van-der-Vud sindromu
Çıxarılıb: dovşan dodaqlıq (Q36.–)
• qurd ağızlıqla (Q37.–)
makroxeyliya (Q18.6)
mikroxeyliya (Q18.7)

Q38.1

Ankiloqlossiya
Dil yüyəninin qısalması

Q38.2
Q38.3

Makroqlossiya
Dilin digər anadangəlmə anomaliyaları
Aqlossiya
Dilin ikiləşməsi
Dilin anadangəlmə:
• bitişməsi
• fissurası
• ƏGO anomaliyası
Hipoqlossiya
Dilin hipoplaziyası
Mikroqlossiya

Q38.4

Ağız suyu vəziləri və axacaqlarının anadangəlmə anomaliyaları
Ağız suyu vəzilərinin və axacaqlarının:
• olmaması
• əlavəsi
• atreziyası
Ağız suyu vəzilərinin anadangəlmə fistulu
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Q38.5

Damağın digər rubrikalarda təsnif olunmayan anadangəlmə
anomaliyaları
Dilçəyin olmaması
Damağın anadangəlmə qüsuru ƏGO
Yüksək damaq
Çıxarılıb: qurd ağzı (Q35.–)
Dovşan dodaqlıqla birgə (Q37.–)

Q38.6

Ağızın digər inkişaf qüsurları

Q38.7

Qırtlaq cibi

Q38.8

Qırtlağın digər inkişaf qüsurları

Q39

Qida borusunun anadangəlmə inkişaf qüsurları

Ağızın anadangəlmə ƏGO anomaliyası

Qırtlağın divertikulu
Çıxarılıb: qırtlaq cibi sindromu (D82.1)

Qırtlağın anadangəlmə ƏGO anomaliyası

Q39.0

Qida borusunun fistulasız atreziyası

Q39.1

Qida borusunun traxeya-qida borusu fistulası ilə atreziyası

Q39.2

Atreziyasız anadangəlmə traxeya-qida borusu fistulası

Q39.3
Q39.4
Q39.5
Q39.6

Qida borusunun anadangəlmə stenozu və obstruksiyası
Qida borusu pərdəsi
Qida borusunun anadangəlmə genəlməsi
Qida borusunun divertikulu

Q39.8

Qida borusunun digər anadangəlmə anomaliyaları

Q39.9

Qida borusunun dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə anomaliyası

Q40

Həzm traktının yuxarı hissəsinin digər anadangəlmə inkişaf
qüsurları

Qida borusunun ƏGO atreziyası

Qida borusunun bronx-qida borusu fistulası ilə atreziyası
Anadangəlmə ƏGO traxeya-qida borusu fistulu

Qida borusu cibi

Qida borusunun:
• olmaması
• anadangəlmə yerdəyişməsi
• ikiləşməsi

Q40.0

Anadangəlmə hipertrofik pilorostenoz

Q40.1

Diafraqmanın qida borusu dəliyinin anadangəlmə yırtığı

Q40.2

Mədənin anadangəlmə dəqiqləşdirilmiş digər inkişaf qüsurları

Mədə çıxacağının anadangəlmə qüsur və ya natamam inkişafı:
• sıxılması
• hipertrofiyası
• spazmı
• stenozu
• strikturası

Kardianın diafraqmanın qida borusu dəliyi vasitəsilə yerdəyişməsi
Çıxarılıb: anadangəlmə diafraqma yırtığı (Q79.0)

Anadangəlmə:
• mədənin yerdəyişməsi
• mədənin divertikulu
• qum saatına bənzər
mədə Mədənin ikiləşməsi
Meqaloqastriya
Mikroqastirya
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Q40.3
Q40.8
Q40.9

Mədənin anadangəlmə dəqiqləşdirilməmiş inkişaf qüsuru
Həzm traktının yuxarı hissəsinin dəqiqləşdirilmiş digər inkişaf
qüsurları
Həzm traktının yuxarı hissəsinin dəqiqləşdirilməmiş inkişaf
qüsurları
Həzm traktının yuxarı hissəsinin anadagəlmə ƏGO:
• anomaliyası
• deformasiyası

Q41

Nazik bağırsağın anadangəlmə olmaması, atreziyası və
stenozu
Daxil edilib: nazik bağırsağın və ya bağırsağın ƏGO anadangəlmə tıxanması, keçməzliyi
və obstruksiyası
Çıxarılıb: mekoniy bağırsaq keçməzliyi (E84.1)

Q41.0
Q41.1

Onikibarmaq bağırsağın anadangəlmə olmaması, atreziyası və
stenozu
Acı bağırsağın anadangəlmə olmaması, atreziyası və stenozu
Alma qabıq sindromu
Acı bağırsağın bitişməsi

Q41.2
Q41.8
Q41.9

Qalça bağırsağın anadangəlmə olmaması, atreziyası və stenozu
Nazik bağırsağın dəqiqləşdirilmiş digər hissələrinin
anadangəlmə olmaması, atreziyası və stenozu
Nazik bağırsağın dəqiqləşdirilməmiş hissələrinin anadangəlmə
olmaması, atreziyası və stenozu
Nazik bağırsağın anadangəlmə ƏGO olmaması, atreziyası və stenozu

Q42

Yoğun bağırsağın anadangəlmə olmaması, atreziyası və
stenozu
Daxil edilib: yoğun bağırsağın anadangəlmə tıxanması, keçməzliyi və obstruksiyası

Q42.0
Q42.1

Düz bağırsağın anadangəlmə olmaması, atreziyası və fistul ilə
stenozu
Düz bağırsağın anadangəlmə olmaması, atreziyası və fistulasız
stenozu
Duz bağırsağın bitişməsi

Q42.2
Q42.3

Anal dəliyinin anadangəlmə olmaması, atreziyası və fistul ilə
stenozu
Anal dəliyinin anadangəlmə olmaması, atreziyası və fistulasız
stenozu
Anusun bitişməsi

Q42.8
Q42.9

Yoğun bağırsağın digər hissələrinin olmaması, atreziyası və
stenozu
Yoğun bağırsağın dəqiqləşdirilməmiş hissəsinin olmaması,
atreziyası və stenozu

Q43

Bağırsağın digər anadangəlmə inkişaf qüsurları

Q43.0

Mekkel divertikulu
Saxlanılmış:
• musariqə-göbək axarı
• öd kanalı

105

XƏSTƏLİKLƏRİN BEYNƏLXALQ STATİSTİK TƏSNİFATI

Q43.1

Hirşprunq xəstəliyi
Aqanqlionoz
Anadangəlmə (aqanqlionoz) meqakolon

Q43.2

Çənbər bağırsağın digər anadangəlmə funksional anomaliyaları
Çənbər bağırsağın anadangəlmə genişlənməsi

Q43.3

Bağırsağın anadangəlmə fiksasiya anomaliyaları
Piyliyin patoloji
anadangəlmə bitişməsi
Peritonun
Cekson membranı
Çənbər bağırsağın qeyri-düzgün dönməsi
Kor və çənbər bağırsağın:
• yetərsiz
dönməsi
• qeyri-tam
• başa çatmayan
Ümumi müşariqə

Q43.4
Q43.5
Q43.6

Bağırsağın ikiləşməsi
Ektopik anal dəliyi
Düz bağırsağın və anusun anadangəlmə fistulu
Çıxarılıb: anadangəlmə fistul:
• rektovaginal (Q52.2)
• uretrorektal (Q64.7)
pilonidal fistul və ya sinus (L05.–)
anusun və düz bağırsağın olmaması, atreziyası və stenozu ilə (Q42.0, Q42.2)

Q43.7

Saxlanılmış kloaka
Kloaka ƏGO

Q43.8

Bağırsağın dəqiqləşdirilməmiş digər anadangəlmə anomaliyaları
Anadangəlmə:
• kor bağırsaq sindromu
• çənbər bağırsağın divertikuliti
• bağırsağın divertikulu
Dolixokolon
Meqaloappendiks
Meqaloduodenum
Mikrokolon
Appendiksin
Çənbər bağırsağın
transpozisiyası
Bağırsağın

Q43.9

Bağırsağın dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə anomaliyası

Q44

Qaraciyərin, öd kisəsinin və öd axacaqlarının anadangəlmə
inkişaf qüsurları

Q44.0

Öd kisəsinin ageneziyası, aplaziyası və hipoplaziyası
Öd kisəsinin anadangəlmə olmaması

Q44.1

Öd kisəsinin digər anadangəlmə anomaliyaları
Öd kisəsinin anadangəlmə inkişaf qüsuru ƏGO
Qaraciyərdaxili öd kisəsi

Q44.2
Q44.3
Q44.4
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Q44.5

Öd axacaqlarının digər anadangəlmə anomaliyaları
Əlavə qaraciyər axarı
Ümumi öd axacağının anadangəlmə qüsuru ƏGO
İkiləşməsi:
• ümumi öd axacağının
• öd kisəsi axacağının

Q44.6

Qaraciyərin kistoz xəstəliyi
Qaraciyərin fibrokistoz xəstəliyi

Q44.7

Qaraciyərin digər anadangəlmə anomaliyaları
Əlavə qaraciyər
Alacill sindromu
Anadangəlmə:
• qaraciyərin olmaması
• hepatomeqaliya
• qaraciyərin ƏGO anomaliyası

Q45

Həzm orqanlarının digər anadangəlmə inkişaf qüsurları
Çıxarılıb: anadangəlmə:
• diafraqma yarığı (Q79.0)
• qida borusu diafraqma dəliyinin yarığı (Q40.1)

Q45.0

Mədəaltı vəzinin ageneziyası, aplaziyası və hipoplaziyası
Mədəaltı vəzinin anadangəlmə olmaması

Q45.1
Q45.2
Q45.3

Üzüyəbənzər mədəaltı vəzi
Mədəaltı vəzinin anadangəlmə kistası
Mədəaltı vəzinin və mədəaltı vəzinin axacağının digər
anadangəlmə anomaliyaları
Əlavə mədəaltı vəzi
Mədəaltı vəzinin və mədəaltı vəzi axacağının ƏGO inkişaf qüsuru
Çıxarılıb: şəkərli diabet:
• anadangəlmə (E10.–)
• neonatal (P70.2)
mədəaltı vəzinin kistofibrozu (E84.–)

Q45.8

Həzm orqanlarının digər dəqiqləşdirilmiş anomaliyaları
Həzm traktının ƏGO (tam) (hissəvi) olmaması
Həzm orqanlarının ƏGO:
• ikiləşməsi
• anadangəlmə qeyri-düzgün yerləşməsi

Q45.9

Həzm orqanlarının dəqiqləşdirilməmiş inkişaf qüsuru
Həzm orqanlarının anadangəlmə ƏGO:
• anomaliyası
• deformasiyası

Cinsiyyət üzvlərinin anadangəlmə inkişaf qüsurları
(Q50–Q56)
Çıxarılıb: androgen rezistentlik sindromu (E34.5)
xromosomların sayı və forması ilə bağlı sindromlar (Q90–Q99)
testikulyar feminizasiya sindromu (E34.5)

Q50

Yumurtalıqların, uşaqlıq borularının və enli bağların
anadangəlmə inkişaf qüsurları
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Q50.0

Yumurtalığın anadangəlmə olmaması

Q50.1
Q50.2
Q50.3

Yumurtalığın kistoz inkişaf anomaliyası
Yumurtalığın anadangəlmə burulması
Yumurtalığın digər anadangəlmə anomaliyaları

Çıxarılıb: Terner sindromu (Q96.–)

Əlavə yumurtalıq
Yumurtalığın anadangəlmə ƏGO anomaliyası
Yumurtalığın uzanması (çubuqşəkilli qonad)

Q50.4

Uşaqlıq borularının embrional kistası
Fimbrial kista

Q50.5

Enli bağın embrional kistası
Epooforon
Qartner kanalının
Parovarial

Q50.6

kistası

Uşaqlıq borularının və bağların digər anadangəlmə
anomaliyaları
Uşaqlıq borularının və ya enli bağların:
• olmaması
• əlavəsi
• atreziyası
Uşaqlıq borularının və ya enli bağların ƏGO inkişaf qüsurları

Q51

Uşaqlıq cisminin və borusunun anadangəlmə inkişaf
qüsurları

Q51.0

Uşaqlığın ageneziyası və aplaziyası
Uşaqlığın anadangəlmə olmaması

Q51.1
Q51.2

Uşaqlıq cisminin uşaqlıq yolu və uşaqlığın boynu ilə birlikdə
ikiləşməsi
Uşaqlığın digər ikiləşmələri
Uşaqlığın ƏGO ikiləşməsi

Q51.3
Q51.4
Q51.5

İkibuynuzlu uşaqlıq
Birbuynuzlu uşaqlıq
Uşaqlıq boynunun ageneziyası və aplaziyası
Uşaqlıq boynunun anadangəlmə olmaması

Q51.6
Q51.7
Q51.8

Uşaqlıq boynunun embrional kistası
Uşaqlıqla həzm və sidik yolları arasında anadangəlmə fistul
Uşaqlıq cisminin və boynunun digər anadangəlmə anomaliyaları
Uşaqlıq cisminin və boynunun hipoplaziyası

Q51.9

Uşaqlıq cisminin və boynunun dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə
anomaliyaları

Q52

Qadın cinsi orqanlarının digər anadangəlmə inkişaf
qüsurları

Q52.0
Q52.1

Uşaqlıq yolunun anadangəlmə olmaması
Uşaqlıq yolunun ikiləşməsi
Arakəsmə ilə ayrılmış uşaqlıq yolu
Çıxarılıb: uşaqlıq yolunun uşaqlıq cismi və boynu ilə birgə ikiləşməsi (Q51.1)

Q52.2

Anadangəlmə rektovaginal fistul
Çıxarılıb: kloaka (Q43.7)

Q52.3
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Q52.4

Uşaqlıq yolunun digər anadangəlmə anomaliyaları
Uşaqlıq yolunun ƏGO inkişaf qüsuru
Nukka kanalının anadangəlmə kistası
Uşaqlıq yolunun embrional kistası

Q52.5
Q52.6
Q52.7

Dodaqların bitişməsi
Klitorun anadangəlmə anomaliyası
Vulvanın digər anadangəlmə anomaliyaları
Vulvanın anadangəlmə:
• olmaması
• kistası
ƏGO anomaliyası

Q52.8
Q52.9

Qadın cinsiyyət orqanlarının dəqiqləşdirilmiş digər
anadangəlmə anomaliyaları
Qadın cinsiyyət orqanlarının dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə
anomaliyası

Q53

Xayanın enməməsi

Q53.0
Q53.1
Q53.2
Q53.9

Ektopik xaya
Xayanın birtərəfli enməməsi
Xayanın ikitərəfli enməməsi
Xayanın dəqiqləşdirilməmiş enməməsi
ƏGO kriptorxizm

Q54

Hipospadiya
Çıxarılıb: epispadiya (Q64.0)

Q54.0

Kişi cinsiyyət üzvü başının hipospadiyası
Hipospadiya:
• koronal
• qlandulyar

Q54.1
Q54.2
Q54.3
Q54.4
Q54.8
Q54.9

Xarici cinsiyyət üzvünün hipospadiyası
Cinsiyyət üzvü-xayalıq hipospadiyası
Aralıq hipospadiyası
Kişi cinsiyyət üzvünün anadangəlmə əyriliyi
Digər hipospadiya
Dəqiqləşdirilməmiş hipospadiya

Q55

Kişi cinsiyyət orqanlarının digər inkişaf qüsurları
Çıxarılıb: anadangəlmə hidrosele (P83.5)
hipospadiya (Q54.–)

Q55.0

Xayanın olmaması və aplaziyası
Monorxizm

Q55.1

Xayanın və xayalığın hipoplaziyası
Xayaların bitişməsi

Q55.2

Xayanın və xayalığın digər anadangəlmə anomaliyaları
Xayanın və ya xayalığın ƏGO inkişaf qüsuru
Poliorxizm
Retraktil xaya
Miqrasiya edən xaya

Q55.3

Toxum daşıyıcı axacağın atreziyası
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Q55.4

Toxum daşıyıcı axacağın, xaya artımının, toxum ciyəsinin və
prostat vəzinin digər anadangəlmə anomaliyaları
Prostat vəzinin
olmaması və ya aplaziyası
Toxum ciyəsinin
Toxumdaşıyıcı axacağın, xaya artımının, toxum ciyəsinin, prostat vəzinin ƏGO inkişaf qüsuru

Q55.5
Q55.6

Kişi cinsiyyət üzvünün anadangəlmə olmaması və aplaziyası
Kişi cinsiyyət üzvünün digər anadangəlmə anomaliyaları
Kişi cinsiyyət üzvünün ƏGO inkişaf qüsuru
Kişi cinsiyyət üzvünün əyriliyi (yan)
Kişi cinsiyyət üzvünün hipoplaziyası

Q55.8
Q55.9

Kişi cinsiyyət orqanlarının digər dəqiqləşdirilmiş anadangəlmə
anomaliyaları
Kişi cinsiyyət üzvlərinin dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə
anomaliyası
Kişi cinsiyyət orqanlarının anadangəlmə ƏGO:
• anomaliyası
• deformasiyası

Q56

Cinsiyyətin qeyri-müəyyənliyi və psevdohermafroditizm
Çıxarılıb: psevdohermafroditizm
qadın, adrenokortikal pozğunluqla (E25.–)
kişi, androgen rezistentliklə (E34.5)
dəqiqləşdirilmiş xromosom anomaliyası ilə (Q96–Q99)

Q56.0

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan hermafroditizm
Xayanın və yumurtalığın toxuma komponentlərini saxlayan cinsiyyət üzvü [ovotestis]

Q56.1

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan kişi psevdohermafroditizmi
Kişi ƏGO psevdohermafroditizmi

Q56.2

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan qadın
psevdohermafroditizmi
Qadın ƏGO psevdohermafroditizmi

Q56.3
Q56.4

Dəqiqləşdirilməmiş psevdohermafroditizm
Cinsiyyətin dəqiqləşdirilməmiş qeyri-müəyyənliyi
Cinsiyyət orqanlarının qeyri-müəyyənliyi

Sidik sisteminin anadangəlmə anomaliyaları
[inkişaf qüsurları]
(Q60–Q64)
Q60

Böyrəyin ageneziyası və digər reduksiya defektləri
Daxil edilib: böyrəyin atrofiyası:
• anadangəlmə
• infantil
böyrəyin anadangəlmə olmaması

Q60.0
Q60.1
Q60.2
Q60.3
Q60.4
Q60.5
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Böyrəyin
Böyrəyin
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Böyrəyin
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ikitərəfli ageneziyası
dəqiqləşdirilməmiş ageneziyası
birtərəfli hipoplaziyası
ikitərəfli hipoplaziyası
dəqiqləşdirilməmiş hipoplaziyası
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Q60.6

Potter sindromu

Q61

Böyrəyin kistoz xəstəliyi
Çıxarılıb: böyrəyin qazanılma kistası (N28.1)
Potter sindromu (Q60.6)

Q61.0

Böyrəyin anadangəlmə tək kistası
Böyrəyin kistası (anadangəlmə) (tək)

Q61.1

Böyrəyin polikistozu, autosom resessiv

Q61.2

Böyrəyin polikistozu, autosom dominant

Böyrəyin polikistozu, infantil tip
Böyrəyin polikistozu, yaşlı tip

Q61.3
Q61.4

Böyrəyin dəqiqləşdirilməmiş polikistozu
Böyrəyin displaziyası
Multisist:
• displastik böyrək
• böyrək (inkişaf edən)
• böyrək xəstəliyi
• böyrək displaziyası
Çıxarılıb: polikistoz böyrək xəstəliyi (Q61.1–Q61.3)

Q61.5

Böyrəyin medullyar kistozu
ƏGO süngər böyrək

Q61.8

Böyrəyin digər kistoz xəstəlikləri
Fibrosistoz:
• böyrəyin
• böyrəyin degenerasiyası və ya xəstəliyi

Q61.9

Böyrəyin dəqiqləşdirilməmiş kistoz xəstəliyi
Mekkel–Qruber sindromu

Q62

Böyrək ləyənin keçiriciliyinin anadangəlmə pozğunluğu və
sidik axarının anadangəlmə anomaliyaları

Q62.0
Q62.1

Anadangəlmə hidronefroz
Sidik axarının atreziyası və stenozu
Anadangəlmə okklyuziya:
• sidik axarının
• ləyən-sidik axarı birləşməsinin
• sidik axarı-sidik kisəsi dəliyinin
Sidik axarı keçməməzliyi

Q62.2

Sidik axarının anadangəlmə genişlənməsi [anadangəlmə
meqaloureter]
Sidik axarının anadangəlmə dilatasiyası

Q62.3

Sidik axarının və böyrək ləyəninin digər anadanəglmə
pozğunluqları
Anadangəlmə ureterosele

Q62.4

Sidik axarının ageneziyası
Sidik axarının olmaması

Q62.5

Sidik axarının ikiləşməsi
Əlavə
İkiləşmiş

sidik axarı
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Q62.6

Sidik axarının qeyri-düzgün yerləşməsi
Sidik axarının və ya sidik axarı dəliyinin:
• normadan kənaraçıxması
• yerdəyişməsi
• anomal implantasiyası

Q62.7
Q62.8

Anadangəlmə sidik kisəsi-sidik axarı-böyrək reflyuksu
Sidik axarının digər anadangəlmə anomaliyaları
Sidik axarının ƏGO anomaliyaları

Q63

Böyrəyin digər anadangəlmə anomaliyaları
[inkişaf qüsurları]
Çıxarılıb: anadangəlmə nefrotik sindrom (N04.–)

Q63.0
Q63.1
Q63.2

Əlavə böyrək
Nalabənzər, paylı, birləşmiş böyrək
Ektopik böyrək
Böyrəyin anadangəlmə yerdəyişməsi
Böyrəyin qeyri-düzgün dönməsi

Q63.3
Q63.8

Hiperplastik və nəhəng böyrək
Böyrəyin digər dəqiqləşdirilmiş anadangəlmə anomaliyaları
Böyrəyin anadangəlmə daşı

Q63.9

Böyrəyin dəqiqləşdirilməmiş anomaliyası

Q64

Sidik sisteminin digər anadangəlmə anomaliyaları
[inkişaf qüsurları]

Q64.0

Epispadiya
Çıxarılıb: hipospadiya (Q54.–)

Q64.1

Sidik kisəsinin ekstrofiyası
Sidik kisəsinin ektopiyası
Sidik kisəsinin çevrilməsi

Q64.2
Q64.3

Anadangəlmə arxa uretral klapanlar
Uretranın və sidik kisəsi boynunun atreziya və stenozunun digər
növləri
Anadangəlmə:
• sidik kisəsi boynunun keçməməzliyi:
• obstruksiyası:
• sidik axarının
• sidik kanalı xarici dəliyinin
• sidik kisəsi-sidik kanalı dəliyinin
Sidik kanalının keçməməzliyi

Q64.4

Sidik axarının [uraxusun] anomaliyası
Sidik axarının sisti
Açıq qalmış sidik axarı
Sidik axarının düşməsi

Q64.5
Q64.6
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Q64.7

Sidik kisəsinin və sidik kanalının digər anadangəlmə
anomaliyaları
Əlavə:
• sidik kisəsi
• sidik kanalı
Anadangəlmə:
• sidik kisəsi yırtığı
• sidik kisəsinin və sidik kanalının ƏGO qüsuru
• düşməsi:
• sidik kisəsinin (selikli qişanın)
• uretranın
• sidik kanalının xarici dəliyinin
• uretrorektal fistul
İkiləşməsi:
• sidik kanalının
• sidik kanalının xarici dəliyinin

Q64.8
Q64.9

Sidik sisteminin digər dəqiqləşdirilmiş anadangəlmə
anomaliyaları
Sidik sisteminin dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə anomaliyası
Sidik ifrazı sisteminin anadangəlmə ƏGO:
• anomaliyası
• deformasiyası

Sümük-əzələ sisteminin anadangəlmə anomaliya və deformasiyaları
[inkişaf qüsurları]
(Q65–Q79)
Q65

Budun anadangəlmə deformasiyaları
Çıxarılıb: xışıldayan bud (R29.4)

Q65.0
Q65.1
Q65.2
Q65.3
Q65.4
Q65.5
Q65.6

Budun anadangəlmə birtərəfli çıxığı
Budun anadangəlmə ikitərəfli çıxığı
Budun dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə çıxığı
Budun anadangəlmə birtərəfli natamam çıxığı
Budun anadangəlmə ikitərəfli natamam çıxığı
Budun dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə natamam çıxığı
Davamsız bud
Bud çıxığına meylli olmaq
Budun natamam çıxığına meylli olmaq

Q65.8

Budun digər anadangəlmə deformasiyları
Bud sümüyü boynunun önə yerdəyişməsi
Sirkə kasasının anadangəlmə displaziyası
Anadangəlmə:
• valqus vəziyyəti [coxa valga]
• varus vəziyyəti [coxa vara]

Q65.9

Budun dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə deformasiyası

Q66

Pəncənin anadangəlmə deformasiyaları
Çıxarılıb: pəncəni qısaldan defektlər (Q72.–)
valqus deformasiyaları (qazanılma) (M21.0)
varus deformasiyaları (qazanılma) (M21.1)
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Q66.0
Q66.1
Q66.2

Ekvino-varus əyripəncəliyi
Daban-varus əyripəncəliyi
Varus pəncə
Yaxınlaşmış pəncə
Metatarsus varus

Q66.3

Pəncənin digər anadangəlmə varus deformasiyaları
Pəncənin baş barmağının anadangəlmə varus deformasiyası

Q66.4
Q66.5

Daban-valqus əyripəncəlik
Anadangəlmə yastıpəncə [pes planus]
Yastıpəncəlik:
• anadangəlmə
• rigid
• spastik (bayıra çevrilmiş)

Q66.6

Pəncənin digər anadangəlmə valqus deformasiyaları
Uzaqlaşmış pəncə
Metatarsus valqus

Q66.7
Q66.8

Baş pəncə [pes cavus]
Pəncənin digər anadangəlmə deformasiyaları
ƏGO əyripəncəlik
Anadangəlmə çəkiçəbənzər pəncə barmaqları
Eybəcər pəncə:
• ƏGO
• asimmetrik
Ayaqdarağı sümüklərinin bitişməsi
Şaquli aşıq sümüyü

Q66.9

Pəncənin dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə deformasiyaları

Q67

Başın, uzun, onurğanın və döş qəfəsinin anadangəlmə
sümük-əzələ deformasiyaları
Çıxarılıb: Q87.– rubrikaində təsnif olunan anadangəlmə qüsur sindromları
Potter sindromu (Q60.6)

Q67.0
Q67.1
Q67.2
Q67.3
Q67.4

Üzün asimmetriyası
Basılmış üz
Dolixosefaliya
Plaqiosefaliya
Kəllənin, üzün və çənənin digər anadangəlmə deformasiyaları
Kəllədə çökəklik
Burun çəpərinin anadangəlmə əyriliyi
Üzün bir yarısının atrofiya və ya hipertrofiyası
Anadangəlmə yastılaşmış və ya əyilmiş burun
Çıxarılıb: üz-çənə anomaliyaları [dişləmin anomaliyaları daxil olmaqla] (K07.–)
sifilitik yəhərəbənzər burun (A50.5)

Q67.5

Onurğanın anadangəlmə deformasiyaları
Anadangəlmə skolioz:
• ƏGO
• duruş
Çıxarılıb: idiopatik uşaq skoliozu (M41.0)
sümük toxumasının inkişaf qüsuru nəticəsində əmələ gələn skolioz (Q76.3)

Q67.6

Çökmüş döş qəfəsi
Anadangəlmə qıfabənzər döş qəfəsi [çəkməçi döş qəfəsi]
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Q67.7

Qayığabənzər döş qəfəsi
Anadangəlmə toyuq döş qəfəsi

Q67.8

Döş qəfəsinin digər anadangəlmə deformasiyaları
Döş qəfəsinin anadangəlmə ƏGO deformasiyası

Q68

Digər anadangəlmə sümük-əzələ deformasiyaları
Çıxarılıb: ətrafları qısaldan deformasiyalar (Q71–Q73)

Q68.0

Döş-körpücük məməyəbənzər əzələnin anadangəlmə
deformasiyası
Anadangəlmə (döş-məməyəbənzər) əyriboyunluq
Döş-körpücük-məməyəbənzər əzələnin kontrakturası
Döş-məməyəbənzər şiş (anadangəlmə)

Q68.1

Əlin anadangəlmə deformasiyası
Barmaqların anadangəlmə baraban çubuğunabənzər deformasiyası
Kürəyəbənzər pəncə (anadangəlmə)

Q68.2

Dizin anadangəlmə deformasiyası
Anadangəlmə:
• dizin çıxığı
• genu recurvafum

Q68.3

Budun anadangəlmə əyriliyi
Çıxarılıb: budun önə yerdəyişməsi (Q65.8)

Q68.4
Q68.5
Q68.8

Qamış və incik sümüklərinin anadangəlmə əyriliyi
Baldırın uzun sümüklərinin dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə
əyriliyi
Dəqiqləşdirilmiş digər anadangəlmə sümük-əzələ
deformasiyaları
Anadangəlmə:
• deformasiya:
• körpücüyün
• dirsəyin
• saidin
• kürəyin
• çıxıq:
• dirsəyin
• bazunun

Q69

Polidaktiliya

Q69.0
Q69.1
Q69.2

Əlavə barmaq (barmaqlar)
Əlin əlavə baş barmağı (barmaqları)
Pəncənin əlavə barmağı (barmaqları)
Pəncənin əlavə baş barmağı

Q69.9

Dəqiqləşdirilməmiş polidaktiliya
Çoxbarmaqlılıq ƏGO

Q70

Sindaktiliya

Q70.0

Əl barmaqlarının bitişməsi
Əl barmaqlarının sinostozla mürəkkəb sindaktiliyası

Q70.1

Əl barmaqlarının pərdəl olması

Q70.2

Ayaq barmaqlarının bitişməsi

Əl barmaqlarının sinostozsuz sadə sindaktiliyası
Ayaq barmaqlarının sinostozla mürəkkəb sindaktiliyası
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Q70.3

Ayaq barmaqlarının pərdəli olması

Q70.4
Q70.9

Polisindaktiliya
Dəqiqləşdirilməmiş sindaktiliya

Q71

Yuxarı ətrafı qısaldan defektlər

Q71.0
Q71.1
Q71.2
Q71.3
Q71.4

Yuxarı ətrafın (ətrafların) anadangəlmə tam olmaması
Əlin olması ilə saidin və bazunun anadangəlmə olmaması
Əlin və saidin anadangəlmə olmaması
Əlin və barmağın (barmaqların) anadangəlmə olmaması
Mil sümüyünün qısalması

Ayaq barmaqlarının sinostozsuz sadə sindaktiliyası

ƏGO sinfalangiya

Çəp əllik (anadangəlmə)
Mil çəp əlliyi

Q71.5
Q71.6
Q71.8

Dirsək sümüyünün qısalması
Qısqacabənzər əl
Yuxarı ətrafı (ətrafları) qısaldan digər defektlər

Q71.9

Yuxarı ətrafı qısaldan dəqiqləşdirilməmiş defekt

Q72

Aşağı ətrafı qısaldan defektlər

Q72.0
Q72.1
Q72.2
Q72.3
Q72.4

Aşağı ətrafın (ətrafların) anadangəlmə tam olmaması
Pəncənin olması ilə baldırın və budun olmaması
Pəncənin və baldırın anadangəlmə olmaması
Pəncənin və barmağın(ların) anadangəlmə olmaması
Bud sümüyünün qısalması

Yuxarı ətrafın (ətrafların) anadangəlmə qısalması

Bud sümüyünün proksimal hissəsinin qısalması

Q72.5
Q72.6
Q72.7
Q72.8

Qamış sümüyünün qısalması
İncik sümüyünün qısalması
Pəncənin anadangəlmə haçalanması
Aşağı ətrafı qısaldan digər defektlər
Aşağı ətrafın (ətrafların) anadangəlmə qısalması

Q72.9

Aşağı ətrafın dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə qısalması

Q73

Dəqiqləşdirilməmiş ətrafı qısaldan defektlər

Q73.0

Ətrafın(ların) dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə olmaması

Q73.1

Ətrafın(ların) dəqiqləşdirilməmiş fokomeliyası

ƏGO ameliya
ƏGO fokomeliya

Q73.8

Digər dəqiqəlşdirilməmiş ətrafı(ları) qısaldan defektlər
Dəqiqləşdirilməmiş ətrafın (ətrafların) boylama reduksiya olunmuş deformasiyası
ƏGO ətrafın (ətrafların):
• ƏGO ektromeliyası
• ƏGO hemimeliyası
• reduksiya defekti

Q74

Ətrafın(ların) digər anadangəlmə inkişaf qüsurları
Çıxarılıb: polidaktiliya (Q69.–)
ətrafların reduksiya defekti (Q71–Q73)
sindaktiliya (Q70.–)
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Q74.0

Çiyin qurşağı daxil olmaqla yuxarı ətrafın(ların) anadangəlmə
anomaliyaları
Əlavə bilək sümükləri
Körpücük-kəllə dizostozu
Körpücüyün anadangəlmə yalançı oynağı
Makrodaktiliya (əl barmaqlarının)
Madelunq deformasiyası
Mil-dirsək sinostozu
Şprenqel deformasiyası
Üç falanqalı əl baş barmağı

Q74.1

Diz oynağının anadanəlmə anomaliyası
Anadangəlmə:
• diz qapağının olmaması
• diz qapağının çıxığı
• genu valgum
• genu varum
Rudimentar diz qapağı
Çıxarılıb: anadangəlmə:
• diz oynağının çıxığı (Q68.2)
• genu recurvafum (Q68.2)
«dırnaq-diz qapağı» sindromu (Q87.2)

Q74.2

Çanaq qurşağı daxil olmaqla aşağı ətrafın(ların) digər
anadangəlmə anomaliyaları
Anadangəlmə:
• oma-qalça birləşməsinin bitişməsi
• inkişaf anomaliyası:
• aşıq-baldır oynağının
• oma-qalça birləşməsinin
Çıxarılıb: bud sümüyü boynunun önə yerdəyişməsi (Q65.8)

Q74.3
Q74.8
Q74.9

Anadangəlmə çoxsaylı artroqripoz
Ətrafın(ların) dəqiqləşdirilmiş digər anadangəlmə anomaliyaları
Ətrafın(ların) dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə anomaliyası
Ətrafların ƏGO anadangəlmə anomaliyası

Q75

Kəllə və üz sümüklərinin digər anadangəlmə inkişaf
qüsurları
Çıxarılıb: üzün anadangəlmə ƏGO anomaliyası (Q18.–)
Q87.– rubrikasında təsnif olunan anadangəlmə anomaliya sindromları
üz-çənə anomaliyaları (dişləm anomaliyaları daxil olmaqla) (K07.–)
başın və üzün sümük-əzələ deformasiyaları (Q67.0–Q67.4)
kəllənin baş beynin anadangəlmə anomaliyaları ilə əlaqədar defektləri:
•
anensefaliya (Q00.0)
•
ensefalosele (Q01.–)
•
hidrosefaliya (Q03.–)
•
mikrosefaliya (Q02)

Q75.0

Kraniosinostoz
Akrosefaliya
Kəllə sümüklərinin natamam bitişməsi
Oksisefaliya
Triqonosefaliya

Q75.1

Kraniofasial dizostoz
Kruzon xəstəliyi

Q75.2

Hipertelorizm
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Q75.3
Q75.4

Makrosefaliya
Üz-çənə dizostozu
Françetti sindromu
Treçer Kollinz sindromu

Q75.5
Q75.8

Mandibulyar ətrafı dizostoz
Kəllə və üz sümüklərinin dəqiqləşdirilmiş digər inkişaf qüsurları
Kəllə sümüklərinin anadangəlmə olmaması
Alın sümüyünün anadangəlmə deformasiyası
Platibaziya

Q75.9

Kəllə və üz sümüklərinin dəqiqləşdirilməmiş digər anadangəlmə
anomaliyası
Anadangəlmə qüsur:
• ƏGO üz sümüklərinin
• ƏGO kəllənin

Q76

Onurğanın və döş qəfəsi sümüklərinin anadangəlmə inkişaf
qüsurları
Çıxarılıb: onurğanın və döş qəfəsinin anadangəlmə sümük-əzələ deformasiyaları (Q67.5–Q67.8)

Q76.0

Spina bifida occulta
Çıxarılıb: meninqosele (spinal) (Q05.–)
spina bifida (aperta) (cystica) (Q05.–)

Q76.1

Klippel-Feyl sindromu
Fəqərə sütunu boyun şö’bəsinin bitişmə sindromu

Q76.2

Anadangəlmə spondilolistez
Anadangəlmə spondilez
Çıxarılıb: spondilolistez (qazanılmış) (M43.1)
spondiloliz (qazanılmış) (M43.0)

Q76.3

Sümüklərin inkişaf qüsuru ilə əlaqədar əmələ gələn
anadangəlmə skolioz
Skoliozla yanaşı hemivertebral bitişmə və natamam seqmentasiya

Q76.4

Onurğanın skoliozla əlaqədar olmayan digər anadangəlmə
anomaliyaları
Dəqiqləşdirilməmiş və ya skoliozla əlaqədar olmayan:
• anadangəlmə:
• onurğanın olmaması
• onurğa sütunun bitişməsi
• kifoz
• lordoz
• bel-oma birləşməsinin anomaliyası
• hemivertebra
• onurğa sütunun anomaliyası
• platispondilez
• əlavə fəqərə

Q76.5

Boyun qabırğası
Boyun nahiyəsində əlavə qabırğa

Q76.6

Qabırğaların digər anadangəlmə anomaliyaları
Əlavə qabırğa
Anadangəlmə:
• qabırğanın olmaması
• qabırğanın bitişməsi
• qabırğaların ƏGO anomaliyası
Çıxarılıb: qısa qabırğa sindromu (Q77.2)
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Q76.7

Döş sümüyünün anadangəlmə anomaliyası
Döş sümüyünün anadangəlmə olmaması
Döş sümüyünün haçalanması [sternum bifidum]

Q76.8
Q76.9

Döş qəfəsi sümüklərinin digər anadangəlmə anomaliyaları
Döş qəfəsi sümüklərinin dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə
anomaliyası

Q77

Onurğanın və borulu sümüklərin böyümə defekti ilə
osteoxondrodisplaziya
Çıxarılıb: mukopolisaxaridoz (E76.0–E76.3)

Q77.0

Axondrogeneziya
Qipoxondroplaziya

Q77.1
Q77.2

Həyata uyğun gəlməyən kiçik boy
Qısa qabırğa sindromu
Asfiksiyaya səbəb olan döş qəfəsinin displaziyası [Jenue]

Q77.3
Q77.4

Nöqtəvi xondrodisplaziya
Axondroplaziya
Qipoxondroplaziya
Anadangəlmə osteoskleroz

Q77.5
Q77.6

Distrofik displaziya
Xondroektodermal displaziya
Ellis–Van–Kreveld sindromu

Q77.7
Q77.8
Q77.9

Spondiloepifizar displaziya
Onurğa sütunun və borulu sümüklərin böyümə defekti ilə digər
osteoxondrodisplaziya
Onruğa sütununun və borulu sümüklərin böyümə defekti ilə
dəqiqləşdirilməmiş osteonxondrodisplaziya

Q78

Digər osteoxondrodisplaziyalar

Q78.0

Natamam osteogenez
Sümüklərin anadangəlmə kövrəkliyi
Osteopsatiroz

Q78.1

Poliostoz fibroz displaziya
Olbrayt (–Mak–Kyun) (–Şternberq) sindromu

Q78.2

Osteopetroz
Albers–Şenberq sindromu

Q78.3

Proqresivləşən diafizar displaziya
Kamurati–Enqelman sindromu

Q78.4

Enxondromatoz
Maffuççi sindromu
Olye xəstəliyi

Q78.5

Metafizar displaziya
Payl sindromu

Q78.6

Anadangəlmə çoxsaylı ekzostozlar

Q78.8

Digər dəqiqləşdirilmiş osteoxondrodisplaziyalar

Diafizar aklaziya
Osteopoykiloz

Q78.9

Dəqiqləşdirilməmiş osteoxondrodisplaziya
ƏGO xondrodistrofiya
ƏGO osteodistrofiya
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Q79

Sümük-əzələ sisteminin başqa rubrikalarda təsnif
olunmayan anadangəlmə inkişaf qüsurları
Çıxarılıb: anadangəlmə (döş–məməyəbənzər) əyriboyunluq (Q68.0)

Q79.0

Anadangəlmə diafraqma yırtığı
Çıxarılıb: diafraqmanın anadangəlmə qida borusu yırtığı (Q40.1)

Q79.1

Diafraqmanın digər inkişaf qüsurları
Diafraqmanın olmaması
Diafraqmanın ƏGO anadangəlmə qüsuru
Diafraqmanın eventrasiyası

Q79.2

Ekzomfaloz
Omfalosele
Çıxarılıb: göbək yırtığı (K42.–)

Q79.3
Q79.4
Q79.5

Qastroşiz
Gavalıyabənzər qarın sindromu
Qarın divarının digər anadangəlmə inkişaf qüsurları
Çıxarılıb: göbək yırtığı (K42.–)

Q79.6
Q79.8

Elers–Danlo sindromu
Sümük-əzələ sisteminin digər qüsurları
Olmaması:
• əzələnin
• vətərin
Əlavə əzələ
Anadangəlmə amiotrofiya
Anadangəlmə:
• dartıcı bitişmələr
• vətərin qısalması
Poland sindromu

Q79.9

Sümük-əzələ sisteminin dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə
qüsuru
Sümük ələzə sisteminin anadangəlmə:
• ƏGO anomaliyası
• ƏGO deformasiyası

Digər anadangəlmə anomaliyalar [inkişaf qüsurları]
(Q80–Q89)
Q80

Anadangəlmə ixtioz
Çıxarılıb: Refsum xəstəliyi (G60.1)

Q80.0
Q80.1
Q80.2

Sadə ixtioz
X-xromosomu ilə əlaqəli ixtioz [X-ilişikli ixtioz]
Lövhəli [lamellyar] ixtioz

Q80.3
Q80.4
Q80.8
Q80.9

Anadangəlmə bullyoz ixtioz şəkilli eritrodermiya
Dölün ixtiozu [«Arlekin döl»]
Digər anadangəlmə ixtioz
Dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə ixtioz

Q81

Bullyoz epidermoliz

Kollodiumlu körpə
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Q81.0

Sadə bullyoz epidermoliz
Çıxarılıb: Kokkeyn sindromu (Q87.1)

Q81.1

Letal bullyoz epidermoliz
Xerlis sindromu

Q81.2
Q81.8
Q81.9

Distrofik bullyoz epidermoliz
Digər bullyoz epidermoliz
Dəqiqləşdirilməmiş bullyoz epidermoliz

Q82

Dərinin digər anadangəlmə inkişaf qüsurları
Çıxarılıb: enteropatik akrodermatit (E83.2)
anadangəlmə eritropoetik porfiriya (E80.0)
pilonidal sist və ya boşluq (L05.–) Sterc–
Veber (–Dimitri) sindromu (Q85.8)

Q82.0
Q82.1
Q82.2

İrsi limfedema
Piqment kseroderması
Mastositoz
Piqment övrəsi
Çıxarılıb: bədxassəli mastositoz (C96.2)

Q82.3
Q82.4

Piqment saxlamamazlığı [incontinentia pigmenti]
Ektodermal displaziya (anhidrotik)
Çıxarılıb: Ellis–van-Kreveld sindromu (Q77.6)

Q82.5

Anadangəlmə qeyri-şiş xassəli nevus
ƏGO anadangəlmə xal
Alovlu nevus
Portveyn çiəyi nevusu
Al qırmızı nevus
Kavernoz nevus
ƏGO damar nevusu
Ziyilli nevus
Çıxarılıb: qəhvə ləkəsi [cafe au lait spots] (L81.3)
lentiqo (L81.4)
nevus:
• ƏGO (D22.–)
• hörmüçək torunabənzər (I78.1)
• melanoformlu (D22.–)
• piqment (D22.–)
• hörümçəyəbənzər (I78.1)
• ulduzlu (I78.1)

Q82.8

Dərinin digər dəqiqləşdirilmiş anadangəlmə inkişaf qüsurları
Anomal ovuc büküşləri
Əlavə dəri cizgiləri
Xoşxassəli ailəvi pemfiqus (Heyli–Heyli xəstəliyi)
Süst dəri (hiperelastik) [cutis laxa]
Dermatoqlifik anomaliyalar
Ovucun və pəncəaltının irsi keratozu
Follikulyar keratoz [Darye–Çayt]
Çıxarılıb: Elers–Danlo sindromu (Q79.6)

Q82.9

Dərinin dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə inkişaf qüsuru

Q83

Süd vəzisinin anadangəlmə inkişaf qüsurları
Çıxarılıb: döş əzələsinin olmaması (Q79.8)

Q83.0

Süd vəzisinin və döş giləsinin olmaması
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Q83.1

Əlavə süd vəzisi

Q83.2
Q83.3

Döş giləsinin olmaması
Əlavə süd giləsi

Q83.4

Süd vəzisinin digər anadangəlmə inkişaf qüsurları

Çoxsaylı süd vəzisi

Çoxsaylı döş giləsi
Süd vəzisinin hipoplaziyası

Q83.9

Süd vəzisinin dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə anomaliyası

Q84

Dəri örtüklərinin digər inkişaf qüsurları

Q84.0

Anadangəlmə allopesiya
Anadangəlmə atrixoz

Q84.1

Tüklərin başqa rubrikalarda təsnif olunmayan anadangəlmə
morfoloji pozğunluqları
Muncuqşəkilli tüklər
Düyünlü tüklər
Halqaşəkilli tüklər
Çıxarılıb: Menkes sindromu [qıvrım saç xəstəliyi] (E83.0)

Q84.2

Tüklərin digər anadangəlmə anomaliyaları
Anadangəlmə:
• hipertrixoz
• tüklərin ƏGO anomaliyası
Saxlanmış lanugo (ilkin tük örtüyü)

Q84.3

Anonixiya
Çıxarılıb: dırnaq-diz qapağı sindromu (Q87.2)

Q84.4
Q84.5

Anadangəlmə leykonixiya
Böyümüş və hipertrofiya olunmuş dırnaqlar
Dırnaqların anadangəlmə düşməsi
Paxionixia

Q84.6

Dırnaqların digər anadangəlmə inkişaf qüsurları
Anadangəlmə:
• sancaqşəkilli dırnaqlar
• koylonixiya
• dırnaqların ƏGO anomaliyası

Q84.8

Dəri örtüklərinin dəqiqləşdirilmiş digər anadangəlmə inkişaf
qüsurları
Dərinin anadangəlmə aplaziyası

Q84.9

Dəri örtüklərinin dəqiqləşdirilməmiş inkişaf qüsuru
ƏGO dəri örtüklərinin anadangəlmə:
• ƏGO qüsürü
• ƏGO anomaliyası

Q85
Q85.0
Q85.1

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan fakomatozlar
Çıxarılıb: teleangiektatik ataksiya [Lui–Bar] (G11.3)
ailəvi dizavtonomiya [Rayli–Dey] (G90.1)
Neyrofibromatoz (qeyri-bədxassəli)
Reklinhauzen xəstəliyi

Tuberoz skleroz
Burnevil xəstəliyi
Epiloyya
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Q85.8

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan fakomatozlar
Peyts–Yegers
Starc–Veber
sindromu
Hippel–Lindau
Çıxarılıb: Mekkel–Qruber sindromu (Q61.9)

Q85.9

Dəqiqləşdirilməmiş fakomatoz
ƏGO qamartoz

Q86

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, məlum ekzogen
faktorlar tərəfindən törədilən anadangəlmə anomaliya
[inkişaf qüsurları] sindromları
Çıxarılıb: yod çatışmazlığı ilə əlaqədar hipotireoz (E00–E02)
dərmanların ciftlə və ya ana südü ilə ötürülən qeyri-teratogen təsiri (P04.–)

Q86.0
Q86.1

Dölün alkoqol sindromu (dizmorfiya)
Qidontoin döl sindromu
Medou sindromu

Q86.2
Q86.8

Varfarinlə törədilən dizmorfiya
Məlum ekzogen faktorlar tərəfindən törədilən anadangəlmə
anomaliyaların digər sindromları

Q87

Bir neçə sistemə toxunan anadangəlmə anomaliyaların
[inkişaf qüsurlarının] dəqiqləşdirilmiş digər sindromları

Q87.0

Üzün xarici görünüşünə daha çox təsir göstərən anadangəlmə
anomaliya sindromları
Akrosefalopolisindaktiliya
Akrosefalosindaktiliya [Aperta]
Kriptoftalm sindromu
Siklopiya
Qoldenxar
Mebius
sindromu
Oro-fasial-digital
Roben
«Fit çalan adam» üzü

Q87.1

Əsasən cırtdanboyluqla təzahür edən anadangəlmə anomaliya
sindromları
Arskoq
Kokkeyn
De Lanqe
Dubovis
Nunan
sindromu
Prader–Villi Robinov–
Silverman–Smit Rassel–
Silver Smit–Lemli–Opisa
Çıxarılıb: Ellis–van-Kreveld sindromu(Q77.6)
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Q87.2

Ətraflara daha çox toxunan anadangəlmə anomaliya sindromları
Xolta–Orama
Klippel–Trenone–Veber
Dırnaq–diz qapağı
Rubinşteyn–Teybi
Sirenomeliya [aşağı ətrafların bitişməsi]
Mil–sümüyünün olmaması ilə müşayiət olunan tromboletopeniya (TAR)
VATER

Q87.3

İnkişafın erkən dövründə boyun artıq dərəcədə böyüməsi
[qiqantizm] ilə təzahür edən anadangəlmə inkişaf qüsuru
sindromları
Bekvit–Videman
Sotos
Uiver

Q87.4
Q87.5
Q87.8

sindromu

sindromu

Marfan sindromu
Skeletin digər dəyişiklikləri ilə müşayiət olunan inkişaf qüsuru
sindromları
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər dəqiqləşdirilmiş
anadangəlmə inkişaf qusuru sindromları
Alport
Lorens–Mun–Bidl
Zelveqer

sindromu

Q89

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər anadangəlmə
inkişaf qüsuru sindromları

Q89.0

Dalağın anadangəlmə inkişaf qüsuru
Aspleniya (anadangəlmə)
Anadangəlmə splenomeqaliya
Çıxarılıb: qulaqcıq artımının izomeriyası (aspleniya və ya polispleniya ilə) (Q20.6)

Q89.1

Böyrəküstü vəzinin inkişaf qüsuru
Çıxarılıb: böyrəküstü vəzilərin hiperplaziyası (E25.0)

Q89.2

Digər endokrin vəzilərinin anadangəlmə inkişaf qüsurları
Qalxanabənzər və qalxanabənzər ətraf vəzilərin anadangəlmə inkişaf qüsürü
Saxlanmış qalxanabənzər-dil axacağı
Qalxanabənzər-dil sisti

Q89.3

Situs inversus
Lokalizasiya olunmuş inversiya ilə dekstrokardiya
Qulaqcıqların lokalizasiya olunmuş inversiya ilə əks olunmuş yerləşməsi
Orqanların əks olunmuş və ya köndələn yerləşməsi:
• qarın boşluğu orqanlarının
• döş qəfəsi orqanlarının
Daxili orqanların transpozisiyası:
• qarın boşluğu orqanlarının
• döş qəfəsi orqanlarının
Çıxarılıb: ƏGO dekstrokardiya (Q24.0)
levokardiya (Q24.1)

Q89.4

Bitişmiş əkiz
Kraniopaq
Disefaliya
İkiqat monstr
Piqopaq
Torakopaq
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Q89.7

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan çoxsaylı anadangəlmə
inkişaf qüsurları
ƏGO monstr
Anadangəlmə çoxsaylı:
• ƏGO qüsurlar
• ƏGO deformasiyalar
Çıxarılıb: bir neçə sistemi əhatə edən anadangəlmə inkişaf qüsuru sindromları (Q87.–)

Q89.8
Q89.9

Digər dəqiqləşdirilmiş anadangəlmə inkişaf qüsurları
Dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə inkişaf qüsuru
Anadangəlmə:
• ƏGO inkişaf qüsuru
• ƏGO deformasiya

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan xromosom anomaliyaları
(Q90–Q99)
Q90

Daun sindromu

Q90.0
Q90.1
Q90.2
Q90.9

21-ci xromosomun trisomiyası, meyotik ayrılmama
21-ci xromosomun trisomiyası, mozaisizm (mitotik ayrılmama)
21-ci xromosomun trisomiyası, translokasiya
Dəqiqləşdirilməmiş Daun sindromu
ƏGO 21-ci trismiya

Q91

Patau və Edvards sindromu

Q91.0
Q91.1
Q91.2
Q91.3
Q91.4
Q91.5
Q91.6
Q91.7

18-ci xromosomun trisomiyası, meyotik ayrılmama
18-ci xromosomun trisomiyası, mozaisizm (mitotik ayrılmama)
18-ci xromosomun trisomiyası, translokasiya
Dəqiqləşdirilməmiş Edvards sindromu
13-cü xromosomun trisomiyası, meyotik ayrılmama
13-cü xromosomun trisomiyası, mozaisizm (mitotik ayrılmama)
13-cü xromosomun trisomiyası, translokasiya
Dəqiqləşdirilməmiş Patau sindromu

Q92

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər trisomiyalar və
hissəvi autosom trisomiyaları
Daxil edilib: balanslaşdırılmamış translokasiyalar və insersiyalar
Çıxarılıb: 13, 18, 21-ci xromosomların trisomiyası (Q90–Q91)

Q92.0
Q92.1
Q92.2

Tam xromosom trisomiyası, meyotik ayrılmama
Tam xromosom trisomiyası, mozaisizm (mitotik ayrılmama)
Böyük hissəvi trisomiya
Xromosomun böyük parçasının və ya tam çiyninin ikiləşməsi

Q92.3

Kiçik hissəvi trisomiya
Xromosomun çiyindən kiçik parçasının ikiləşməsi

Q92.4
Q92.5
Q92.6
Q92.7

Yalnız prometafazada müşahidə olunan ikiləşmə
Digər dəyişikliklər kompleksi ilə müşahidə olunan ikiləşmə
Xüsusi nişanlanmış xromosomlar
Triploidiya və poliploidiya
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Q92.8
Q92.9

Digər dəqiqləşdirilmiş trisomiyalar və hissəvi autosom
trisomiyaları
Trisomiyalar və dəqiqləşdirilməmiş hissəvi autosom
trisomiyaları

Q93

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan monosomiyalar və
autosom xromosomların bir hissəsinin itirilməsi

Q93.0
Q93.1
Q93.2

Tam xromosom monosomiyası, meyotik ayrılmama
Tam xromosom monosomiyası, mozaisizm (mitotik ayrılmama)
Xroniki mərkəzinin yerdəyişməsi və girdələşməsi ilə müşayiət
olunan xromosom yerdəyişməsi
4-cü xromosomun qısa çiyninin delesiyası

Q93.3

Volf–Qirşorn sindromu

Q93.4

5-ci xromosomun qısa çiyninin delesiyası
«Pişik səsi» sindromu [xəstəliyi]

Q93.5

Xromosom hissələrinin digər delesiyası
Angelman sindromu

Q93.6
Q93.7
Q93.8
Q93.9

Yalnız prometafazada müşayiət olunan delesiyalar
Digər kompleks dəyişikliklərlə müşayiət olunan delesiyalar
Autosom xromosomlardan olan digər delesiyalar
Autosom xromosomlardan olan dəqiqləşdirilməmiş delesiya

Q95

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan struktur markerləri və
balanslaşmış dəyişikliklər
Daxil edilib: Robertson və balanslaşmış qarşılıqlı translokasiyalar və insersiyalar

Q95.0
Q95.1
Q95.2
Q95.3
Q95.4
Q95.5
Q95.8
Q95.9

Q96

Normal fərdin balanslaşmış translokasiyası və insersiyaları
Normal fərdin xromosom inversiyaları
Anormal fərdin balanslaşmış autosom dəyişiklikləri
Normal fərdin cinsi autosom xromosomlarının balanslaşmış
dəyişiklikləri
Heteroxromatinlə nişanlanmış fərdlər
Kövrək hissəli autosom xromu olan fərdlər
Digər balanslaşmış dəyişikliklər və struktur markerləri
Dəqiqləşdirilməmiş balanslaşmış dəyişiklər və struktur
markerləri

Terner sindromu
Çıxarılıb: Nunan sindromu (Q87.1)

Q96.0
Q96.1
Q96.2
Q96.3
Q96.4
Q96.8
Q96.9
126

45,X kariotip
46,X iso (Xq) kariotip
İso (Xq) istisna olmaqla anomal cinsi xromosomlu 46,X kariotip
45,X/46,XX və ya XY mozaisizm
Anomal cinsi xromosomlu 45,X/digər hüceyrə xətli mozaisizm
Terner sindromunun digər variantları
Dəqiqləşdirilməmiş Terner sindromu
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Q97

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, qadın fenotipli digər
cinsi xromosom anomaliyaları
Çıxarılıb: Terner sindromu (Q96.–)

Q97.0
Q97.1
Q97.2
Q97.3
Q97.8
Q97.9

47,XXX kariotip
Üçdən artıq X-xromosomlu olan qadın
Müxtəlif saylı X-xromosom zəncirli mozaisizm
46,XY kariotipli qadın
Qadın fenotipli digər dəqiqləşdirilmiş anomal cinsi xromosomlar
Qadın tipli dəqiqləşdirilməmiş cinsi xromosom anomaliyası

Q98

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan kişi fenotipli digər cinsi
xromosom anomaliyaları

Q98.0
Q98.1
Q98.2
Q98.3
Q98.4
Q98.5
Q98.6
Q98.7
Q98.8

47,XXY kariotipli Klaynfelter sindromu
Klaynfelter sindromu, ikidən artıq X-xromosomlu kişi
Klaynfelter sindromu, 46,XX xromosomlu kişi
46,XX xromosomlu digər kişi
Dəqiqləşdirilməmiş Klaynfelter sindromu
47,XYY kariotipi
Cinsi xromosomlarında struktur dəyişiklikləri olan kişi
Mozaik cinsi xromosomları olan kişi
Kişi fenotipli, digər dəqiqləşdirilmiş cinsi xromosom
anomaliyaları
Kişi fenotipli, dəqiqləşdirilməmiş cinsi xromosom anomaliyası

Q98.9

Q99

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər xromosom
anomaliyaları

Q99.0

46,XX/46,XY mozaik (ximer)
46,XX/46,XY ximer, həqiqi hermafrodit

Q99.1

46,XX həqiqi hermafrodit
Ştrixlənmiş qonadlarla 46,XX
Ştrixlənmş qonadlarla 46,XY
Təmiz qonad disgenezi

Q99.2

Kövrək X-xromosom
Kövrək X-xromosom sindromu

Q99.8
Q99.9

Digər dəqiqləşdirilmiş xromosom anomaliyaları
Dəqiqləşdirilməmiş xromosom anomaliyası
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XVIII SİNİF
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, klinik və
laborator
tədqiqatlar zamanı aşkar edilən simptomlar, nişanələr
və normadan kənara çıxma halları
(R00–R99)
Bu sinfə klinik və ya digər tədqiqatlar zamanı aşkar edilən simptomlar, nişanələr və normadan kənara
çıxma halları; həmçinin dəqiq göstərilməyən hallar (hansı ki, müəyyən diaqnoz kimi başqa
rubrikalarda təsnif edilməmişdir) daxil edilmişdir.
Elə simptomlar və nişanələr var ki, onlara əsasən müəyyən diaqnoz qoymaq mümkündür, bunlar
digər siniflərin müvafiq rubrikalarındə təsnif olunmuşdur. Bu sinfin rubrikalarındə isə, bir qayda olaraq,
elə simptom və elə dəqiq göstərilməmiş vəziyyətlər daxil edilmişdir ki, onlar son diaqnoz qoymaq
üçün lazımi müayinələr olmadığı hallarda, eyni dərəcədə iki və daha çox xəstəliyə və ya orqanizmin
iki və daha artıq sisteminə aid edilə bilər.
Bu sinfin rubrikalarınə daxil olan, demək olar ki, bütün vəziyyətlər "dəqiqləşdirilməmiş", "əlavə
göstərici olmadan", "naməlum etiologiyalı" və ya "ötüb keçən(tranzitor)" mənalarında işlənmişdir. Hər
hansı simptom və nişanənin bu sinfə və ya digər sinfə aid olduğunu bilmək üçün "əlifba
göstəricisi"ndən istifadə etmək lazımdır. ".8" rəqəmli yarımrubrikalarda isə başqa bölmələrə aid
edilə bilməyən digər simptom və s. məlumatlar daxil edilmişdir.
"R00–R99" rubrikalarınə aşağıda göstərilən vəziyyətlər (hallar), nişanə və simptomlar daxil edilmişdir:
a)mövcud olan faktik məlumatları araşdırdıqdan sonra belə, dəqiq diaqnoz qoymağın mümkün olmadığı hallar;
b) ötüb keçən simptom və nişanələrin rast gəlindiyi hallar; hansı ki, bunların səbəbini müəyyən
etmək mümkün olmamışdır;
c) xəstəyə ilkin diaqnozun qoyulduğuna baxmayaraq xəstənin sonrakı müayinə və müalicə üçün
gəlməməsi səbəbindən ona son (yekun) diaqnoz qoyulmadığı hal;
ç) xəstənin son (yekun) diaqnoz qoyulmadan müayinə və ya müalicəni davam etdirmək üçün başqa
tibb müəssisəsinə göndərildiyi hal;
d) dəqiq diaqnoz qoyulmasının bu və ya digər səbəbdən mümkün olmadığı hal;
e) əsasında informasiya verilən, ancaq tibbi yardım göstərilməsi üçün özü-özlüyündə heç bir
praktik əhəmiyyəti olmayan simptomlar.
Çıxarılıb: antenatal dövrdə ananın müayinəsi zamanı aşkar edilən normadan kənara çıxma halları (O28.–)
perinatal dövrdə əmələ gələn ayrı-ayrı vəziyyətlər (P00–P96)
Bu sinif özündə aşağıdakı rubrikaları cəmləşdirir:
R00–R09 Qan dövranı və tənəffüs sistemlərinə aid olan simptomlar və nişanələr
R10–R19 Həzm sistemi və qarın boşluğuna aid olan simptomlar və nişanələr
R20-R23
Dəri və dərialtı toxumaya aid olan simptomlar və nişanələr
R25–R29 Sinir və sümük–əzələ sisteminə aid olan simptomlar və nişanələr
R30–R39 Sidik sisteminə aid olan simptomlar və nişanələr
R40–R46 Dərk etmə, qavrama qabiliyyətinə, emosional vəziyyətə və davranışa aid olan simptomlar və
nişanələr
R47–R49 Nitqə və səsə aid olan simptomlar və nişanələr
R50–R69 Ümumi simptomlar və nişanələr
R70–R79 Diaqnoz qoyulmadığı halda, qanın müayinəsi zamanı aşkar olunan normadan kənara çıxma halları
R80–R82 Diaqnoz qoyulmadığı halda, sidiyin müayinəsi zamanı aşkar olunan normadan kənara çıxma halları
R83–R89 Diaqnoz qoyulmadığı halda, digər mayelərin, möhtəviyyatların və orqanizmin canlı
toxumaların müayinəsi zamanı aşkar olunan normadan kənara çıxma halları
R90–R94 Diaqnoz qoyulmadığı halda, diaqnostik müayinələr zamanı təsvirlərin alınması və
funksional müayinələr yolu ilə aşkar olunan normadan kənara çıxma halları
R95–R99 Ölümün dəqiq göstərilməmiş və naməlum səbəbləri

128

SİMPTOMLAR, NİAŞNƏLƏR VƏ NORMADAN KƏNARA ÇIXMALAR

Qan dövranı və tənəffüs sistemlərinə aid olan simptomlar və nişanələr
(R00–R09)
R00

Ürək ritminin normadan kənara çıxma halları
Çıxarılıb: perinatal dövrdə müşahidə olunan ürək ritminin pozğunluqları (P29.1)
dəqiqləşdirilmiş aritmiyalar (I47–I49)

R00.0

Dəqiqləşdirilməmiş taxikardiya
Ürəyin tezləşmiş döyünməsi
Taxikardiya:
• ƏGO sinoaurikulyar
• ƏGO sinus [sinusal]

R00.1

Dəqiqləşdirilməmiş bradikardiya
Bradikardiya dəqiqləşdirilməmiş:
• sinoatrial
• sinus
• vagal
Dərman mənşəli bradikardiyalarda dərman maddəsinin adını göstərmək zərurəti yaranarsa,
xarici səbəblər kodundan (XX sinif) istifadə edilir.

R00.2

Ürəkdöyünmə
Ürəkdöyünmə hissiyyatı

R00.8

Ürək ritminin digər və dəqiqləşdirilməmiş anomaliyaları

R01

Ürək küyləri və ürəyin digər səsləri
Çıxarılıb: perinatal dövrdə əmələ gələn (P29.8)

R01.0

"Xoşxassəli" və narahatlıq törətməyən ürək küyləri
Funksional ürək küyü

R01.1

Dəqiqləşdirilməmiş ürək küyü
ƏGO ürək küyü

R01.2

Digər ürək səsləri
Ürək tonlarının kütləşməsi ,artan və ya azalan
Prekordial küy

R02

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan qanqrena
Çıxarılıb: aşağıdakı hallarda baş verən qanqrena:
• ateroskleroz zamanı (I70.2)
• şəkərli diabet zamanı (E10–E14, ümumi dördüncü nişanla .5)
• periferik damarların digər xəstəlikləri (I73.–)
müəyyən dəqiqləşdirilmiş nahiyənin qanqrenası – bax: Əlifba göstəricisi
qazlı qanqrena (A48.0)
qanqrenoz piodermiya (L88)

R03

Diaqnoz olmadığı hallarda qan təzyiqinin anormal
göstəriciləri

R03.0

Hipertenziya diaqnozu olmadığı halda yüksəlmiş qan təzyiqi
Qeyd. Bu rubrika o zaman tətbiq edillir ki, xəstəyə heç zaman hipertenziya diaqnozu
qoyulmamış olsun, amma təsadüfi olaraq xəstədə qan təzyiqinin yüksək olması aşkar edilsin.

R03.1

Qeyri-spesifik hipotenziya
Çıxarılıb: hipotenziya (I95.–)
hipotenziya :
• nevrogen ortostatik (G90.3)
ananın hipotenziv sindromu (O26.5)
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R04

Tənəffüs yollarından qanaxma

R04.0

Burun qanaxması
Burundan qanaxma
Epistaxis

R04.1

Boğazdan qanaxma
Çıxarılıb: qanhayxırma (R04.2)

R04.2

Qanhayxırma
Qanlı bəlğəm
Qanlı bəlğəmli öskürək

R04.8

Tənəffüs yollarının digər şöbələrindən qanaxma
ƏGO ağ ciyər qanaxması
Çıxarılıb: perinatal dövrdə müşahidə olunan ağ ciyər qanaxması (P26.–)

R04.9

Tənəffüs yollarından dəqiqləşdirilməmiş qanaxma

R05

Öskürək
Çıxarılıb: qanlı öskürək (R04.2)
psixogen öskürək (F45.3)

R06

Anormal tənəffüs
Çıxarılıb: respirator:
• tənəffüs ləngiməsi (R09.2)
• yaşlılarda distress sindromu (J80)
• yenidoğulmuşlarda distress (P22.–)
• çatmamazlıq (J96.–)
• yenidoğulmuşlarda (P28.5)

R06.0

Təngnəfəslik (töyşümə)
Ortopnoye
Səthi tənəffüs
Çıxarılıb: yenidoğulmuşda rast gəlinən ötüb keçən taxipnoe (P22.1)

R06.1

Stridor
Çıxarılıb: qırtlağın anadangəlmə stridoru (P28.8)
qırtlağın spazmı (stridorozlu) (J38.5)

R06.2
R06.3

Fitli tənəffüs
Fasiləli tənəffüs
Çeyn–Stoks tənəffüs

R06.4

Hiperventilyasiya
Çıxarılıb: psixogen hiperventilyasiya (F45.3)

R06.5

Ağızdan tənəffüs
Xorultu
Çıxarılıb: ƏGO "quru ağız" (R68.2)

R06.6

Hıçqırıq
Çıxarılıb: psixogen hıçqırıq (F45.3)

R06.7
R06.8

Asqırma
Digər və dəqiqləşdirilməmiş anormal tənəffüs
ƏGO apnoe
Tənəffüsün ləngiməsi (epizodik tutmalar)
Boğulma hissiyyatı
Ah çəkmə (köksünü ötürmə)
Çıxarılıb: yenidoğulmuşda (P28.4)
yuxu zamanı (G47.3)
yuxu zamanı:
• yenidoğulmuşda (birincili) (P28.3)
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R07

Boğazda və döşdə ağrı
Çıxarılıb: disfagiya (R13)
epidemik mialgiya (B33.0)
döş vəzində ağrı (N64.4)
boyunda ağrı (M54.2)
ƏGO (kəskin)boğaz ağrısı (angina-sore throat) (J02.9)

R07.0
R07.1

Boğazda ağrı
Tənəffüs zamanı döşdə ağrı
Ağrılı nəfəsalma

R07.2
R07.3

Ürək nahiyəsində ağrı
Döşdə digər ağrılar
Döş qəfəsinin ön divarı nahiyəsində ƏGO ağrılar

R07.4

Döşdə dəqiqləşdirilməmiş ağrı

R09

Qan dövranı və tənəffüs sistemlərinə aid olan digər
simptomlar və nişanələr
Çıxarılıb: respirator:
• distress (sindrom):
• böyüklərdə (J80)
• yenidoğulmuşda (P22.–)
• çatmamazlıq (J96.–)
• çatmamazlıq:
• yenidoğulmuşda (P28.5)

R09.0

Asfiksiya
Çıxarılıb: doğuş zamanı (P21.–)
dəm qazı ilə zəhərlənmə nəticəsində (T58)
tənəffüs yollarına yad cisim düşən zaman (T17.–)
bətndaxili (P20.–)
travmatik (T71)

R09.1

asfiksiya

Plevrit
Çıxarılıb: eksudatlı plevrit (J90)

R09.2

Tənəffüsün ləngiməsi
Kardiorespirator çatmamazlığı

R09.3

Patoloji bəlğəm
Bəlğəmin :
• anormal:
− miqdarı
− rəngi
− qoxusu
• həddindən artıq olması
Çıxarılıb: qanlı bəlğəm (R04.2)

R09.8

Qan dövranı və tənəffüs sistemlərinə aid olan digər
dəqiqləşdirilmiş simptomlar və nişanələr
(Arterial) küy
Döş qəfəsinin hər hansı nahiyəsi üzərində (nahiyəsində):
• dəyişilmiş perkutor səs
• sürtünmə küyü
• perkusiya zamanı timpanik səs
Xırıltı
Zəif nəbz
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Həzm sisteminə və qarın boşluğuna aid olan simptomlar və
nişanələr
(R10–R19)
Çıxarılıb: mədə-bağırsaq qanaxması (K92.0–K92.2)
mədə-bağırsaq qanaxması:
• yenidoğulmuşda (P54.0–P54.3)
bağırsaq keçməməzliyi (K56.–)
bağırsaq keçməməzliyi:
• yenidoğulmuşda (P76.–)
pilorospazm (K31.3)
pilorospazm:
• anadangəlmə və ya körpələrdə rast gəlinən (Q40.0)
sidik sisteminə aid olan simptomlar və nişanələr (R30–
R39) cinsiyyət orqanlarına aid olan simptom və nişanələr:
• qadın (N94.–)
• kişi (N48–N50)

R10

Çanaq və qarın nahiyəsində ağrılar

R10.0

Kəskin qarın

R10.1

Qarnın yuxarı hissəsində lokallaşmış ağrılar

R10.2
R10.3
R10.4

Çanaq və aralıq nahiyəsində ağrılar
Qarnın aşağı hissəsinin digər nahiyələrində lokallaşmış ağrılar
Qarın nahiyəsinin digər və dəqiqləşdirilməmiş ağrıları

R11

Ürəkbulanma və qusma

R12

Mədə qıcqırması

Çıxarılıb: beldə ağrı (M54.–)
meteorizm və buna oxşar vəziyyətlər (R14)
böyrək sancısı (N23)

Qarında kəskin ağrılar (generalizə olunmuş) (lokal) (qarın əzələlərinin rigidliyi ilə)
Epiqastral ağrılar

Qarında ƏGO ağrı
Sancı:
• ƏGO
• uşaqlarda

Çıxarılıb: •qanlı qusma (K92.0)
•qanlı qusma:
− yenidoğulmuşlarda (P54.0)
•hamiləlik zamanı aramsız qusma (O21.–)
•mədə-bağırsaq sistemində aparılan cərrahi
əməliyyatdan sonra əmələ gələn qusma (K91.0)
•yenidoğulmuşda (P92.0)
•psixogen (F50.5)
Çıxarılıb: dispepsiya (K30)

R13
R14
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Disfagiya

Daxil edilib: Udma aktının çətinləşməsi

Meteorizim və buna yaxın vəziyyətlər

Daxil edilib: •Qarnın gərilməsi (qaz yığılma nəticəsində)
•Qarnın köpməsi
• Gəyirmə
•Qaz yığılma
nəticəsində ağrılar (Abdominal) (intestinal) timpanit
Çıxarılıb: psixogen aeroqafiya (F45.3)
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R15

Nəcisi saxlaya bilməmək
Daxil edilib: ƏGO enkoprez
Çıxarılıb: qeyri-üzvi mənşəli (F98.1)

R16
R16.0

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan hepatomeqaliya və
splenomeqaliya
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan hepatomeqaliya
ƏGO hepatomeqaliya

R16.1

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan splenomeqaliya
ƏGO splenomeqaliya

R16.2

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan hepatosplenomeqaliya
ƏGO hepatosplenomeqaliya

R17

Dəqiqləşdirilməmiş sarılıq
Çıxarılıb: yenidoğulmuşun sarılığı (P55, P57–P59)

R18

Assit
Daxil edilib:Qarın boşluğunda maye

R19

Həzm sistemi və qarın boşluğuna aid olan digər simptomlar
və nişanələr
Çıxarılıb: kəskin qarın (R10.0)

R19.0

Qarındaxili və ya çanaqdaxili şişmə, bərkimə və şişkinlik
ƏGO qarındaxili
ƏGO çanağın
diffuz və ya generalizə olunmuş şişmə və bərkiməsi
Göbəyin
Çıxarılıb: qarnın gərilməsi (qaz yığılma nəticəsində) (R14)
assit (R18)

R19.1

Bağırsağın qeyri-normal küyləri
Qarın boşluğunda küylərinin olmaması
Qarın boşluğunda küylərin həddən artıq nəzərə çarpması

R19.2

Görünən peristaltika
Hiperperistaltika

R19.3

Qarının gərginliyi
Çıxarılıb: qarında güclü ağrılarla (R10.0)

R19.4

Bağırsaq fəaliyyətində dəyişikliklər
Çıxarılıb: qəbizlik (K59.0)
funksional ishal (K59.1)

R19.5

Nəcisin digər dəyişiklikləri
Qeyri-normal rəngdə nəcis ifraz etmə
Çoxlu miqdarda nəcis ifraz etmə
Nəcisdə seliyə rast gəlinmə
Nəcisdə gizli qan
Çıxarılıb: melena (qətranabənzər nəcis) (K92.1)
melena:
•yenidoğulmuşda (P54.1)

R19.6
R19.8

Hialitoz (ağızdan xoşagəlməz iy ) [üfunətli tənəffüs]
Həzm sistemi və qarın boşluğuna aid olan digər
dəqiqləşdirilmiş simptomlar və nişanələr
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Dəri və dərialtı toxumaya aid olan simptomlar və nişanələr
(R20–R23)
R20

Dəri hissiyyatının pozğunluqları
Çıxarılıb: dissosiativ anesteziya və duyğu hissinin itməsi (F44.6)
psixogen pozğunluqar (F45.8)

R20.0
R20.1
R20.2

Dərinin anesteziyası
Dərinin hipesteziyası
Dərinin paresteziyası
«Qarışqa gəzməsi» hissiyyatı
«İynə və sancaq batırılması» hissiyyatı
«Çimdiklənmə» hissiyyatı
Çıxarılıb: akroparesteziya (I73.8)

R20.3
R20.8

Hiperesteziya
Dəri hissiyyatının digər və dəqiqləşdirilməmiş pozğunluqları

R21

Səpgi və digər qeyri-spesifik dəri səpmələri

R22

Dəri və dərialtı toxumanın lokalizə olunmuş şişməsi,
bərkiməsi və şişkinliyi
Daxil edilib: (lokalizə olunmuş) (səthi) dərialtı düyüncüklər
Çıxarılıb: diaqnostik təsvirlərin alınması zamanı aşkar edilən normadan kənara çıxma
halları (R90–R93)
limfa düyünlərinin böyüməsi (R59.–)
piyin məhdud şəkildə toplanması (E65)
bərkimə(-si) və ya şişkinlik(-yi)
süd vəzisinin (N63) qarındaxili və ya
çanaqdaxili (R19.0)
ödem (R60.–)
qarındaxili və ya çanaqdaxili şişmə (R19.0)
oynaqların şişkinliyi (M25.4)

R22.0
R22.1
R22.2
R22.3

R22.9

Baş nahiyəsinin məhdud şişməsi, bərkiməsi və şişkinliyi
Boyun nahiyəsinin məhdud şişməsi, bərkiməsi və şişkinliyi
Gövdə nahiyəsinin məhdud şişməsi, bərkiməsi və şişkinliyi
Yuxarı ətraf nahiyəsinin məhdud şişməsi, bərkiməsi və
şişkinliyi
Aşağı ətraf nahiyəsinin məhdud şişməsi, bərkiməsi və
şişkinliyi
Bədənin çoxlu nahiyələrinin məhdud şişməsi, bərkiməsi və
şişkinliyi
Dəqiqləşdirilməmiş məhdud şişmə, bərkimə və şişkinlik

R23

Digər dəri dəyişiklikləri

R23.0

Sianoz

R22.4
R22.7

Çıxarılıb: akrosianoz (I73.8)
yenidoğulmuşun sianoz tutması (P28.2)

R23.1

Dəri avazıması
Soyuq, nəm dəri
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R23.2

Hiperemiya
Həddən artıq qızarma
Çıxarılıb: qadınlarda menopauza və klimakterik vəziyyətlə əlaqəli (N95.1)

R23.3

Spontan ekximozlar
Petexiyalar
Çıxarılıb: döl və yenidoğulmuşda rast gəlinən ekximozlar (P54.5)
purpura (D69.–)

R23.4

Dəri quruluşunda baş verən dəyişiklik
Dərinin:
• qabıqlanması
• bərkiməsi
• pulcuqlu olması
Çıxarılıb: ƏGO epidermal qalınlaşma (L85.9)

R23.8

Digər və dəqiqləşdirilməmiş dəri dəyişiklikləri

Sinir və sümük-əzələ sisteminə aid olan simptomlar və nişanələr
(R25–R29)
R25

Patoloji qeyri-iradi hərəkətlər
Çıxarılıb: spesifik hərəki pozğunluqlar (G20–G26)
stereotip hərəki pozğunluqlar (F98.4)
tiklər (F95.–)

R25.0
R25.1

Başın anormal hərəkətləri
Dəqiqləşdirilməmiş tremor
Çıxarılıb: ƏGO xoreya (G25.5)
• essensial (G25.1)
• dissosiativ (F44.4)
• intension (G25.2)

R25.2

tremor

Qıcolma və spazm
Çıxarılıb: karpopedal spazm (R29.0)
uşaq spazmaları (G40.4)

R25.3

Fassikulyasiya
ƏGO əzələ titrəməsi

R25.8

Digər və dəqiqləşdirilməmiş anormal qeyri-iradi hərəkətlər

R26

Hərəkətin və yerişin pozulmaları
Çıxarılıb: ƏGO (R27.0)
irsi (G11.–)
ataksiya
hərəki (sifilitik) (A52.1)
hərəkətsizlik (paraplegik) sindromu (M62.3)

R26.0

Ataktik yeriş
Səndələməklə yerimək

R26.1

Paralitik yeriş
Spastik yeriş

R26.2
R26.3

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan yeriş çətinləşməsi
Immobillik (hərəkətsizlik)
Yataq xəstəsi
Əlil arabasından istifadə edən xəstə

R26.8

Hərəkətin və yerişin digər və dəqiqləşdirilməmiş pozulmaları
Yeriş zamanı ƏGO dayanıqsızlıq
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R27

Digər koordinasiya pozğunluğu
Çıxarılıb: ataktik yeriş (R26.0)
irsi ataksiya (G11.–)
ƏGO başgicəllənmə (R42)

R27.0
R27.8

Dəqiqləşdirlməmiş ataksiya
Digər və dəqiqləşdirilməmiş koordinasiya pozğunluğu

R29

Sinir və sümük-əzələ sisteminə aid olan digər simptomlar
və nişanələr

R29.0

Tetaniya
Karpopedal spazm
Çıxarılıb: dissosiativ (F44.5)
yenidoğulmuşda (P71.3)
paratireoid (E20.9)
qalxanabənzər vəzi çıxarıldıqdan sonra
əmələ gələn (E89.2)

R29.1
R29.2

tetaniya

Meningizm
Anormal refleks
Çıxarılıb: anormal bəbək refleksi (H57.0)
artmış qusma refleksi (J39.2)
vazovaqal (azan sinir-damar) reaksiya və ya bayılma (R55)

R29.3
R29.4

Bədənin anormal vəziyyəti
«Xışıldayan» bud
Çıxarılıb: budun anadangəlmə deformasiyası (Q65.–)

R29.6

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan yıxılma
tendensiyası
Yaşlılıq və ya digər aydın olmayan sağlamlıq problemi ilə əlaqədar yıxılma
tendensiyası
Çıxarılıb: ƏGO bədbəxt hadisə (X59.-)
yerimənin çətinləşməsi (R26.2)
başgicəllənmə və dayanıqlılığın pozulması (R42)
travmaya səbəb olan yıxılma (W00-W19)
digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər nəticəsində yıxılma
bayılma və kollaps (R55)

R29.8

Sinir və sümük-əzələ sisteminə aid olan digər və
dəqiqləşdirilməmiş simptomlar və nişanələr

Sidik sisteminə aid olan simptomlar və nişanələr
(R30–R39)
R30

Sidik ifrazı ilə bağlı olan ağrı
Çıxarılıb: psixogen ağrı (F45.3)

R30.0

Dizuriya
Çətinləşmiş sidik ifrazı (stranquriya)

R30.1
R30.9

Sidik kisəsi tenezmləri
Dəqiqləşdirilməmiş ağrılı sidik ifrazı
ƏGO ağrılı sidik ifrazı

R31

Dəqiqləşdirilməmiş hematuriya
Çıxarılıb: residivləşən və ya davamlı hematuriya (N02.–)
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R32

Dəqiqləşdirilməmiş sidiyi saxlaya bilməmək
Daxil edilib:ƏGO enurez
Çıxarılıb: qeyri-üzvi mənşəli enurez (F98.0)
stres nəticəsində yaranan enurez və enurezin digər dəqiqləşdirilməmiş formaları
(N39.3–N39.4)

R33

Sidik ifrazının ləngiməsi

R34

Anuriya və oliquriya
Çıxarılıb: abort, uşaqlıqdan kənar və molyar hamiləliyi ağırlaşdıran hallar (O00–O07, O08.4)
hamiləlik, doğuş və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran hallar (O26.8, O90.4)

R35

Poliuriya
Daxil edilib: Tez-tez sidik ifraz etmə
"Gecə" poliuriyası [nokturiya]
Çıxarılıb: psixogen poliuriya (F45.3)

R36

Uretradan ifrazat xaric olması
Daxil edilib:Kişi cinsiyyət üzvünün pozğunluğu
Uretroreya

R39

Sidik-ifrazat sisteminə aid olan digər simptomlar və nişanələr

R39.0
R39.1

Sidiyin ekstravazasiyası
Sidik ifrazı ilə bağlı digər çətinliklər
Sidik ifrazının əvvəlində çətinlik
Sidik axınının zəifləməsi
Sidik axınının haçalanması

R39.2

Ekstrarenal uremiya
Prerenal uremiya

R39.8

Sidik sisteminə aid olan digər və dəqiqləşdirilməmiş simptomlar
və nişanələr

Dərk etmə, qavrama qabiliyyətinə, emosional vəziyyətə və
davranışa aid olan simptomlar və nişanələr
(R40–R46)
Çıxarılıb: psixi pozğunluğun klinik mənzərəsinə aid olan simptom və nişanələr (F00–F99)

R40

Somnolentlik, stupor və koma
Çıxarılıb: diabetik (E10–E14 ümumi dördüncü ".0" nişanı ilə)
qaraciyər (K72.–)
hipoqlikemik (qeyri-diabetik) (E15)
yenidoğulmuşun (P91.5) uremik (N19)

R40.0

koma

Somnolentlik [hipersomniya]
Yuxululuq

R40.1

Stupor
Yarımkoma vəziyyəti
Çıxarılıb: katatonik (F20.2)
depressiv (F31–F33) dissoiativ
(F44.2) maniakal (F30.2)

R40.2

stupor (donub qalma)

Dəqiqləşdirilməmiş koma
ƏGO huşsuz vəziyyət
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R41

Dərk etmə və qavrama qabiliyyətinə aid olan digər
simptomlar və nişanələr
Çıxarılıb: dissosiativ [konversion] pozğunluq (F44.–)

R41.0

Orientasiyanın dəqiqləşdirilməmiş pozğunluğu
Huşun ƏGO dumanlanması
Çıxarılıb: orientasiyanın psixogen pozğunluğu (F44.8)

R41.1
R41.2
R41.3

R41.8

R42

Anteroqrad amneziya
Retroqrad amneziya
Digər amneziyalar
ƏGO amneziya
Çıxarılıb: psixoaktiv maddələrin qəbulundan yaranan
(F10–F19 ümumi ".6" nişanı) ilə
üzvi (F04)
ötüb keçən tam amneziya (G45.4)

amnezik sindrom

Qavrama və dərketmə qabiliyyətinə aid olan digər və
dəqiqləşdirilməmiş simptomlar və nişanələr

Başgicəllənmə və dayanıqlılığın pozulması
Daxil edilib: Yüngül başgicəllənmə
ƏGO başgicəllənmə
Çıxarılıb: başgicəllənməyə aid olan sindromlar (H81.–)

R43

Qoxu və dad hissiyatının pozulmaları

R43.0
R43.1

Anosmiya [qoxu bilmə qabiliyyətinin olmaması]
Parosmiya [qoxu hissinin qoxu illyüziyaları şəklində təhrif
olunması]
Paragevziya [dad bilmənin pozulması]
Qoxu və dad hissiyatının digər və dəqiqləşdirilməmiş
pozulmaları

R43.2
R43.8

Qoxu və dad hissiyyatlarının qarışıq pozğunluqları

R44

Ümumi hissiyyatlara və qavramaya aid olan digər
simptomlar və nişanələr
Çıxarılıb: dəri hissiyyatının pozulmaları (R20.–)

R44.0
R44.1
R44.2
R44.3
R44.8

Eşitmə hallyüsinasiyaları
Görmə hallyüsinasiyaları
Digər hallyüsinasiyalar
Dəqiqləşdirilməmiş hallyüsinasiyalar
Ümumi hissiyyatlara və qavramaya aid olan digər və
dəqiqləşdirilməmiş simptomlar və nişanələr

R45

Emosional hallara aid olan simptomlar və nişanələr

R45.0

Əsəbilik
Əsəbi gərginlik

R45.1
R45.2

Narahatlıq və oyanıqlıq
Uğursuzluq və sarsıntı ilə bağlı həyəcanlı vəziyyət
ƏGO həyəcanlı vəziyyət

R45.3
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R45.4
R45.5
R45.6
R45.7
R45.8

Tez acıqlanma və qəzəblənmə
Ədavət
Fiziki təcavüzkarlıq
Dəqiqləşdirilməmiş emosional şok və stress vəziyyəti
Emosional hallara aid olan digər simptomlar və nişanələr
İntihar fikri (meylli olmaq)
Çıxarılıb: psixi pozğunluqlar zamanı (F00–F99) yaranmış intihar fikirləri

R46

Xarici görkəm və davranışa aid olan simptomlar və nişanələr

R46.0
R46.1
R46.2
R46.3
R46.4

Şəxsi gigiyenanın çox aşağı səviyyədə olması
Əcaib xarici görkəm
Qeyri-adi və anlaşılmaz davranış
Həddindən artıq fəallıq
Tormozlanmış və ləngimiş reaksiya
Çıxarılıb: stupor (R40.1)

R46.5
R46.6
R46.7
R46.8

Şübhəlilik və aşkar çeviklik
Stress törədən hadisələrə hədsiz maraq göstərmək və artıq
dərəcədə diqqət yönəltmək
Təmasda olmanın səbəbini anlaşılmaz edən uzunçuluğa və
lazımsız olaraq çox əhatəliliyə yer vermək
Xarici görkəm və davranışa aid digər simptomlar və nişanələr
ƏGO pintilik
Çıxarılıb: Özünə fikir verməmək nəticəsində əmələ gəlmiş yetərincə su və qida qəbul etməmək
(R63.6)

Nitqə və səsə aid olan simptomlar və nişanələr
(R47–R49)
R47

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan nitq pozğunluqları
Çıxarılıb: autizm (F84.0–F84.1)
tələsə-tələsə danışmaq (F98.6)
dil və nitq inkişafının spesifik pozğunluqları (F80.–)
dili dolaşmaq [kəkələmə] (F98.5)

R47.0

Disfaziya və afaziya
Çıxarılıb: proqressiv izolə olunmuş afaziya (G31.0)

R47.1
R47.8

Dizartriya və anartriya
Nitqin digər və dəqiqləşdirilməmiş pozğunluqları

R48

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan disleksiya, simvol və
işarələri tanımağın və başa duşməyin digər pozğunluqları
Çıxarılıb: dərs öyrənmə vərdişləri inkişafının spesifik pozğunluğu (F81.–)

R48.0
R48.1
R48.2
R48.8

Disleksiya və aleksiya
Aqnoziya
Apraksiya
Simvol və işarələri tanımağın və başa düşməyin digər və
dəqiqləşdirilməmiş pozğunluqları
Akalkuliya
Aqrafiya
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R49

Səsin pozulmaları
Çıxarılıb: səsin psixogen pozğunluğu (F44.4)

R49.0

Disfoniya
Xırıltılı səs

R49.1

Afoniya
Səsin itməsi

R49.2
R49.8

Açıq tın-tınlıq və bağlı tın-tınlıq
Səsin digər və dəqiqləşdirilməmiş pozulmaları
ƏGO səsin dəyişməsi

Ümumi simptomlar və nişanələr
(R50–R69)
R50

Naməlum mənşəli qızdırma
Çıxarılıb: doğuş zamanı əmələ gələn naməlum mənşəli qızdırma (O75.2)
yenidoğulmuşda əmələ gələn naməlum mənşəli qızdırma (P81.9)
zahılıq dövründə əmələ gələn qızdırma ƏGO (O86.4)

R50.2

Dərman mənşəli qızdırma

R50.8

Davamlı qızdırma

Dərmanı təyin etmək lazımdırsa, xarici səbəblərin əlavə kodundan (XX sinif) istifadə edilir.
Üşütmə ilə müşayiət olunan qızdırma
Əzələ rigidliyi ilə müşayiət olunan
qızdırma
Davamlı qızdırma

R50.9

Dəqiqləşdirilməmiş qızdırma
ƏGO hipertermiya
ƏGO pireksiya
Çıxarılıb: anesteziya nəticəsində əmələ gələn bədxassəli hipertermiya (T88.3)

R51

Baş ağrısı
Daxil edilib: ƏGO üz nahiyyəsində ağrı
Çıxarılıb: üz nahiyyəsində atipik ağrı (G50.1)
miqren və baş ağrısının digər sindromları (G43–G44)
üçlü sinirin nevralgiyası (G50.0)

R52

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan ağrı
Daxil edilib: müəyyən orqana və ya bədən hissəsinə aid edilə bilməyən ağrı
Çıxarılıb: xroniki ağrı sindromu (F62.8)
baş ağrısı (R51)
qarında ağrı (R10.–)
kürəkdə ağrı (M54.9)
süd vəzisində ağrı (N64.4)
döşdə ağrı (R07.1–R07.4)
qulaqda ağrı (H92.0)
göz nahiyəsində ağrı(H57.1)
oynaqda ağrı (M25.5)
ətrafda ağrı (M79.6)
bel nahiyəsində ağrı (M54.5)
çanaq və aralıq nahiyyəsində ağrı (R10.2)
psixogen ağrı (F45.4)
çiyində ağrı (M75.8)
onurğada ağrı (M54.–)
boğazda ağrı (R07.0)
dildə ağrı (K14.6)
diş ağrısı (K08.8)
böyrək sancısı (N23)
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R52.0
R52.1
R52.2
R52.9

Kəskin ağrı
Müalicəyə tabe olmayan daimi ağrı
Digər daimi ağrı
Dəqiqləşdirilməmiş ağrı

R53

Əzginlik (süstlük) və yorğunluq

R54

Qocalıq

R55

Bayılma və kollaps

ƏGO generalizə olunmuş ağrı

Daxil edilib:ƏGO asteniya
Zəiflik:
• ƏGO
• xroniki
• əsəbi
Ümumi fiziki üzgünlük
Letargiya
Yorğunluq
Çıxarılıb: zəiflik:
• anadangəlmə (R96.9)
• qocalıq (senil) (R54)
üzgünlük və yorğunluğun aşağıda göstərilənlər nəticəsində baş verməsi:
• sinir demobilizasiyası (F43.0)
• hədsiz gərginlik (T73.3)
• təhlükə (T73.2)
• istiliyin təsiri (T67.–)
• nevrasteniya (48.0)
• hamiləlik (O26.8)
• qocalıq asteniyası (R54)
yorğunluq sindromu (F48.0)
yorğunluq sindromu:
• keçirilən virus xəstəliyindən sonra baş verən (G93.3)
Psixoz barədə məlumat göstərilmədən:
• qocalıq yaş dövrü
• qocalıq
Qocalıq:
• asteniyası
• zəifliyi
Çıxarılıb: qocalıq psixozu (F03)
Daxil edilib: Yaddaşın qısa müddətli itirilməsi
Huşun itirilməsi
Çıxarılıb: neyrosirkulyator asteniya (F45.3)
ortostaitk hipotenziya (I95.1)
ortostaitk hipotenziya:
• nevrogen mənşəli (G90.3)
ƏGO şok (R57.9)
kardiogen şok (R57.0)
abort, uşaqlıqdan kənar və molyar hamiləliyi ağırlaşdıran şok (O00–O07, O08.3)
doğuş və döl azadetməni ağırlaşdıran şok
(O75.1) cərrahi əməliyyatdan sonra yaranan şok
(T81.1) Stoks–Adams tutması (I45.9)
bayılmanın aşağıdakı formaları:
• sinus carotid (G90.0)
• istilikdən baş verən (T67.1)
• psixogen (F48.8)
ƏGO huşsuz vəziyyət (R40.2)
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R56

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan qıcolmalar
Çıxarılıb: dissosiativ (F44.5)
epileptik (G40–G41)
yenidoğulmuşun (P90)

R56.0
R56.8

paroksizmal qıcolma tutmaları

Qızdırma zamanı qıcolmalar
Digər və dəqiqləşdirilməmiş qıcolmalar
ƏGO (hərəki) paroksizmal qıcolma
ƏGO (qıcolma) tutma(-sı)

R57

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan şok
Çıxarılıb: anesteziya nəticəsində yaranan şok (T88.2)
ƏGO anafilaktik şok (T78.2)
qida maddələrinə qarşı verilən xoşagəlməz reaksiya nəticəsində yaranan anafilaktik
şok (T78.0)
zərdab mənşəli anafilaktik şok (T80.5)
abort, uşaqlıqdan kənar və ya molyar hamiləliyi ağırlaşdıran və ya müşayiət edən şok
(O00–O07, O08.3)
elektirik cərəyanının təsirindən yaranan şok (T75.4)
ildırım təsirindən yaranan şok (T75.0)
mamalıq şoku (O75.1)
cərrahi əməliyyatdan sonra yaranan şok (T81.1)
psixi şok (F43.0)
septik şok (A41.9)
travmatik şok (T79.4)
toksiki şok sindromu (A48.3)

R57.0
R57.1
R57.2
R57.8

Kardiogen şok
Hipovolemik şok
Septik şok
Şokun digər növləri
Endotoksik şok

R57.9

Dəqiqləşdirilməmiş şok
Periferik qan dövranının ƏGO çatmamazlığı

R58

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan qanaxma
Daxil edilib: ƏGO qanaxma

R59

Limfa düyünlərinin böyüməsi
Daxil edilib: böyümüş vəzilər
Çıxarılıb: ƏGO (I88.9)
kəskin (L04.–)
xroniki (I88.1)
(kəskin) (xroniki) mezenterial (I88.0)

R59.0
R59.1

limfadenit

Limfa düyünlərinin lokalizə olunmuş böyüməsi
Limfa düyünlərinin generalizə olunmuş böyüməsi
ƏGO limfadenopatiya
Çıxarılıb: insanın immun çatışmazlıq virusu [İİÇV] tərəfindən törədilən xəstəliyin
təzahürü kimi meydana çıxan davamlı, generalizə olunmuş limfadenopatiya (B23.1)

R59.9
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R60

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan ödem
Çıxarılıb: assit (R18)
dölün ƏGO hidropsu (P83.2)
hidrotoraks (J94.8)
angionevrotik ödem (T78.3)
serebral ödem (G93.6)
doğuş travması ilə əlaqəli serebral ödem (P11.0)
hamiləlik zamanı əmələ gələn ödem (O12.0)
irsi ödem (Q82.0)
qırtlağın ödemi (J38.4)
qidalanma çatmamazlığı zamanı ödem
(E40–E46)
burun-udlağın ödemi (J39.2)
yenidoğulmuşun ödemi (P83.3)
udlağın ödemi (J39.2)
ağciyər ödemi (J81)

R60.0
R60.1
R60.9

Məhdud ödem
Generalizə olunmuş ödem
Dəqiqləşdirilməmiş ödem
ƏGO Mayenin orqanizmdə ləngiməsi

R61

Hiperhidroz

R61.0
R61.1
R61.9

Məhdud hiperhidroz
Generalizə olunmuş hiperhidroz
Dəqiqləşdirilməmiş hiperhidroz
Hədsiz tərləmə
Gecə tərləməsi

R62

Gözlənilən normal fizioloji inkişafın ləngiməsi

R62.0

İnkişaf mərhələlərinin ləngiməsi

Çıxarılıb: cinsi yetişkənliyin ləngiməsi (E30.0)
Fizioloji inkişafın və ya fizioloji inkişaf mərhələsinə uyğun vərdişlərin ləngiməsi
Danışmaq
qabiliyyətinin ləngiməsi
Gəzmək

R62.8

Gözlənilən normal fizioloji inkişafın ləngiməsinin digər formaları
Bədən kütləsi artımının pozğunluğu
Boy artımının pozğunluğu
ƏGO infantilizm
Boy artımının ləngiməsi
Fiziki inkişafın ləngiməsi
Çıxarılıb: İİÇV tərəfindən törədilən xəstəliyin nəticəsi kimi inkişafın ləngiməsi (B22.2)
Qidalanma çatmamazlığı ilə bağlı fiziki inkişafın ləngiməsi (E45)

R62.9

R63

Gözlənilən normal fizioloji inkişafın dəqiqləşdirilməmiş
olmaması

Qida və maye qəbulu ilə bağlı simptomlar və nişanələr
Çıxarılıb: ƏGO bülimiya (F50.2)
qeyri-üzvi mənşəli qida qəbulunun pozulması (F50.–)
qidalanmanın çatmamazlığı (E40–E46)

R63.0

Anoreksiya
İştahın olmaması
Çıxarılıb: nevrogen anoreksiya (F50.0)
psixogen iştahsızlıq (F50.8)
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R63.1

Polidipsiya

R63.2

Polifagiya

Patoloji yanğı hissi
Qeyri-adi iştah
ƏGO çox yemək

R63.3

Qidalandırma və qidanın verilməsinin icrası ilə bağlı
çətinliklər
ƏGO qidalandırma çətinlikləri
Çıxarılıb: yenidoğulmuşun qidalandırılması problemləri (P92.–)
Körpə və uşaq yaşlarında qeyri-üzvi mənşəli qida qəbulunun pozğunluqları(F98.2)

R63.4
R63.5

Bədən çəkisinin qeyri-normal itirilməsi
Bədən çəkisinin qeyri-normal artımı
Çıxarılıb: hamiləlik dövründə bədən çəkisinin həddən artıq artımı (O26.0)
piylənmə (E66.–)

R63.6

Özünə fikir verməmək nəticəsində yetərincə su və qida qəbul
etməmək
Çıxarılıb: anoreksiyadan əmələ gəlmiş aclıq (R63.0)
qida çatmamazlığından əmələ gəlmiş aclıq (X53)
su çatmamazlığından əmələ gəlmiş susuzluq (X54)
ƏGO özünə fikir verməmək (R46.8)

R63.8

Qida və maye qəbulu ilə bağlı digər simptomlar və nişanələr

R64

Kaxeksiya
Çıxarılıb: İİÇV tərəfindən törədilən xəstəliyin nəticəsi olan üzülmə (B22.2)
bədxassəli kaxeksiya (C80.-)
alimentar marazm (E41)

R65

Ümumi iltihablı cavab reaksiyası sindromu
Qeyd: Bu rubrika heç vaxt birincili kodlaşdırma zamanı istifadə olunmur. Bu rubrika çoxsaylı
kodlaşdırma zamanı hər hansı səbəbin nəticələrini identifikasiya etmək üçün istifadə olunur.
Əvvəlcə başqa sinfə aid olan səbəb və ya əsas xəstəliyin kodu göstərilməlidir.

R65.0
R65.1

Orqan çatmamazlığı olmadan infeksion mənbəyə qarşı ümumi
iltihablı cavab reaksiyası sindromu
Orqan çatmamazlığı ilə infeksion mənbəyə qarşı ümumi iltihablı
cavab reaksiyası sindromu
Ağır sepsis

R65.2

R65.9

Orqan çatmamazlığı olmadan qeyri-infeksion mənbəyə qarşı
ümumi iltihablı cavab reaksiyası sindromu
Orqan çatmamazlığı ilə qeyri-infeksion mənbəyə qarşı ümumi
iltihablı cavab reaksiyası sindromu
Dəqiqləşdirilməmiş ümumi iltihablı cavab reaksiyası sindromu

R68

Digər ümumi simptomlar və nişanələr

R68.0

Ətraf mühitin aşağı temperaturu ilə bağlı olmayan hipotermiya

R65.3

Çıxarılıb: hipotermiya(-sı):
• ƏGO (təsadüfi) (T68)
• anesteziya nəticəsində əmələ gələn (T88.5)
• ətraf mühitin temperaturunun aşağı olması ilə əlaqədar (T68)
• yenidoğulmuşun (P80.–)
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R68.1

Körpələr üçün xarakterik qeyri-spesifik simptomlar
Uşağın həddən artıq ağlaması
Tez oyanıqlı(həssas) uşaq
Çıxarılıb: yenidoğulmuşun serebral oyanıqlılığı (P91.3)
diş çıxarma sindromu (K00.7)

R68.2

Dəqiqləşdirilməmiş ağız quruluğu
Çıxarılıb: orqanizmin çox maye itirməsi nəticəsində yaranan ağız quruluğu (E86)
"quruluq" [Şeqren] sindromu nəticəsində yaranan ağız quruluğu (M35.0)
ağız suyu vəzilərinin hiposekresiyası (K11.7)

R68.3

Təbil çubuqlarına bənzəyən barmaqlar
Sancaqşəkilli dırnaqlar
Çıxarılıb: anadangəlmə təbil çubuğuna bənzəyən barmaqlar (Q68.1)
anadangəlmə sancaqşəkilli dırnaqlar (Q84.6)

R68.8

Digər dəqiqləşdirilmiş ümumi simptomlar və nişanələr

R69

Xəstəliyin məlum olmayan və dəqiqləşdirilməmiş səbəbləri
Daxil edilib:ƏGO xəstəlik
Zədələnən sistem və ya xəstəliyin lokalizasiyası dəqiqləşdirilmədən diaqnozu qoyulmayan
xəstəlik

Diaqnoz qoyulmadığı halda, qanın müayinəsi zamanı aşkar
olunan normadan kənara çıxma halları
(R70–R79)
Çıxarılıb: Aşağıdakı müayinələr zamanı:
antenatal dövrdə ananın müayinəsi zamanı (O28.–)
normadan kənara çıxma
laxtalanmanın (D65–D68)lipidlərin (E78.–)
halları
trombositlərin (D69.–)
leykositlərin, digər rubrikalarda təsnif olunan (D70–D72)
qanın diaqnostik müayinəsi zamanı aşkar olunan normadan kənara çıxma halları, digər rubrikalarda
təsnif olunan – əlifba göstəricisinə bax
döl və yenidoğulmuşun hemorragik və hemotoloji pozğunluqları (P50–P61)

R70

Eritrositlərin çökməsinin sürətlənməsi və plazmanın [qanın]
özlülüyünün anomaliyaları

R70.0
R70.1

Eritrositlərin çökməsinin sürətlənməsi
Plazmanın [qanın] özlülüyünün anomaliyası

R71

Eritrositlərin anomaliyası
Daxil edilib:Qırmızı qan hüceyrələrinin ƏGO morfoloji
anomaliyası
Qırmızı qan hüceyrələrinin ƏGO həcm anomaliyaları. Anizositoz .Poykilositoz.
Çıxarılıb: anemiyalar (D50–D64)
ƏGO (D75.1)
xoşxassəli (ailəvi) (D75.0)
yenidoğulmuşun (R61.1)
polisitemiya
ikincili (D75.1)
həqiqi (D45)
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R72

Leykositlərin başqa rubrikalarda təsnif olunmayan
anomaliyası
Daxil edilib: leykositlərin ƏGO patolojo differensiasiya
Çıxarılıb: leykositoz (D72.8)

R73

Qanda qlükozanın miqdarının yüksək olması
Çıxarılıb: şəkərli diabet (E10–E14)
şəkərli diabet:
• hamiləlik, doğuş zamanı və zahılıq dövründə (O24.–)
neonatal pozğunluqlar (P70.0–P70.2)
cərrahi əməliyyatdan sonra hipoinsulinemiya (E89.1)

R73.0

Qlükozaya davamlılıq sınağının nəticələrinin normadan
kənara çıxma halları
Kimyəvi
diabet
Gizli (latent)
Qlükozaya qarşı davamlılığın pozulması
Diabetönü vəziyyət

R73.9

Dəqiqləşdirilməmiş hiperqlikemiya

R74

Qan zərdabı fermentlərinin miqdarının normadan kənara
çıxma halları

R74.0

Transaminaza və ya laktatdehidrogenezanın [LDH]
miqdarının yüksəlməsi
Qan zərdabında digər fermentlərin miqdarının normadan
kənara çıxma halları

R74.8

Turş fosfatazanın
Qələvi fosfatazanın
Amilazanın
Lipazanın [triasilqliserollipazanın]

normadan kənara çıxma halları

R74.9

Qan zərdabında dəqiqləşdirilməmiş fermentlərin qeyri-normal
miqdarda olması

R75

İnsanın immun çatışmazlıq virusunun [İİÇV] laborator
üsulla aşkar edilməsi
Uşaqlarda aşkar edilən, İİÇV-ə qarşı qoyulan və sona çatmayan sınaq
Çıxarılıb: insanın immun çatışmazlıq virusu [İİÇV] tərəfindən törədilən simptomsuz
infeksion status (Z21)
insanın immun çatışmazlıq virus [İİÇV] tərəfindən törədilən xəstəlik (B20–B24)
insanın immun çatışmazlıq virus [İİÇV] xəstəliyi ilə ağırlaşmış hamiləlik, doğuş və
zahılıq dövrü (O98.7)

R76

Qan zərdabının immunoloji müayinəsi zamanı aşkar
olunan digər normadan kənara çıxma halları

R76.0

Yüksək titrə malik antitel
Çıxarılıb: hamiləlik zamanı izoimmunizasiya (O36.0–O36.1)
hamiləlik zamanı izoimmunizasiya :
- döl və ya yenidoğulmuşa təsiri (P55.–)

R76.1

Tuberkulin sınağına qarşı qeyri-normal reaksiya
Mantu reaksiyasına qarşı qeyri-normal reaksiya

R76.2

Sifilisə qarşı qoyulan seroloji sınağın yalan-müsbət olması
Vasserman reaksiyasının yalan-müsbət olması
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R76.8

Qan zərdabının immunoloji müayinəsi zamanı aşkar olunan digər
dəqiqləşdirilmiş normadan kənara çıxma halları
İmmunoqlobulinlərin miqdarının ƏGO aşağı səviyyədə olması

R76.9

Qan zərdabının immunoloji müayinəsi zamanı aşkar olunan
dəqiqləşdirilməmiş normadan kənara çıxma halı

R77

Plazma zülallarının digər normadan kənara çıxma halları
Çıxarılıb: plazma zülalları metabolizmində baş verən dəyişikliklər (E88.0)

R77.0
R77.1

Albuminin normadan kənara çıxması
Qlobulinlərin normadan kənara çıxması
ƏGO hiperqlobulinemiya

R77.2
R77.8
R77.9

R78

Alfa-fetoproteinin normadan kənara çıxması
Plazma zülallarının digər dəqiqləşdirilmiş normadan kənara
çıxma halları
Plazma zülallarının dəqiqləşdirilməmiş normadan kənara çıxma
halı

Normada qanda olmayan dərman maddələri və digər
maddələrin aşkar edilməsi
Çıxarılıb: psixoaktiv maddələrin qəbulu ilə əlaqədar psixi və davranış pozğunluqları (F10–F19)

R78.0

Qanda alkoqolun aşkar edilməsi
Alkoqolun qatılığını dəqiqləşdirmək zərurəti yaranarsa, əlavə xarici səbəblər kodundan
(Y90.–) istifadə edilir.

R78.1
R78.2
R78.3
R78.4
R78.5
R78.6
R78.7
R78.8

Qanda opiatların aşkar edilməsi
Qanda kokainin aşkar edilməsi
Qanda hallyüsinogenin aşkar edilməsi
Qanda digər narkotik maddələrin aşkar edilməsi
Qanda psixotrop maddələrin aşkar edilməsi
Qanda steroid agentin aşkar edilməsi
Qanda ağır metalların miqdarının normadan kənara çıxmasının
aşkar edilməsi
Normada qanda olmayan digər dəqiqləşdirilmiş maddələrin
aşkar edilməsi
Litiumun miqdarının normadan kənara çıxması (R78.8)

R78.9

Normada qanda olmayan dəqiqləşdirilməmiş maddənin
aşkar edilməsi

R79

Qanın kimyəvi tərkibinin digər normadan kənara çıxma
halları
Çıxarılıb: su-duz və ya turşu-qələvi tarazlığının pozulmaları (E86–E87)
simptomsuz hiperurikemiya (E79.0)
ƏGO hiperqlikemiya (R73.9)
ƏGO hipoqlikemiya (E16.2)
ƏGO hipoqlikemiya:

• neonatal (P70.3–P70.4)
aminturşu mübadiləsinin (E70–E72)
karbohidrat mübadiləsinin (E73–E74)
lipid mübadiləsinin (E75.–)

pozğunluğunu göstərən spesifik
göstəricilər
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R79.0

Qanda mineralların miqdarının normadan kənara çıxma halları
Kobaltın
Misin
Dəmirin
miqdarının normadan kənara
ƏGO maqneziumun
çıxma halları
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan mineralların
Sinkin
Çıxarılıb: litiumun miqdarının normadan kənara çıxması (R78.8)
mineral mübadilənin pozulması (E83.–)
neonatal (yenidoğulmuşların) hipomaqneziemiya (P71.2)
qidalanma ilə bağlı mineral çatmamazlıq (E58–E61)

R79.8

Qanın kimyəvi tərkibinin digər dəqiqləşdirilmiş normadan
kənara çıxma halları
Qanın qaz tarazlığının pozulması

R79.9

Qanın kimyəvi tərkibinin dəqiqləşdirilməmiş normadan kənara
çıxma halları

Diaqnoz qoyulmadığı halda, sidiyin müayinəsi zamanı aşkar
olunan normadan kənara çıxma halları
(R80–R82)
Çıxarılıb: antenatal dövrdə ananın müayinəsi zamanı normadan kənara çıxma hallarının aşkar
edilməsi (O28.–)
sidiyin diaqnostik müayinələri zamanı aşkar edilən və digər rubrikalarda təsnif olunan normadan
kənara çıxma halları – əlifba göstəricisinə bax
• aminturşu mübadiləsinin (E70–E72)
pozğunluğunu göstərən spesifik göstəricilər
• karbohidrat mübadiləsinin (E73–E74)

R80

İzolə olunmuş proteinuriya
Daxil edilib:ƏGO
albüminuriya
Bens–Cons proteinuriyası
ƏGO proteinuriya
Çıxarılıb: •hamiləlik zamanı (O12.1)
•dəqiqləşdirilmiş morfoloji zədələnmə ilə gedən izolə
olunmuş (N06.–)
•ortostatik
(N39.2)
•davamlı (N39.1)

R81

proteinuriya

Qlikozuriya
Çıxarılıb: böyrək qlikozuriyası (E74.8)

R82

Sidiyin müayinəsi zamanı aşkar olunan digər normadan
kənara çıxma halları
Çıxarılıb: hematuriya (R31)

R82.0

Xiluriya
Çıxarılıb: filyarioz xiluriya (B74.–)

R82.1
R82.2
R82.3

Mioqlobinuriya
Biliuriya (sidikdə öd piqmentlərinin olması)
Hemoqlobinuriya
Çıxarılıb: BBTO, xarici səbəblər təsirindən baş verən hemoliz nəticəsində
əmələ gələn (D59.6)
[Markyafavı–Mikel] paroksizmal gecə (D59.5)
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R82.4

Asetonuriya
Ketonuriya

R82.5

Sidikdə dərman maddələri, dərman preparatları və bioloji
maddələrin miqdarının yüksək olması
Katexolaminlərin
İndolilsirkə turşusunun
17–ketosteroidlərin
Steroidlərin

R82.6

miqdarının sidikdə yüksək olması

Orqanizmə başlıca olaraq qeyri-tibbi məqsədlə daxil olan
maddələrin sidikdə qeyri-normal miqdarda olması
Sidikdə ağır metalların qeyri-normal miqdarda olması

R82.7

Sidiyin mikrobioloji müayinəsi zamanı aşkar olunan
normadan kənara çıxma halları
Kultura tədqiqinin müsbət olması

R82.8

Sidiyin sitoloji və histoloji müayinəsi zamanı aşkar
olunan normadan kənara çıxma halları
R82.9 Sidiyin müayinəsi zamanı aşkar olunan digər və
dəqiqləşdirilməmiş normadan kənara çıxma halları
Sidikdə hüceyrə və silindrlərin olması
Kristaluriya
Melanuriya

Diaqnoz qoyulmadığı halda, digər mayelərin, möhtəviyyatların və
canlı toxumaların müayinəsi zamanı aşkar olunan normadan
kənara çıxma halları
(R83–R89)
Çıxarılıb: antenatal dövrdə ananın müayinəsi zamanı normadan kənara çıxma hallarının aşkar
edilməsi (O28.–)
diaqnoz qoyulmadığı halda, qanın müayinəsi zamanı aşkar edilən normadan kənara çıxma halları
(R70–R79)
diaqnoz qoyulmadığı halda, sidiyin müayinəsi zamanı aşkar edilən normadan kənara çıxma
halları (R80– R82)
digər rubrikalarda təsnif olunan, diaqnostik müayinələr zamanı aşkar edilən normadan kənara
çıxma halları – əlifba göstəricisinə bax.
Aşağıda R83–R89 rubrikalarındə istifadə edilən dördüncü rəqəmə görə təsnifat göstərilir:
.0 Fermentlərin qeyri-normal miqdarda olması
.1 Hormonlaırn qeyri-normal miqdarda olması
.2 Digər dərman vasitələri, dərman preparatları və bioloji maddələrin qeyri-normal miqdarda
olması
.3 Orqanizmə başlıca olaraq qeyri-tibbi məqsədlə daxil olan maddələrin qeyri-normal
miqdarda olması
.4 İmmunoloji müayinələr zamanı aşkar edilən normadan kənara çıxma halları
.5 Mikrobioloji müayinələr zamanı aşkar edilən normadan kənara çıxma halları
Kultural müayinələrin nəticəsinin müsbət olması
.6 Sitoloji müayinələr zamanı aşkar edilən normadan kənara çıxma halları
Papanikolau üsulu ilə yaxmanın müayinəsi zamanı aşkar edilən normadan kənara çıxma
halları
.7 Histoloji müayinələr zamanı aşkar edilən normadan kənara çıxma halları
.8 Digər normadan kənara çıxma halları
Xromosomun müayinələri zamanı aşkar edilən normadan kənara çıxma halları
.9 Dəqiqləşdirilməmiş normadan kənara çıxma halları
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R83

Onurğa beyni mayesinin müayinəsi zamanı aşkar edilən
normadan kənara çıxma halları
[ R83-dən sonra yarımrubrikalarə bax]

R84

Tənəffüs və döş qəfəsi orqanlarından hazırlanan
preparatların müayinəsi zamanı aşkar edilən normadan
kənara çıxma halları
[ R83-dən sonra yarımrubrikalarə bax]
Daxil edilib:
Bronxların yuyuntusunun
Burun ifrazatının
müayinəsi zamanı aşkar olunan normadan kənara
Plevra mayesinin
çıxma halları
Bəlğəmin
Udlaqdan götürülən yaxmanın
Çıxarılıb: qanlı bəlğəm (R04.2)

R85

Qarın boşluğu və həzm orqanlarından hazırlanan
preparatların müayinəsi zamanı aşkar edilən normadan
kənara çıxma halları
[ R83-dən sonra yarımrubrikalarə bax]
Daxil edilib:
Periton mayesinin
tədqiqi zamanı aşkar edilən normadan kənara çıxma halları
Ağız suyunun
Çıxarılıb: nəcisin dəyişiklikləri (R19.5)

R86

Kişi cinsiyyət orqanlarından hazırlanan preparatların
müayinəsi zamanı aşkar edilən normadan kənara çıxma
halları
[ R83-dən sonra yarımrubrikalarə bax]
Daxil edilib:
Prostat vəzi şirəsinin
tədqiqi zamanı aşkar edilən normadan kənara çıxma halları
Sperma və toxum mayesinin
Qeyri-normal (patoloji) spermatozoidlər
Çıxarılıb: azospermiya (N46)
oliqospermiya (N46)

R87

Qadın cinsiyyət orqanlarından hazırlanan preparatların
müayinəsi zamanı aşkar edilən normadan kənara çıxma
halları
[ R83-dən sonra yarımrubrikalarə bax]
Daxil edilib:
Uşaqlıq boynu ifrazatının və ondan hazırlanan yaxmanın
tədqiqi zamanı aşkar edilən
Uşaqlıq yolu ifrazatı və ondan hazırlanan yaxmanın
normadan kənara çıxma halları
Vulva ifrazatı və ondan hazırlanan yaxmanın
Çıxarılıb: in situ karsinoma (D05–D07.3)
uşaqlıq boynunun (N87.–)
uşaqlıq yolunun (N89.0–N89.3)
displaziyası
vulvanın (N90.0–N90.3)
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R89

Digər orqanlar, sistemlər və toxumalardan hazırlanan
preparatların müayinəsi zamanı aşkar edilən normadan
kənara çıxma halları
[ R83-dən sonra yarımrubrikalarə bax]
Daxil edilib:
Döş giləsi ifrazatının
Sinovial mayenin
tədqiqi zamanı aşkar edilən normadan kənara çıxma halları
Yara
möhtəviyyatının

Diaqnoz qoyulmadığı halda, diaqnostik təsvirlərin alınması zamanı
və funksional diaqnostik müayinələr aparılan zaman aşkar olunan
normadan kənara çıxma halları
(R90–R94)
Daxil edilib: kompüter ox tomoqrafiyası [KOT–skanerləşmə]
maqnit-rezonans müayinəsi [MRI] [NMR] [MPİ]

zamanı aşkar edilən normadan qeyripozitron-emission tomoqrafiyası (PET)
spesifik kənara çıxmalar
termoqrafiya
ultrasəs [exoqramma] müayinəsi
rentgenoloji müayinə
Çıxarılıb: ananın antenatal dövrdə müayinəsi zamanı aşkar edilən normadan kənara çıxma halları (O28.–)
Digər rubrikalarda təsnif olunan, diaqnostik müayinələr zamanı aşkar olunan normadan kənara
çıxma halları – əlifba göstəricisinə bax

R90

Mərkəzi sinir sisteminin müayinəsi prosesində diaqnostik
təsvirlərin alınması zamanı aşkar olunan normadan kənara
çıxma halları

R90.0
R90.8

Kəllədaxili həcmli zədələnmə
Mərkəzi sinir sisteminin müayinəsi prosesində diaqnostik
təsvirlərin alınması zamanı aşkar olunan digər normadan
kənara çıxma halları
Dəyişilmiş ensefaloqramma
Ağ maddə xəstəliyi ƏGO

R91

Ağciyərlərin müayinəsi prosesində diaqnostik
təsvirlərin alınması zamanı aşkar olunan normadan
kənara çıxma halları
ƏGO ağciyər düyünü
ƏGO ağciyərlərin bərkiməsi

R92

Süd vəzisinin müayinəsi prosesində diaqnostik təsvirlərin
alınması zamanı aşkar olunan normadan kənara çıxma
halları

R93

Digər orqanların və bədən hissələrinin müayinəsi
prosesində diaqnostik təsvirlərin alınması zamanı aşkar
olunan normadan kənara çıxma halları
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R93.0

Kəllənin və başın başqa rubrikalarda təsnif olunmayan,
müayinəsi prosesində diaqnostik təsvirlərin alınması zamanı
aşkar olunan normadan kənara çıxma halları
Çıxarılıb: kəllədaxili həcmli zədələnmə (R90.0)

R93.1

R93.2

Ürək və qan dövranının müayinəsi prosesində diaqnostik
təsvirlərin alınması zamanı aşkar olunan normadan kənara
çıxma halları
Exokardioqrammada ƏGO aşkar olunan normadan kənara çıxma halları
Ürəyin hüdudunun normadan kənara çıxma halları

Qaraciyər və öd yollarının müayinəsi prosesində diaqnostik
təsvirlərin alınması zamanı aşkar olunan normadan kənara
çıxma halları
Öd kisəsinin kontrastlı olmaması

R93.3
R93.4

Həzm sisteminin digər şöbələrinin müayinəsi prosesində
diaqnostik təsvirlərin alınması zamanı aşkar olunan normadan
kənara çıxma halları
Sidik orqanlarının müayinəsi prosesində diaqnostik təsvirlərin
alınması zamanı aşkar olunan normadan kənara çıxma halları
Sidik kisəsinin
Böyrəyin
dolma defekti
Sidik
kanalının
Çıxarılıb: böyrəyin hipertrofiyası (N28.8)

R93.5
R93.6

Peritonarxası sahə də daxil olmaqla, qarnın digər nahiyələrinin
müayinəsi prosesində diaqnostik təsvirlərin alınması zamanı
aşkar olunan normadan kənara çıxma halları
Ətrafların müayinəsi prosesində diaqnostik təsvirlərin alınması
zamanı aşkar olunan normadan kənara çıxma halları
Çıxarılıb: dəri və dərialtı toxumanın dəyişiklikləri (R93.8)

R93.7

Sümük-əzələ sisteminin digər şöbələrinin müayinəsi prosesində
diaqnostik təsvirlərin alınması zamanı aşkar olunan normadan
kənara çıxma halları
Çıxarılıb: kəllənin diaqnostik təsvirlərinin alınması zamanı aşkar olunan dəyişikliklər (R93.0)

R93.8

Bədənin (orqanizmin) digər dəqiqləşdirilmiş hissəsinin
müayinəsi prosesində diaqnostik təsvirlərin alınması zamanı
aşkar olunan normadan kənara çıxma halları
Dəri və dərialtı toxumanın radioloji müayinəsi zamanı aşkar olunan normadan kənara çıxma halları
Divararalığının yerdəyişməsi

R94

Funksional müayinələr aparılan zaman aşkar olunan
normadan kənara çıxma halları
Daxil edilib: radioizotop tədqiqatların
tsintiqrafiyanın

R94.0

qeyri-normal nəticələri

Mərkəzi sinir sisteminin funksional müayinələri zamanı aşkar
olunan normadan kənara çıxma halları
Elektroensefaloqrammada [EEQ] aşkar olunan normadan kənara çıxma halları
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R94.1

Periferik sinir sistemi və ayrı-ayrı duyğu orqanlarının funksional
müayinələri zamanı aşkar olunan normadan kənara çıxma
halları
Dəyişilmiş:
• elektromioqram [EMQ]
• elektrookuloqram [EOQ]
• elektroretinoqram [ERQ]
• sinirin qıcıqlanmasına verilən cavab reaksiyası
• görmə qıcıqlandırıcısı ilə törədilən potensial [VEP] [GQP]

R94.2

Ağciyərlərin funksional müayinələri zamanı aşkar olunan
normadan kənara çıxma halları
Ağciyərlərin tənəffüs funksiyasının
Ağciyərlərin həyat tutumunun

R94.3

aşağı düşməsi

Ürək-damar sisteminin funksional müayinələri zamanı aşkar
olunan normadan kənara çıxma halları
Dəyişilmiş (dəyişilməsi):
• elektrokardioqram (EKQ)
• intrakardial elektrofizioloji müayinələrin
• fonokardioqram
• vektorkardioqram

R94.4

Böyrəklərin funksiyalarının müayinəsi zamanı aşkar olunan
normadan kənara çıxma halları
Böyrəyin funksional sınağının normadan kənara çıxma halları

R94.5
R94.6
R94.7

Qaraciyər funksiyalarının müayinəsi zamanı aşkar
olunan normadan kənara çıxma halları
Qalxanabənzər vəzinin funksiyalarının müayinəsi zamanı
aşkar olunan normadan kənara çıxma halları
Digər endokrin vəzilərin funksiyalarının müayinəsi zamanı
aşkar olunan normadan kənara çıxma halları
Çıxarılıb: qlükozaya davamlılıq sınağının nəticələrinin normadan kənara çıxma halları (R73.0)

R94.8

Digər orqan və sistemlərin funksional müyainələri zamanı aşkar
olunan normadan kənara çıxma halları
Əsas mübadilə səviyyəsinin
Öd kisəsinin funksional sınağının nəticələrinin
Dalağın funksional sınağının nəticələrinin

normadan kənara çıxma
halları

Ölümün qeyri-dəqiq göstərilmiş və naməlum səbəbləri
(R95–R99)
Çıxarılıb: naməlum səbəbdən dölün ölümü (P95)
ƏGO mamalıq ölümü (O95)

R95
R96

Südəmər uşağın qəfləti ölümü
Naməlum səbəbli qəfləti ölümlərin digər növləri
Çıxarılıb: qəfləti "ürək" ölümü (I46.1)
südəmər uşağın qəfləti ölümü (R95)

R96.0

Ani ölüm
Yaşlıların ani dəqiqləşdirilməmiş ölümü
Çıxarılıb: Məlum etiologiyalı ani ölüm (A00.0-Q99.9, U04.9,V01.0-Y89.9 )
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R96.1

Başqa izahat olmadan, xəstəlik əlamətləri meydana çıxan
vaxtdan 24 saatdan az vaxt keçdikdə baş verən ölüm
Zorakılıq edilmədən və ya ani baş verən və səbəbini müəyyən etmək mümkün olmadıqda baş
verən ölüm
Xəstəlik nişanələri olmayan ölüm

R98

Şahidsiz ölüm
Daxil edilib: Meyitin elə bir şəraitdə tapılması halı nəzərdə tutulur ki, ölüm səbəbini müəyyən
etmək qeyri-mümkün olur.
Meyitin aşkar edilməsi (tapılması)

R99

Ölümün digər qeyri-dəqiq göstərilmiş və naməlum
səbəbləri
Daxil edilib: ƏGO ölüm
Ölümün naməlum səbəbi
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XIX SİNİF
Travmalar, zəhərlənmələr və xarici səbəblərin
təsirinin
bəzi digər nəticələri
(S00–T98)
Çıxarılıb: doğuş travması (P10–P15)
mamalıq travması (O70–O71)

Düzgün bitişməyən siniq (M84.0)
Bitişməyən siniq (psevdoartroz) (M84.1)
Patoloji sınıq(M84.4)
Patoloji sınıq osteoparozla birgə (M80.-)
Stresslə bağlı sınıq (M84.3)

Bu sinif aşağıdakı rubrikaları özündə cəmləşdirir:
S00 – S09 Başın travmaları
S10 – S19 Boyun travmaları
S20 – S29 Döş qəfəsinin travmaları
S30 – S39 Qarnın, arxanın aşağı hissəsinin, onurğanın bel şöbəsinin və çanağın travmaları
S40 – S49 Yuxarı ətraf qurşağı və bazunun travmaları
S50 – S59 Dirsək və saidin travmaları
S60 – S69 Bilək və əlin travmaları
S70 – S79 Bud-çanaq oynağı və bud nahiyəsinin travmaları
S80 – S89 Diz və baldırın travmaları
S90 – S99 Aşıq-baldır oynağı və ayaq nahiyələrinin travmaları
T00 – T07 Bədənin bir neçə nahiyəsini əhatə edən travmalar
T08 – T14 Gövdənin, ətrafların dəqiqləşdirilməmiş hissəsinin və ya bədənin dəqiqləşdirilməmiş
nahiyəsinin travmaları
T15 – T19 Yad cismin təbii dəliklərdən orqanizmə daxil olmasının nəticələri
T20 – T32 Termiki və kimyəvi yanıqlar
T33 – T35 Donvurma
T36 – T50 Dərman vasitələri, dərman preparatları və bioloji maddələrlə zəhərlənmələr
T51 – T65 Qeyri-tibbi təyinatla işlədilən maddələrin toksik təsiri
T66 – T78 Xarici amillərin təsirinin digər dəqiqləşdirilməmiş nəticələri
T79
Travmaların bəzi erkən ağırlaşmaları
T80 – T88 Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, cərrahi və terapevtik müdaxilələrin ağırlaşmaları
T90 – T98 Travmaların, zəhərlənmələrin və xarici amillərin digər təsirlərinin nəticələri
Bu sinfin, "S"-hərfi ilə göstərilən bölməsində o travma növləri kodlaşdırılır ki, bu zaman
travma konkret olaraq bədənin müəyyən bir nahiyəsinə aid olmuş olsun. "T"-hərfi ilə isə
çoxsaylı
travmalar
və bədənin dəqiqləşdirilməmiş hissələrinin travmaları, həmçinin
zəhərlənmələr və xarici amillərin təsirinin bir sıra digər nəticələri kodlaşdırılır.
O halda ki, sərlövhə bir çox travmanın olduğunu göstərir, o zaman "ilə" bağlayıcısı adları
çəkilən nahiyələrin hər ikisinin, "və" bağlayıcısı isə – həm bir, həm də hər iki nahiyənin
travmaya məruz qaldığını göstərir.
Travmaların kodlaşdırılmasının "kombinə olunmuş" prinsipi imkan daxilində geniş tətbiq
olunmalıdır. Çoxsaylı travmalar üçün kombinə olunmuş rubrikalar o məqsədlə nəzərdə tutulur
ki, bu zaman hər bir nahiyənin travmasını ayrılıqda səciyyələndirmək ya mümkün olmasın, və
ya ilkin statistik hesabat aparılarkən bir koddan istifadə etmək daha əlverişli olsun. Başqa
hallarda mövcud travmanın hər biri ayrı-ayrılıqda kodlaşdırılmalıdır.
Digər bölmədə verilmiş "xəstəliklərin və ölüm hadisələrinin kodlaşdırılma qaydası" da mütləq
nəzərdə tutulmalıdır.
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"S"-bölməsi, həmçinin T00–T14 və T90–T98 rubrikaları özündə o travmaları cəmləşdirir ki,
onlar üçrəqəmli rubrika səviyyəsində aşağıdakı formada təsnif olunurlar:

Səthi travma, o cümlədən:

• sıyrıntı
• suluq (qeyri-termik)
• əzilmə, göyərmə, qançır və hematoma
• iri ölçülü açıq yara olmadan səthi yad cisim (tikan) təsirindən törənən travma
• həşərat sancması (zəhərli olmayan)
Açıq yara, o cümlədən
• canlı dişləməsi
• kəsilmiş
• cırılmış
• deşilmiş:
− ƏGO
− (deşib keçən) yad cisim ilə

Sınıq, o cümlədən:
•

•
•

qapalı:
• mürəkkəb
• infeksiyalaşmış
• qəlpəli
• natamam
• çıxıntı əmələ gətirən
• içəri batmış
• parçalanmış
• xətti
• sadə
• epifizin yerdəyişməsi ilə
• vintvarı
çıxıqla birgə
yerdəyişmə ilə

sağalmanın ləngiməsi ilə və ya ləngimə olmadan

Sınıq:
•

açıq:
• mürəkkəb
• infeksiyalaşmış
• qəlpəli
sağalmanın ləngiməsi ilə və ya ləngimə olmadan
• nöqtəvi yara ilə
• yad cisim ilə
Çıxarılıb: sınıq:
• patoloji (M84.4)
• osteoporoz ilə (M80.–)
• stresslə bağlı (M84.3)
• düzgün bitişməyən (M84.0)
• bitişməmiş [yalançı oynaq] (M84.1)
Çıxıqlar, gərilmələr və oynağın kapsul-bağ aparatının zədələnmələri, o cümlədən:
oynaq (kapsulunun), bağının:
• qopması
• cırılması
• gərilməsi
• gərginləşməsi
• travmatik:
− hemartrozu
− üzülməsi
− burxulması
− cırılması
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Sinirlərin və onurğa beyninin travması, o cümlədən:
onurğa beyninin tam və ya natamam zədələnməsi
sinirlərin və onurğa beyninin tamlığının pozulması
travmatik:
• sinirin kəsişməsi
• hematomieliya
• (ötüb keçən) iflic
• paraplegiya
• kvadriplegiya
Qan damarlarının zədələnməsi, o cümlədən:
qan damarlarının:
• qopması
• cırılması
• üzülməsi
• travmatik:
• anevrizması və ya fistulu (arteriovenoz)
• arterial hematoması
• cırılması

Əzələlərin və vətərlərin zədələnməsi, o cümlədən:
əzələlərin, vətərlərin və bağların:
• qopması
• cırılması
• üzülməsi
• gərilməsi
• travmatik cırılması
Bərk əzilmə
Travmatik amputasiya

Daxili orqanların travması, o cümlədən:
daxili orqanların:
• partlayış dalğasından törənən travması
• qançırı
• silkələnmə nəticəsində travması
• bərk əzilməsi
• cırılması
• travmatik:
• hematoması
• deşilməsi
• cırılması
• yırtılması
Digər və dəqiqləşdirilməmiş travmalar
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Başın travmaları
(S00-S09)
Daxil edilib: qulağın
gözün
üzün (istənilən hissəsinin)
diş ətinin
çənənin
gicgah-çənə oynağı nahiyəsinin
travmaları
ağız boşluğunun
damağın
gözyuvası yanı nahiyənin
başın tüklü hissəsinin
dilin
dişin
Çıxarılıb: termiki və kimyəvi yanıqlar (T20 – T32)
yad cisimlərin:
• qulağa (T16)
• qırtlağa (T17.3)
• ağıza (T18.0)
düşməsinin nəticəsi
• buruna (T17.0 – T17.1)
• udlağa (T17.2)
• gözün xarici hissəsinə (T15.–)
donvurma (T33 – T35)
zəhərli həşəratların sancması və ya dişləməsi (T63.4)

S00

Başın səthi travması
Çıxarılıb: baş beynin (diffuz) kontuziyası (S06.2)
• ocaqlı (S06.3)
gözün və gözyuvasının travması (S05.–)

S00.0
S00.1

Başın tüklü hissəsinin səthi travması
Göz qapağı və gözyuvası yanı nahiyənin əzilməsi
Göz nahiyəsində qançır
Çıxarılıb: göz alması və gözyuvası toxumalarının əzilməsi (S05.1)

S00.2

Göz qapağı və gözyuvası yanı nahiyənin digər səthi travmaları
Çıxarılıb: konyuktiva və buynuz qişanın səthi travması (S05.0)

S00.3
S00.4
S00.5
S00.7
S00.8
S00.9

Burnun səthi travması
Qulağın səthi travması
Dodağın və ağız boşluğunun səthi travması
Başın çoxsaylı səthi travmaları
Başın digər hissələrinin səthi travması
Başın dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyasının səthi travması

S01

Başın açıq yarası
Çıxarılıb: dekapitasiya (S18)
gözün və gözyuvasının travması (S05.–)
başın hissəsinin travmatik amputasiyası (S08.–)

S01.0

Başın tüklü hissəsinin açıq yarası
Çıxarılıb: başın tüklü hissəsi dərisinin qopub ayrılması (S08.0)
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S01.1

Göz qapağı və gözyuvası yanı nahiyənin açıq yarası
Göz qapağı və gözyuvası yanı nahiyənin , gözyaşı axacaqlarının prosesə cəlb olunması ilə və ya
cəlb olunmadan, açıq yarası

S01.2
S01.3
S01.4
S01.5

Burnun açıq yarası
Qulağın açıq yarası
Yanaq və gicgah-çənə nahiyəsinin açıq yarası
Dodaq və ağız boşluğunun açıq yarası
Çıxarılıb: dişin [travma nəticəsində] çıxması (S03.2)
dişin sınması (S02.5)

S01.7
S01.8
S01.9

Başın çoxsaylı açıq yaraları
Başın digər nahiyələrinin açıq yaraları
Başın dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı açıq yarası

S02

Kəllənin və üz sümüklərinin sınığı
Qeyd. Kəllənin və üz sümüklərinin sınıqlarının kəllədaxili travma ilə birgə rast gəlinmə
hallarının birincili kodlaşdırılması zamanı, II-ci cilddə verilmiş «xəstələnmə və ölüm
hadisələrinin (hallarının) kodlaşdırılmasına dair təlimat» əldə rəhbər tutulmalıdır.
Növbəti yarımrubrikalar sınığın və ya açıq yaranın müəyyənləşdirilməsi üçün çoxsaylı
kodlaşdırma aparmaq mümkünsüz olduqda və ya məqsədəuyğun olmadıqda bu halların əlavə
xarakteristikası verilən zaman istifadə olunması üçün verilir. Əgər sınığın «açıq» və ya «qapalı»
olması barədə məlumat yoxdursa, onu «qapalı» kimi təsnif etmək lazımdır:
0 – qapalı
1 – açıq

S02.0

Kəllə tağının sınığı
Alın sümüyünün
Təpə sümüyünün

S02.1

Kəllə əsasının sınığı
Ön
Orta
çuxurcuqların
Arxa
Ənsə sümüyünün
Gözyuvasının yuxarı divarının
Xəlbir sümük
ciblərinin
Alın sümük
Pazabənzər sümüyün
Gicgah sümüyünün
Çıxarılıb: ƏGO göz yuvasının (S02.8)
Göz yuvası dibinin (S02.3)

S02.2
S02.3

Burun sümüklərinin sınığı
Gözyuvası dibinin sınığı
Çıxarılıb: ƏGO gözyuvasının (S02.8)
gözyuvasının yuxarı divarının (S02.1)

S02.4

Almacıq sümüyü və əngin sınığı
Əngin (sümüyünün)
Almacıq qövsünün

S02.5

Dişin sınığı
Sınmış diş

S02.6

Alt çənənin sınığı
Alt çənənin (sümüyünün)sınığı

S02.7

Kəllə sümükləri və üz sümüklərinin çoxsaylı sınıqları
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S02.8

Digər üz sümükləri və kəllə sümüklərinin sınıqları
Alveolların (diş çıxıntısının)
ƏGO gözyuvasının
Damaq sümüyünün
Çıxarılıb: gözyuvası(-nın):
• dibinin (S02.3)
• yuxarı divarının (S02.1)

S02.9

Dəqiqləşdirilməmiş kəllə sümüyü və üz sümüyünün sınığı

S03

Baş oynaqları və bağlarının çıxıq, gərilmə və zədələnməsi

S03.0

Çənə çıxığı
Çıxığı:
• Çənənin (qığırdağın) (meniskin)
• Alt çənənin
• Gicgah-çənə oynağının

S03.1
S03.2
S03.3
S03.4

Burnun qığırdaq arakəsməsinin çıxığı
Dişin [travma nəticəsində] çıxması
Başın digər və dəqiqləşdiriməmiş nahiyəsinin çıxığı
Çənə oynağının (bağının) gərilməsi və zədələnməsi
Gicgah-çənə (oynağının) (bağının)

S03.5

Başın digər və dəqiqləşdirilməmiş şöbələrinin oynaq və
bağlarının gərilməsi və zədələnməsi

S04

Kəllə sinirlərinin travması

S04.0

Görmə siniri və aparıcı görmə yollarının travması
Görmə çarpazının
2-ci kəllə sinirinin
Baş beyin qabığının görmə mərkızinin

S04.1

Gözün hərəki sinirinin travması
3-cü kəllə sinirinin

S04.2

Blok sinirinin travması
4-cü kəllə sinirinin

S04.3

Üçlü sinirin travması

S04.4

Uzaqlaşdırıcı sinirin travması

5-ci kəllə sinirinin
6-ci kəllə sinirinin

S04.5

Üz sinirinin travması

S04.6

Eşitmə sinirinin travması

7-ci kəllə sinirinin
8-ci kəllə sinirinin

S04.7

Əlavə [qayıdan] sinirin travması
11-ci kəllə sinirinin

S04.8

Digər kəllə sinirlərinin travması
Dil-udlaq sinirinin [9-cu kəllə sinirinin]
Dilaltı sinirin [12-ci kəllə sinirinin]
Qoxu sinirinin [1-ci kəllə sinirinin]
Azan sinirinin [10-cu kəllə
sinirinin]

S04.9
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S05

Gözün və göz yuvasının travması
Çıxarılıb: gözün hərəki sinirinin [3-cü kəllə sinirinin] (S04.1)
görmə sinirinin [2-ci kəllə sinirinin] (S04.0)
Göz qapağı və göz yuvası yanı nahiyənin açıq yarası (S01.1)
Göz yuvası sümüklərinin sınığı (S02.1, S02.3, S02.8)
Göz qapağının səthi travması (S00.1- S00.2)

S05.0

Yad cisim olması barədə məlumat verilmədən konyuktivanın
travması və buynuz qişanın sıyrıntısı
Çıxarılıb: konyuktiva kisəsində (T15.1)
buynuz qişada (T15.0)

S05.1

travması

yad cisim olması

Göz alması və göz yuvası toxumalarının əzilməsi
Travmatik hifema
Çıxarılıb: göz nahiyəsində qançır (S00.1)
göz qapağı və göz yuvası yanı nahiyənin əzilməsi (S00.1)

S05.2
S05.3

Göz yuvasıdaxili toxumanın batması və ya itirilməsi ilə müşayiət
olunan gözün cırılmış yarası
Gözün cırılmış yarası; göz yuvasıdaxili toxumanın batması və ya
itirilməsi baş vermədən
Gözün cırılmış yarası, ƏGO

S05.4

Yad cisim olması ilə və ya yad cisim olmadan göz yuvasının
dəlib keçmiş yarası
Çıxırılıb: göz yuvasının dəlib keçmiş yaralanmasına səbəb olan çıxarılmamış
(göz yuvasına çoxdan düşmüş) yad cisim (H05.5)

S05.5

Göz almasının yad cisim olması ilə dəlib keçmiş yarası
Çıxarılıb: çıxarılmamış (göz almasına çoxdan düşmüş) yad cisim (H44.6 – H44.7)

S05.6

Göz almasının yad cisim olmadan dəlib keçmiş yarası
Gözün dəlib keçmiş ƏGO yarası

S05.7

Göz almasının [qopub] çıxması
Travmatik enokulyasiya

S05.8

Gözün və göz yuvasının digər travmaları
Göz yaşı kanalının travması

S05.9

Gözün və göz yuvasının dəqiqləşdirilməmiş hissəsinin travması
Gözün ƏGO travması

S06

Kəllədaxili travma
Qeyd. Kəllədaxili travmaların, sınıqlarla birgə rast gəlinmə hallarının kodlaşdırılması zamanı,
II cilddə verilmiş «xəstələnmə və olüm hadisələrinin (hallarının) kodlaşdırılmasına dair
təlimat» əldə rəhbər tutulmalıdır.
Növbəti yarımrubrikalar (beşinci rəqəm) kəllədaxili travmalar və açıq yaraların
müəyyənləşməsi üçün çox saylı kodlaşdırma aparmaq mümkünsüz olduqda və məqsədəuyğun
olmadıqda bu halların əlavə xarakteristikası zamanı istifadə üçün verilir:
0 – açıq kəllədaxili yara olmadan
1 – açıq kəllədaxili yara ilə

S06.0

Baş beynin silkələnməsi

S06.1
S06.2

Baş beynin travmatik ödemi
Baş beynin diffuz travması

Commotio cerebri [beyin silkələnməsi]

Baş beynin:
• ƏGO kontuziyası
• ƏGO partlaması
Baş beynin travmatik sıxılması ƏGO
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S06.3

S06.4

Baş beynin ocaqlı travması
Ocaqlı
• serebral:
− kontuziya
− partlama
• travmatik beyindaxili qansızma

Epidural qansızma

(Travmatik) ekstradural qansızma

S06.5
S06.6
S06.7
S06.8

Travmatik subdural qansızma
Travmatik subaraxnoidal qansızma
Uzun sürən komatoz vəziyyətlə müşayiət olunan kəllədaxili
travma
Digər kəllədaxili travmalar
Travmatik qansızma:
• beyinciyə
• ƏGO kəllə daxilinə

S06.9

Dəqiqləşdirilməmiş kəllədaxili travma
ƏGO beyin travması
Çıxarılıb: ƏGO başın travması (S09.0)

S07

Başın bərk əzilməsi

S07.0
S07.8
S07.9

Üzün bərk əzilməsi S07.1
Kəllənin bərk əzilməsi
Başın digər hissələrinin bərk əzilməsi
Başın dəqiqləşdirilməmiş hissəsinin bərk əzilməsi

S08

Başın hissəsinin travmatik amputasiyası

S08.0
S08.1
S08.8
S08.9

Başın tüklü hissəsinin qopub ayrılması
Qulağın travmatik amputasiyası
Başın digər hissələrinin travmatik amputasiyası
Başın dəqiqləşdirilməmiş hissəsinin travmatik amputasiyası
Çıxarılıb: dekapitasiya (S18)

S09

Başın digər və dəqiqləşdirilməmiş travmaları

S09.0

Başın qan damarlarının, başqa rubrikalarda təsnif olunmayan
zədələnməsi
Çıxarılıb: serebral qan damarlarının (S06.–)
preserebral qan damarlarının (S15.–)

S09.1
S09.2
S09.7

travması

Başın əzələ və vətərlərinin travması
Təbil pərdəsinin travmatik cırılması
Başın çoxsaylı travmaları
S00–S09.2 rubrikalarındə göstərilən travmalardan bir yox, bir neçəsinin

S09.8
S09.9

Başın digər dəqiqləşdirilmiş travmaları
Başın dəqiqləşdirilməmiş travması
Üzün ƏGO
Qulağın ƏGO
Burnun ƏGO
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Boynun travmaları
(S10–S19)
Daxil edilib: boynun arxa hissəsinin
körpücüküstü nahiyənin
travmaları
boğazın
Çıxarılıb: termiki və kimyəvi yanıqlar (T20–T32)
yad cisimlərin:
• qırtlağa (T17.3)
• qida borusuna (T18.1)
düşməsinin (daxil olmasının) nəticələri
• udlağa (T17.2)
• traxeyaya (T17.4)
onurğanın ƏGO sınığı (T08)
donvurma (T33–T35)
• onurğa beyninin ƏGO (T09.3)
travması
• gövdənin ƏGO (T09.–)
zəhərli həşəratın dişləməsi və ya sancması (T63.4)

S10

Boynun səthi travması

S10.0

Boğazın əzilməsi
Qida borusunun boyun şöbəsinin
Qırtlağın
Udlağın
Traxeyanın

S10.1
S10.7
S10.8
S10.9

Boğazın digər və dəqiqləşdirilməmiş səthi travmaları
Boynun çoxsaylı travmaları
Boynun digər hissələrinin səthi travması
Boynun dəqiqləşdirilməmiş hissəsinin səthi travması

S11

Boynun açıq yarası
Çıxarılıb: dekapitasiya (S18)

S11.0

Qırtlaq və traxeyanı əhatə edən açıq yara
Traxeyanın:
• ƏGO
açıq yarası
• boyun şöbəsinin
Çıxarılıb: traxeyanın döş hissəsinin (S27.5)

S11.1
S11.2

Qalxanabənzər vəzini əhatə edən açıq yara
Udlaq və qida borusunun boyun hissəsini əhatə edən açıq yara
Çıxarılıb: qida borusunun ƏGO (S27.8)

S11.7
S11.8
S11.9

Boynun çoxsaylı açıq yaraları
Boynun digər hissələrinin açıq yarası
Boynun dəqiqləşdirilməmiş hissəsinin açıq yarası
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S12

Onurğanın boyun şöbəsinin sınığı
Daxil edilib: boyun hissə(si)nin:
• fəqərə qövsünün
• onurğanın
• tinli çıxıntının
• köndələn çıxıntının
• fəqərənin
Növbəti yarımrubrikalar (beşinci rəqəm) qapalı və ya açıq yaranın müəyyənləşməsi üçün
çoxsaylı kodlaşdırma aparmaq mümkünsüz olduqda və məqsədəuyğun olmadıqda bu
halların əlavə xarakteristikası verilən zaman fakültətiv istifadə üçün verilir. Əgər sınığın «açıq»
və ya «qapalı» olması barədə məlumat yoxdursa, onu «qapalı» kimi təsnif etmək lazımdır:
0 – qapalı
1 – açıq

S12.0

Birinci boyun fəqərəsinin sınığı
Atlas

S12.1

İkinci boyun fəqərəsinin sınığı
Aksis

S12.2

Digər dəqiqləşdirilmiş boyun fəqərələrinin sınığı
Çıxarılıb: boyun fəqərələrinin çoxsaylı sınıqları (S12.7)

S12.7
S12.8

Boyun fəqərələrinin çoxsaylı sınıqları
Boynun digər hissələrinin sınığı
Dilaltı sümüyün
Qırtlağın
Qalxanabənzər qığırdağın
Traxeyanın

S12.9

Boynun dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı sınığı
Boyun (şöbənin) fəqərəsinin ƏGO sınığı
Onurğanın boyun şöbəsinin ƏGO sınığı

S13

Boyun səviyyəsində kapsul-bağ aparatının çıxığı, gərilməsi
və zədələnməsi
Çıxarılıb: boyun şöbəsində fəqərəarası diskin cırılması və ya (qeyri-travmatik)
yerini dəyişməsi (M50.–)

S13.0
S13.1

Boyun səviyyəsində fəqərəarası diskin travmatik cırılması
Boyun fəqərəsinin çıxığı
Onurğanın boyun şöbəsinin ƏGO

S13.2
S13.3
S13.4

Boynun digər və dəqiqləşdirilməmiş hissəsinin çıxığı
Boyun səviyyəsində çox saylı çıxıqlar
Onurğanın boyun şöbəsinin bağ aparatının gərilməsi və
zədələnməsi
Onurğanın boyun şöbəsinin ön-boylama bağının
I və II boyun fəqərəsinin (oynağının)
Atlantooksipital (atlas-ənsə) oynağın
«Qamçı» travması

S13.5

Qalxanabənzər vəzi nahiyəsinin bağ aparatının gərilməsi və
zədələnməsi
Üzük-çalovabənzər (oynağın) (bağın)
Üzük-qalxanabənzər (oynağın) (bağın)
Qalxanabənzər qığırdağın
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S13.6

Boynun digər və dəqiqləşdirilməmiş hissələrinin oynaqlarının
və bağlarının gərilməsi və zədələnməsi

S14

Sinirlərin və onurğa beyninin boyun səviyyəsində travması

S14.0
S14.1

Onurğa beynin boyun şöbəsinin kontuziya və ödemi
Onurğa beynin boyun şöbəsinin digər və dəqiqləşdirilməmiş
travmaları
Onurğa beynin boyun şöbəsinin travması ƏGO

S14.2
S14.3
S14.4
S14.5
S14.6

Onurğanın boyun şöbəsinin sinir kökünün travması
Bazu kələfinin travması
Boynun periferik sinirlərinin travması
Boyun şöbəsinin simpatik sinirlərinin travması
Boynun digər və dəqiqləşdirilməmiş sinirlərinin travması

S15

Qan damarlarının boyun səviyyəsində travması

S15.0

Yuxu arteriyasının travması
(Ümumi) (xarici) (daxili) yuxu arteriyasının

S15.1
S15.2
S15.3
S15.7
S15.8
S15.9

Fəqərə arteriyasının travması
Xarici vidaci venanın travması
Daxili vidaci venanın travması
Bir neçə qan damarının boyun səviyyəsində travması
Digər qan damarlarının boyun səviyyəsində travması
Dəqiqləşdirilməmiş qan damarının boyun səviyyəsində travması

S16

Əzələ və vətərlərin boyun səviyyəsində travması

S17

Boynun bərk əzilməsi

S17.0
S17.8
S17.9

Qırtlaq və traxeyanın bərk əzilməsi
Boynun digər hissələrinin bərk əzilməsi
Boynun dəqiqləşdirilməmiş hissəsinin bərk əzilməsi

S18

Boyun səviyyəsində travmatik amputasiya
Dekapiatsiya (başın bədəndən ayrılması)

S19

Digər və dəqiqləşdirilməmiş boyun travmaları

S19.7

Boynun çoxsaylı travmaları
«S10–S18» rubrikalarındə təsnif olunan travmalardan bir deyil, bir neçəsinin

S19.8
S19.9

Boynun digər dəqiqləş--dirilmiş travmaları
Dəqiqləşdirilməmiş boyun travması
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Döş qəfəsinin travmaları
(S20–S29)
Daxil edilib: süd vəzisinin
döşün (divarın)
travmaları
kürəkarası nahiyənin
Çıxarılıb: termiki və kimyəvi yanıqlar (T20-T32)
yad cisimlərin:
• bronxa (T17.5)
• ağciyərə (T17.8)
düşməsinin (daxil olmasının) nəticələri
• qida borusuna (T18.1)
• traxeyaya (T17.4)
onurğanın sınığı ƏGO (T08)
donvurma (T33–T35)
qoltuqaltı çuxurun
körpücük sümüyünün
(S40–S49)
kürək nahiyəsinin
travmaları
bazu oynağının
onurğa beyninin ƏGO (T09.3)
gövdənin ƏGO (T09.–)
zəhərli həşəratların dişləməsi və ya sancması (T63.4)

S20

Döş qəfəsinin səthi travması

S20.0
S20.1
S20.2
S20.3
S20.4
S20.7
S20.8

Süd vəzisinin əzilməsi
Süd vəzisinin digər və dəqiqləşdirilmiş səthi travmaları
Döş qəfəsinin əzilməsi
Döş qəfəsinin ön divarının digər səthi travmaları
Döş qəfəsinin arxa divarının digər səthi travmaları
Döş qəfəsinin çox saylı səthi travmaları
Döş qəfəsinin digər və dəqiqləşdirilməmiş hissəsinin səthi
travmaları
Döş qəfəsi divarının ƏGO

S21

Döş qəfəsinin açıq yarası
Çıxarılıb: travmatik:
• hemopnevmotoraks (S27.2)
• hemotoraks (S27.1)
• pnevmotoraks (S27.0)

S21.0
S21.1
S21.2
S21.7
S21.8
S21.9

Süd
Döş
Döş
Döş
Döş
Döş

vəzisinin açıq yarası
qəfəsinin ön divarının açıq yarası
qəfəsinin arxa divarının açıq yarası
qəfəsinin divarının çox saylı açıq yaraları
qəfəsinin digər şöbələrinin açıq yarası
qəfəsinin dəqiqləşdirilməmiş şöbəsinin açıq yarası

Döş qəfəsi divarının ƏGO
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S22

Qabırğanın (qabırğaların), döş sümüyünün və onurğanın
döş şöbəsinin sınığı
Daxil edilib: döş şöbəsinin:
• fəqərə qövsünün
• tinli çıxıntının
• köndələn çıxıntının
• fəqərənin
Çıxarılıb: körpücük sümüyünün (S42.0)
sınığı
kürək sümüyünün (S42.1)
Növbəti yarımrubrikalar (beşinci rəqəm) sınıq və ya açıq yaranın müəyyənləşməsi üçün
çoxsaylı kodlaşdırma aparmaq mümkünsüz olduqda və məqsədəuyğun olmadıqda bu
halların əlavə xarakteristikası verilən zaman fakültətiv istifadə üçün verilir. Əgər sınığın "açıq"
və ya "qapalı" olması barədə məlumat yoxdursa, onu "qapalı" kimi təsnif etmək lazımdır:
0 – qapalı
1 – açıq

S22.0

Döş fəqərəsinin sınığı
Onurğanın döş şöbəsinin sınığı ƏGO

S22.1
S22.2
S22.3
S22.4
S22.5
S22.8
S22.9

Onurğanın döş şöbəsinin çox saylı sınıqları
Döş sümüyünün sınığı
Qabırğanın sınığı
Qabırğaların çox saylı sınıqları
Çökmüş döş qəfəsi
Döş qəfəsinin digər şöbələrinin sınığı
Döş qəfəsinin dəqiqləşdirilməmiş şöbəsinin sınığı

S23

Döş qəfəsinin kapsul-bağ aparatının və oynaqlarının çıxığı,
gərilməsi və zədələnməsi
Çıxarılıb: döş-körpücük oynaığnın çıxığı, gərilməsi və zədələnməsi (S43.2, S43.6)
döş şöbəsində fəqərəarası diskin cırılması və (qeyri-travmatik) yerdəyişməsi
(M51.–)

S23.0
S23.1

Döş şöbəsində fəqərəarası diskin travmatik cırılması
Döş fəqərəsinin çıxığı
Onurğanın döş şöbəsinin ƏGO

S23.2
S23.3
S23.4
S23.5

Döş qəfəsinin digər və dəqiqləşdirilməmiş şöbəsinin çıxığı
Onurğanın döş şöbəsinin bağ aparatının gərilməsi və
zədələnməsi
Qabırğalar və döş sümüyünün bağ aparatının gərilməsi və
zədələnməsi
Döş qəfəsinin digər və dəqiqləşdirilməmiş şöbəsinin bağ
aparatının gərilməsi və zədələnməsi

S24

Döş şöbəsində sinirlərin və onurğa beyninin travması

S24.0
S24.1

Onurğa beyninin döş şöbəsinin əzilməsi və ödemi
Onurğa beyninin döş şöbəsinin digər və dəqiqləşdirilməmiş
travmaları
Onurğanın döş şöbəsinin sinir köklərinin travması
Döş qəfəsinin periferik sinirlərinin travması

Çıxarılıb: bazu kələfinin travması (S14.3)

S24.2
S24.3
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S24.4

Döş şöbəsinin simpatik sinirlərinin travması
Ürək kələfinin
Qida borusu kələfinin
Ağciyər kələfinin
Ulduzabənzəz düyünün
Döş simpatik düyününün

S24.5
S24.6

Döş şöbəsinin digər sinirlərinin travması
Döş şöbəsinin dəqiqləşdirilməmiş sinirinin travması

S25

Döş qəfəsinin qan damarlarının travması

S25.0

Aortanın döş şöbəsinin travması
Aortanın, ƏGO

S25.1
S25.2

Adsız və ya körpücükaltı arteriyanın travması
Yuxarı boş venanın travması

S25.3
S25.4
S25.5
S25.7
S25.8

Adsız və ya körpücükaltı venanın travması
Ağciyər qan damarlarının travması
Qabırğaarası qan damarlarının travması
Döş şöbəsinin bir neçə qan damarlarının travması
Döş şöbəsinin digər qan damarlarının travması

Vena cava, ƏGO

Tək venanın
Süd vəzisinin arteriya və ya venalarının

S25.9

Döş şöbəsinin dəqiqləşdirilməmiş qan damarının travması

S26

Ürəyin travması
Daxil edilib: ürəyin:
• əzilməsi
• cırılması
• deşilməsi
• travmatik perforasiyası
Növbəti yarımrubrikalar (beşinci rəqəm) sınıq və ya açıq yaranın müəyyənləşməsi üçün
çoxsaylı kodlaşdırma aparmaq mümkünsüz olduqda və məqsədəuyğun olmadıqda bu
halların əlavə xarakteristikası verilən zaman fakültətiv istifadə üçün verilir. Əgər sınığın "açıq"
və ya "qapalı" olması barədə məlumat yoxdursa, onu "qapalı" kimi təsnif etmək lazımdır:
0 – döş boşluğuna işləyən açıq yara olmadan
1 – döş boşluğuna işləyən açıq yara ilə

S26.0
S26.8
S26.9

S27

Perikarda qansızması [hemoperikard] ilə ürək travması
Ürəyin digər travmaları
Ürəyin dəqiqləşdirilməmiş travması

Döş boşluğunun digər və dəqiqləşdirilməmiş orqanlarının
travması
Növbəti yarımrubrikalar (beşinci rəqəm) sınıq və ya açıq yaranın müəyyənləşməsi üçün
çoxsaylı kodlaşdırma aparmaq mümkünsüz olduqda və məqsədəuyğun olmadıqda bu
halların əlavə xarakteristikası verilən zaman fakültətiv istifadə üçün verilir. Əgər sınığın "açıq"
və ya "qapalı" olması barədə məlumat yoxdursa, onu "qapalı" kimi təsnif etmək lazımdır:
0 – döş boşluğuna işləyən açıq yara olmadan
1 – döş boşluğuna işləyən açıq yara ilə
Çıxarılıb: qida borusunun boyun şöbəsinin (S10–S19)
travması
traxeyanın (boyun şöbəsinin) (S10–S19)

S27.0
S27.1
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S27.2
S27.3
S27.4
S27.5
S27.6
S27.7
S27.8

Travmatik hemopnevmotoraks
Ağciyərin digər travmaları
Bronxların travmaları
Traxeyanın döş şöbəsinin travması
Plevranın travması
Döş boşluğu orqanlarının çox saylı travmaları
Digər dəqiqləşdirilmiş döş boşluğu orqanlarının travmaları
Diafraqmanın
Limfatik döş axacağının
Qida borusunun (döş şöbəsinin)
Timus (çəngələbənzər) vəzinin

S27.9

Dəqiqləşdirilməmiş döş boşluğu orqanının travması

S28

Döş qəfəsinin bərk əzilməsi və onun bir hissəsinin
travmatik ampuatasiyası

S28.0

Əzilmiş döş qəfəsi
Çıxarılıb: çökmüş döş qəfəsi (S22.5)

S28.1

Döş qəfəsinin bir hissəsinin travmatik amputasiyası
Çıxarılıb: gövdənin döş qəfəsi səviyyəsində kəsilməsi (T05.8)

S29

Döş qəfəsinin digər dəqiqləşdirilməmiş travmaları

S29.0
S29.7

Əzələ və vətərlərin döş qəfəsi səviyyəsində travmaları
Döş qəfəsinin çox saylı travmaları
S20–S29.0 rubrikalarınin bir neçəsində təsnif edilən travmalar

S29.8
S29.9

Döş qəfəsinin digər dəqiqləşdirilmiş travmaları
Döş qəfəsinin dəqiqləşdirilməmiş travması

Qarnın, beldən aşağı hissənin, onurğanın bel şöbəsinin və
çanağın travmaları
(S30–S39)
Daxil edilib: qarın divarının
anusun
sağrı nahiyəsinin
travmaları
xarici cinsiyyət orqanlarının
qalça nahiyəsinin
qasıq nahiyəsinin
Çıxarılıb: termiki və kimyəvi yanıqlar (T20–T32)
yad cisimin:
• anus və duz bağırsağa (T18.5)
• sidik-cinsiyyət yoluna (T19.–)
• mədə, nazik və yoğun bağırsağa (T18.2-T18.4)
onurğanın ƏGO sınığı (T08)
donvurma (T33–T35)
zəhərli həşəratların dişləməsi və sancması(T63.4)
• kürəyin ƏGO (Τ09.−)
• gövdənin ƏGO (T09.-)
• onurğa beynin ƏGO(T09.3)

daxil olmasının nəticələri

travmaları
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S30

Qarnın, beldən aşağı hissənin və çanağın səthi travması
Çıxarılıb: bud-çanaq nahiyəsinin səthi travması (S70.–)

S30.0

Beldən aşağı hissənin və çanağın əzilməsi
Sağrı nahiyəsinin

S30.1

Qarın divarının əzilməsi
Qarnın yan divarının
Qasıq nahiyəsinin

S30.2

Xarici cinsiyyət orqanlarının əzilməsi
(Böyük) (kiçik) cinsiyyət dodağının
Cinsiyyət üzvünün
Aralığın
Xayalığın
Xayanın
Uşaqlıq yolunun
Vulvanın

S30.7
S30.8
S30.9

S31

Qarnın, beldən aşağı hissənin və çanağın çox saylı səthi
travmaları
Qarnın, beldən aşağı hissənin və çanağın digər səthi
travmaları
Qarnın, beldən aşağı hissənin və çanağın dəqiqləşdirilməmiş
lokalizasiyalı səthi travması

Qarnın, beldən aşağı hissənin və çanağın açıq yarası
Çıxarılıb: bud-çanaq oynağı nahiyəsinin açıq yarası (S71.0)
qarnın, beldən aşağı hissənin və çanağın bir hissəsinin travmatik amputаsiyası
(S38.2–S38.3)

S31.0

Beldən aşağı hissənin və çanağın açıq yarası
Sağrı nahiyəsinin

S31.1

Qarın divarının açıq yarası
Qalça nahiyəsinin
Qasıq nahiyəsinin

S31.2
S31.3
S31.4
S31.5

Cinsiyyət üzvünün açıq yarası
Xayalıq və xayaların açıq yarası
Uşaqlıq yolu və vulvanın açıq yarası
Digər və dəqiqləşdirilməmiş xarici cinsiyyət orqanlarının açıq
yarası
Çıxarılıb: xarici cinsiyyət orqanlarının travmatik amputasiyası (S38.2)

S31.7
S31.8

Qarnın, beldən aşağı hissənin və çanağın çox saylı açıq
yaraları
Qarnın digər və dəqiqləşdirilməmiş hissəsinin açıq yarası

S32

Onurğanın bel-oma şöbəsinin və çanaq sümüklərinin sınığı
Daxil edilib: bel-oma şöbəsi səviyyəsində:
• fəqərə qövsünün
• tinli çıxıntının
sınığı
• köndələn çıxıntının
• onurğanın
Növbəti yarımrubrikalar (beşinci rəqəm) sınıq və ya açıq yaranın müəyyənləşməsi üçün çox
saylı kodlaşdırma aparmaq mümkünsüz olduqda və məqsədəuyğun olmadıqda bu halların
əlavə xarakteristikası verilən zaman fakültətiv istifadə üçün verilir. Əgər sınığın «açıq» və ya
«qapalı» olması barədə məlumat yoxdursa, onu «qapalı» kimi təsnif etmək lazımdır:
0 – qapalı
1 – açıq
Çıxarılıb: bud sümüyü boynunun ƏGO sınığı (S72.0)
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S32.0

Bel fəqərəsinin sınığı
Onurğanın bel şöbəsinin sınığı

S32.1
S32.2
S32.3
S32.4
S32.5
S32.7
S32.8

Oma sümüyünün sınığı
Büzdümün sınığı
Qalça sümüyünün sınığı
Sirkə kasasının sınığı
Qasıq sümüyünün sınığı
Onurğanın bel-oma şöbəsinin və çanaq sümüklərinin çox saylı
sınıqları
Onurğanın bel-oma şöbəsinin və çanaq sümüklərinin digər və
dəqiqləşdirilməmiş hissələrinin sınıqları
Oturaq sümüyünün
Onurğanın bel-oma şöbəsinin ƏGO
Çanağın ƏGO

S33

sınığı

Onurğanın bel şöbəsinin və çanağın kapsul-bağ aparatının
çıxığı, gərilməsi və zədələnməsi
Çıxarılıb: bud-çanaq oynağının və bağlarının çıxığı, gərilməsi və zədələnməsi(S73.‐)
çanağın birləşmə (oynaq) və bağlarının mamalıq travması (O71.6)
bel şöbəsində fəqərəarası diskin cırılma və (qeyri-travmatik) yerdəyişməsi (M51.‐)

S33.0
S33.1

Bel-oma şöbəsində fəqərəarası diskin travmatik cırılması
Bel fəqərəsinin çıxığı
Onurğanın bel şöbəsinin ƏGO çıxığı

S33.2
S33.3
S33.4
S33.5
S33.6
S33.7

S34
S34.0
S34.1
S34.2
S34.3
S34.4
S34.5

Oma-qalça oynağının və oma-büzdüm birləşməsinin çıxığı
Onurğanın bel-oma şöbəsinin və çanağın digər və
dəqiqləşdirilməmiş hissəsinin çıxığı
Qasıq simfizinin travmatik cırılması
Onurğanın bel şöbəsinin kapsul-bağ aparatının gərilməsi və
zədələnməsi
Oma-qalça oynağının kapsul-bağ aparatının gərilməsi və
zədələnməsi
Onurğanın bel-oma şöbəsinin və çanağın digər və
dəqiqləşdirilməmiş hissəsinin kapsul-bağ aparatının gərilməsi
və zədələnməsi

Qarın, beldən aşağı hissə və çanaq səviyyəsində onurğa
beynin bel şöbəsi və sinirlərinin travması
Onurğa beynin bel şöbəsinin silkələnməsi və ödemi
Onurğa beynin bel şöbəsinin digər travması
Onurğanın bel-oma şöbəsinin sinir kökünün travması
At quyruğunun travması
Bel-oma sinir kələfinin travması
Bel, oma və çanaq simpatik sinirlərinin travması
Qarın düyünü və ya kələfinin
Qarınaltı (hipoqastral) kələfin
(Aşağı) (yuxarı) müsariqə kələfinin
Visseral sinirin

171

XƏSTƏLİKLƏRİN BEYNƏLXALQ STATİSTİK TƏSNİFATI

S34.6
S34.8

Qarnın, beldən aşağı hissənin və çanağın periferik
sinirlərinin travması
Qarın, beldən aşağı hissə və çanaq səviyyəsində digər və
dəqiqləşdirilməmiş sinirlərin travması

S35

Qarın, beldən aşağı hissə və çanaq səviyyəsində qan
damarlarının travması

S35.0

Aortanın qarın hissəsinin travması
Çıxarılıb: aortanın ƏGO travması (S25.0)

S35.1

Aşağı boş venanın travması
Qaraciyər venasının
Çıxarılıb: boş venanın (vena cava) travması ƏGO (S25.2)

S35.2

Qarın və ya müsariqə arteriyalarının travması
Mədə arteriyasının
Qastroduodenal arteriyanın
Qaraciyər arteriyasının
(Aşağı) (yuxarı) müsariqə arteriyasının
Visseral arteriyanın

S35.3

Qapı və ya dalaq venasının travması
(Aşağı) (yuxarı) müsariqə venasının

S35.4

Böyrək qan damarlarının travması
Böyrək arteriyası və ya venasının

S35.5

S35.7
S35.8

Qalça qan damarlarının travması
Qarınaltı arteriya və ya venanın
Qalça arteriyası və ya venasının
Uşaqlıq arteriyası və ya venasının

Qarın, beldən aşağı hissə və çanaq səviyyəsində bir neçə qan
damarlarının travması
Qarın, beldən aşağı hissə və çanaq səviyyəsində digər qan
damarlarının travmaları
Yumurtalıq arteriyası və ya venasının

S35.9

Qarın, beldən aşağı hissə və çanaq səviyyəsində
dəqiqləşdirilməmiş qan damarının travması

S36

Qarın boşluğu orqanlanın travması
Növbəti yarımrubrikalar o məqsədlə verilir ki, mövcud vəziyyəti göstərən zaman, çox saylı
kodlaşdırma aparmaq ya mümkün olmasın və ya məqsədəuyğun hesab edilməsin:
0 – qarın boşluğuna işləyən açıq yara olmadan
1 – qarın boşluğuna işləyən açıq yara ilə birgə

S36.0
S36.1

Dalağın travması
Qaraciyərin və ya öd kisəsinin travması
Öd axacağının travması

S36.2
S36.3
S36.4
S36.5
S36.6
S36.7
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Mədəaltı vəzinin travması
Mədənin travması
Nazik bağırsağın travması
Çənbər bağırsağın travması
Düz bağırsağın travması
Bir neçə qarın boşluğu orqanının travması
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S36.8

Digər qarın boşluğu orqanlarının travması
Peritonun travması
Peritonarxası sahənin travması

S36.9

Dəqiqləşdiriməmiş qarın boşluğu orqanının travması

S37

Çanaq orqanlarının travması
Növbəti yarımrubrikalar o məqsədlə verilir ki, mövcud vəziyyəti göstərən zaman, çox saylı
kodlaşdırma aparmaq ya mümkün olmasın və ya məqsədəuyğun hesab edilməsin:
0 – qarın boşluğuna işləyən açıq yara olmadan
1 – qarın boşluğuna işləyən açıq yara ilə birgə
Çıxarılıb: periton və peritonarxası sahənin travması (S36.8)

S37.0
S37.1
S37.2
S37.3
S37.4
S37.5
S37.6
S37.7
S37.8

Böyrək travması
Sidik axarının travması
Sidik kisəsinin travması
Sidik kanalının travması
Yumurtalığın travması
Uşaqlıq [Fallop] borusunun travması
Uşaqlığın travması
Bir neçə çanaq orqanlarının travması
Digər çanaq orqanlarının travması
Böyrəküstü vəzinin
Prostat vəzinin
Toxum kisəciklərinin
Toxumçıxarıcı axacağın
Çıxarılıb: digər və dəqiqləşdirilməmiş xarici cinsiyyət orqanlarının açıq yarası (S31.5)

S37.9

Dəqiqləşdirilməmiş çanaq orqanının travması

S38

Qarnın, beldən aşağı hissə və çanağın bir hissəsinin
travmatik amputasiyası və bərk əzilməsi

S38.0
S38.1

Xarici cinsiyyət orqanlarının bərk əzilməsi
Qarnın, beldən aşağı hissənin və çanağın digər və
dəqiqləşdirilməmiş hissələrinin bərk əzilməsi
Xarici cinsiyyət orqanlarının travmatik amputasiyası

S38.2

(Böyük) (kiçik) cinsiyyət dodağının
Cinsiyyət üzvünün
Xayalığın Xayaların
Vülvanın

S38.3

Qarnın, beldən aşağı hissənin və çanağın digər və
dəqiqləşdirilməmiş hissəsinin travmatik amputasiyası
Çıxarılıb: gövdənin qarın səviyyəsində kəsilməsi (T05.8)

S39
S39.0
S39.6
S39.7

Qarnın, beldən aşağı hissənin və çanağın digər və
dəqiqləşdirilməmiş travmaları
Qarnın, beldən aşağı hissənin və çanağın əzələ və vətərinin
travması
Qarın boşluğu və çanaq orqanlarının müştərək travmaları
Qarnın, beldən aşağı hissənin və çanağın digər çox saylı
travmaları
S30–S39.6 rubrikalarınin bir neçəsində təsnif edilən travmalar
Çıxarılıb: S36.– və S37.– rubrikalarındə ayrılıqda təsnif edilən travmaların müştərək baş
verdiyi hallar (S39.6)
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S39.8
S39.9

Qarnın, beldən aşağı hissənin və çanağın digər
dəqiqləşdirilmiş travmaları
Qarnın, beldən aşağı hissənin və çanağın dəqiqləşdirilməmiş
travması

Yuxarı ətraf qurşağı və bazunun travmaları
(S40–S49)
Daxil edilib: qoltuqaltı çuxurun
travmaları
t
kürək nahiyəsinin
Çıxarılıb: yuxarı ətraf qurşağı və bazunun ikitərəfli travması (T00–T07)
termiki və kimyəvi yanıqlar (T20–T32)
donvurma (T33–T35)
əlin (dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı) (T10–T11)
travmaları
t
dirsəyin (S50–S59)
zəhərli həşəratların dişləməsi və ya sancması (T63.4)

S40

Yuxarı ətraf qurşağı və bazunun səthi travması

S40.0
S40.7
S40.8

Yuxarı ətraf qurşağı və bazunun əzilməsi
Yuxarı ətraf qurşağı və bazunun çox saylı səthi travmaları
Yuxarı ətraf qurşağı və bazunun digər səthi travmaları

S40.9

Yuxarı ətraf qurşağı və bazunun dəqiqləşdirilməmiş səthi
travması

S41

Yuxarı ətraf qurşağı və bazunun açıq yarası
Çıxarılıb: yuxarı ətraf qurşağı və bazunun travmatik amputasiyası (S48.–)

S41.0
S41.1
S41.7
S41.8

Yuxarı ətraf qurşağının açıq yarası
Bazunun açıq yarası
Yuxarı ətraf qurşağı və bazunun çox saylı açıq yaraları
Yuxarı ətraf qurşağının digər və dəqiqləşdirilməmiş hissəsinin
açıq yarası

S42

Yuxarı ətraf qurşağı və bazu səviyyəsində sınıq
Növbəti yarımrubrikalar (beşinci rəqəm) sınıq və ya açıq yaranın müəyyənləşməsi üçün çox
saylı kodlaşdırma aparmaq mümkünsüz olduqda və məqsədəuyğun olmadıqda bu halların
əlavə xarakteristikası verilən zaman fakültətiv istifadə üçün verilir. Əgər sınığın «açıq» və ya
«qapalı» olması barədə məlumat yoxdursa, onu «qapalı» kimi təsnif etmək lazımdır:
0 – qapalı
1 – açıq

S42.0

Görpücük sümüyünün sınığı
Görpücük sümüyü:
• akromial ucunun
• cisminin
• döş ucunun

S42.1

Kürək sümüyünün sınığı
Akromial çıxıntının
Akromionun
Kürək sümüyünün (cisminin) (oynaq çalasının) (boynunun)
Shoulder blade
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S42.2

Bazu sümüyünün yuxarı ucunun sınığı
Anatomik boynunun
Böyük qabarcığının
Proksimal ucunun
Cərrahi boynunun
Yuxarı epifizin

S42.3

Bazu sümüyü cisminin [diafizin] sınığı
Bazu sümüyünün ƏGO
Bazunun ƏGO

S42.4

Bazu sümüyünün aşağı ucunun sınığı
Oynaq çıxıntısının
Distal ucunun
Bayır kondilusunun
İçəri kondilusunun
İçəri epikondilusunun
Aşağı epifizin
Epikondilus nahiyəsinin
Çıxarılıb: dirsəyin ƏGO sınığı (S52.0)

S42.7
S42.8
S42.9

Körpücük sümüyü, kürək sümüyü və bazu sümüyünün çox saylı
sınıqları
Yuxarı ətraf qurşağı və bazunun digər hissələrinin sınığı
Yuxarı ətraf qurşağının dəqiqləşdirilməmiş hissəsinin sınığı
Bazu sümüyünün ƏGO sınığı

S43

Yuxarı ətraf qurşağının kapsul-bağ aparatının çıxığı,
gərilməsi və zədələnməsi

S43.0

Bazu oynağının çıxığı
Bazu oynağının

S43.1
S43.2
S43.3

Akromial-körpücük oynağının çıxığı
Döş-görpücük oynağının çıxığı
Yuxarı ətraf qurşağının digər və dəqiqləşdirilməmiş hissəsinin
çıxığı
Yuxarı ətraf qurşağının ƏGO çıxığı

S43.4

Bazu oynağının kapsul-bağ aparatının gərilməsi və zədələnməsi
Dimdiyəbənzər-bazu (bağının)
Bazunun rotator(hərləndirici) kapsul manjetinin

S43.5

Akromial-körpücük oynağının kapsul-bağ aparatının gərilməsi və
zədələnməsi
Akromial-körpücük bağın

S43.6
S43.7

Döş-görpücük oynağının kapsul-bağ aparatının gərilməsi və
zədələnməsi
Yuxarı ətraf qurşağının digər və dəqiqləşdirilməmiş hissəsinin
kapsul-bağ aparatının gərilməsi və zədələnməsi
Yuxarı ətraf qurşağının kapsul-bağ aparatının gərilməsi və zədələnməsi

S44

Yuxarı ətraf qurşağı və bazu səviyyəsində sinirlərin
travması
Çıxarılıb: bazu kələfinin travması (S14.3)

S44.0

Bazu səviyyəsində dirsək sinirinin travması
Çıxarılıb: dirsək sinirinin ƏGO (S54.0)
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S44.1

Bazu səviyyəsində orta sinirin travması
Çıxarılıb: orta sinirin ƏGO (S54.1)

S44.2

Bazu səviyyəsində mil sinirinin travması
Çıxarılıb: mil sinirinin ƏGO (S54.2)

S44.3
S44.4
S44.5
S44.7
S44.8
S44.9

S45

Qoltuqaltı sinirin travması
Əzələ-dəri sinirinin travması
Yuxarı ətraf qurşağı və bazu
sinirinin travması
Yuxarı ətraf qurşağı və bazu
travması
Yuxarı ətraf qurşağı və bazu
travması
Yuxarı ətraf qurşağı və bazu
sinirin travması

S45.7
S45.8
S45.9

S46

səviyyəsində bir neçə sinirin
səviyyəsində digər sinirlərin
səviyyəsində dəqiqləşdirilməmiş

Yuxarı ətraf qurşağı və bazu səviyyəsində qan damarlarının
travması
Çıxarılıb: körpücükaltı:
• arteriyanın (S25.1)
• venanın (S25.3)

S45.0
S45.1
S45.2
S45.3

səviyyəsində dəri hissiyat

travması

Qoltuqaltı arteriyanın travması
Bazu arteriyasının travması
Qoltuqaltı və ya bazu venasının travması
Yuxarı ətraf qurşağı və bazu səviyyəsində
travması
Yuxarı ətraf qurşağı və bazu səviyyəsində
damarlarının travması
Yuxarı ətraf qurşağı və bazu səviyyəsində
damarlarının travması
Yuxarı ətraf qurşağı və bazu səviyyəsində
qan damarının travması

səthi venaların
bir neçə qan
digər qan
dəqiqləşdirilməmiş

Yuxarı ətraf qurşağı və bazu səviyyəsində əzələ və vətərin
travması
Çıxarılıb: dirsək səviyyəsində və ya ondan aşağı səviyyədə əzələ və vətərin travması (S56.–)

S46.0
S46.1
S46.2
S46.3
S46.7
S46.8
S46.9
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Bazunu hərləndirən manjet əzələsi(ləri)nin və vətərinin
travması
İkibaşlı əzələnin uzun başının əzələ və vətərinin travması
İkibaşlı əzələnin digər hissələrinin əzələ və vətərinin travması
Üçbaşlı əzələnin əzələ və vətərinin travması
Yuxarı ətraf qurşağı və bazu səviyyəsində bir neçə əzələ və
vətərlərin travması
Yuxarı ətraf qurşağı və bazu səviyyəsində digər əzələ və
vətərlərin travması
Yuxarı ətraf qurşağı və bazu səviyyəsində dəqiqləşdirilməmiş
əzələ və vətərlərin travması
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S47

Yuxarı ətraf qurşağı və bazunun bərk əzilməsi
Çıxarılıb: dirsəyin bərk əzilməsi (S57.0)

S48

Yuxarı ətraf qurşağı və bazunun travmatik amputasiyası
Çıxarılıb: dirsək səviyyəsində (S58.0)
yuxarı ətrafın dəqiqləşdirilməmiş səviyyəsində (T11.6)

travmatik amputasiya

S48.0
S48.1
S48.9

Bazu oynağı səviyyəsində travmatik amputasiya
Bazu və dirsək oynaqları arası səviyyədə travmatik amputasiya
Yuxarı ətraf qurşağı və bazunun dəqiqləşdirilməmiş
səviyyəsində travmatik amputasiya

S49

Yuxarı ətraf qurşağı və bazunun digər və
dəqiqləşdirilməmiş travmaları

S49.7

Yuxarı ətraf qurşağı və bazunun çox saylı travmaları

S49.8
S49.9

Yuxarı ətraf qurşağı və bazunun digər dəqiqləşdirilmiş travmaları
Yuxarı ətraf qurşağı və bazunun dəqiqləşdirilməmiş travması

S40–S48 rubrikalarınin bir neçəsində təsnif edilən travmalar

Dirsək və saidin travmaları
(S50–S59)
Çıxarılıb: dirsək və saidin ikitərəfli travması (T00–T07)
termiki və kimyəvi yanıqlar (T20–T32)
donvurma (T33–T35)
• əlin, dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə (T10–T11)
• bilək və əlin (S60–S69)
zəhərli həşəratların dişləməsi və sancması (T63.4)

travmaları

S50

Saidin səthi travması

S50.0
S50.1
S50.7
S50.8
S50.9

Dirsəyin əzilməsi
Saidin digər və dəqiqləşdirilməmiş hissəsinin əzilməsi
Saidin çox saylı səthi travmaları
Saidin digər səthi travmaları
Saidin dəqiqləşdirilməmiş səthi travması

Çıxarılıb: bilək və əlin səthi travması (S60.–)

Dirsəyin ƏGO səthi travması

S51

Saidin açıq yarası
Çıxarılıb: bilək və əlin açıq yarası (S61.–)
saidin travmatik amputasiyası (S58.–)

S51.0
S51.7
S51.8
S51.9

Dirsəyin açıq yarası
Saidin çox saylı açıq yaraları
Saidin digər hissələrinin açıq yarası
Saidin dəqiqləşdirilməmiş hissəsinin açıq yarası

S52

Said sümüklərinin sınığı
Növbəti yarımrubrikalar (beşinci rəqəm) sınıq və ya açıq yaranın göstərilməsi üçün
çoxsaylı kodlaşdırma aparmaq mümkünsüz olduqda və məqsədəuyğun olmadıqda, bu
halların əlavə xarakteristikası verilən zaman fakültətiv istifadə üçün verilir. Əgər sınığın «açıq»
və ya «qapalı» olması barədə məlumat yoxdursa, onu «qapalı» kimi təsnif etmək lazımdır:
0 – qapalı
1 – açıq
Çıxarılıb: bilək və əl səviyyəsində sınıq (S 62.–)
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S52.0

Dirsək sümüyünün yuxarı ucunun sınığı
Tac çıxıntının
Dirsəyin ƏGO
Monteci sınıq və çıxığı
Dirsək çıxıntısının
Proksimal ucun

S52.1

Mil sümüyünün yuxarı ucunun sınığı
Başının
Boynunun
Proksimal ucun

S52.2
S52.3
S52.4

Dirsək sümüyü cisminin [diafizinin] sınığı
Mil sümüyü cisminin [diafizinin] sınığı
Dirsək və mil sümükləri diafizlərinin müştərək sınıqları

S52.5

Mil sümüyünün aşağı ucunun sınığı
Kollis sınığı
Smit sınığı

S52.6
S52.7

Dirsək və mil sümüklərinin aşağı uclarının müştərək sınıqları
Said sümüklərinin çox saylı sınıqları
Çıxarılıb: dirsək və mil sümüklərinin müştərək sınıqları:
• aşağı uclarının (S52.6)
• diafizlərinin (S52.4)

S52.8

Said sümüklərinin digər hissələrinin sınığı
Dirsək sümüyünün aşağı ucunun
Dirsək sümüyü başının

S52.9

Said sümüklərinin dəqiqləşdirilməmiş hissəsinin sınığı

S53

Dirsək oynağının kapsul-bağ aparatının çıxığı, gərilməsi və
zədələnməsi

S53.0

Mil sümüyü başının çıxığı
Bazu-mil oynağının
Çıxarılıb: Monteci sınıq və çıxığı (S52.0)

S53.1

Dirsək oynağının dəqiqləşdirilməmiş çıxığı
Bazu-dirsək oynağının
Çıxarılıb: ancaq mil sümüyü başının çıxığı (S53.0)

S53.2
S53.3
S53.4

Mil sümüyü kollateral bağının travmatik cırılması
Dirsək sümüyü kollateral bağının travmatik cırılması
Dirsək oynağının kapsul-bağ aparatının gərilməsi və zədələnməsi

S54

Sinirlərin said səviyyəsində travması
Çıxarılıb: sinirlərin bilək və əl səviyyəsində travması (S64.–)

S54.0

Dirsək sinirinin said səviyyəsində travması
Dirsək sinirinin ƏGO

S54.1

Orta sinirin said səviyyəsində travması

S54.2

Mil sinirinin said səviyyəsində travması

Orta sinirin ƏGO
Mil sinirinin ƏGO

S54.3
S54.7
S54.8
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Bir neçə sinirin said səviyyəsində travması
Digər sinirlərin said səviyyəsində travması
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S54.9

Dəqiqləşdirilməmiş sinirin said səviyyəsində travması

S55

Qan damarlarının said səviyyəsində travması
Çıxarılıb: qan damarlarının bilək və əl səviyyəsində travması (S65.–)
qan damarlarının bazu səviyyəsində travması (S45.1–S45.2)

S55.0
S55.1
S55.2
S55.7
S55.8
S55.9

Dirsək arteriyasının said səviyyəsində travması
Mil arteriyasının said səviyyəsində travması
Vena damarının said səviyyəsində travması
Bir neçə qan damarlarının said səviyyəsində travması
Digər qan damarlarının said səviyyəsində travması
Dəqiqləşdirilməmiş qan damarının said səviyyəsində travması

S56

Əzələ və vətərin said səviyyəsində travması
Çıxarılıb: əzələ və vətərin bilək səviyyəsi və ya ondan aşağı səviyyədə travması (S66.–)

S56.0
S56.1
S56.2
S56.3
S56.4
S56.5
S56.7
S56.8

S57

Baş barmağı bükən əzələ və onun vətərinin said səviyyəsində
travması
Digər barmağı bükən əzələ və onun vətərinin said səviyyəsində
travması
Digər bükücü əzələ və onun vətərinin said səviyyəsində
travması
Baş barmağı açan və ya uzaqlaşdıran əzələnin və onların
vətərlərinin said səviyyəsində travması
Digər barmağı açan əzələ və onun vətərinin said səviyyəsində
travması
Digər açıcı əzələ və onun vətərinin said səviyyəsində travması
Bir neçə əzələ və vətərin said səviyyəsində travması
Digər və dəqiqləşdirilməmiş əzələ və vətərlərin said
səviyyəsində travması

Saidin bərk əzilməsi
Çıxarılıb: bilək və əlin bərk əzilməsi (S67.–)

S57.0
S57.8
S57.9

Dirsək oynağının bərk əzilməsi
Saidin digər hissələrinin bərk əzilməsi
Saidin dəqiqləşdirilməmiş hissəsinin bərk əzilməsi

S58

Saidin travmatik amputasiyası
Çıxarılıb: bilək və əlin travmatik amputasiyası (S68.–)

S58.0
S58.1
S58.9

Dirsək oynağı səviyyəsində travmatik amputasiya
Dirsək və mil-bilək oynaqları səviyyəsində travmatik amputasiya
Saidin dəqiqləşdirilməmiş səviyyəsində travmatik amputasiyası

S59

Saidin digər və dəqiqləşdirilməmiş travmaları
Çıxarılıb: bilək və əlin digər və dəqiqləşdirilməmiş travmaları (S69.–)

S59.7

Saidin çoxsaylı travmaları
S50–S58 rubrikalarınin bir neçəsində təsnif edilən travmalar

S59.8
S59.9

Saidin digər dəqiqləşdirilmiş travmaları
Saidin dəqiqləşdirilməmiş travması
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Bilək və əlin travmaları
(S60–S69)
Çıxarılıb: bilək və əlin ikitərəfli travması (T00–T07)
termiki və kimyəvi yanıqlar (T20–T32)
donvurma (T33–T35)
əlin dəqiqləşdirilməmiş səviyyəsində travmaları (T10-T11)
zəhərli həşəratın dişləməsi və ya sancması (T63.4)

S60

Bilək və əlin səthi travması

S60.0

Əl barmağının (barmaqlarının) dırnaq lövhəciyinin
zədələnməsi baş vermədən əzilməsi
Əl barmağının (barmaqlarının) ƏGO əzilməsi

S60.1
S60.2
S60.7
S60.8
S60.9

Əl barmağının (barmaqlarının) dırnaq lövhəciyinin
zədələnməsi ilə əzilməsi
Bilək və əlin digər hissələrinin əzilməsi
Bilək və əlin çox saylı səthi travmaları
Bilək və əlin digər səthi travmaları
Bilək və əlin dəqiqləşdirilməmiş səthi travması

S61

Biləyin və əlin açıq yarası
Çıxarılıb: biləyin və əlin travmatik amputasiyası (S68.–)

S61.0

Əl barmağının (barmaqlarının) dırnaq lövhəciyinin zədələnməsi
olmadan açıq yarası
Əl barmağının (barmaqlarının) açıq yarası, ƏGO
Çıxarılıb: əl barmağının (barmaqlarının) dırnaq lövhəciyinin zədələnməsi ilə açıq yarası (S61.1)

S61.1
S61.7
S61.8
S61.9

Əl barmağının
ilə açıq yarası
Biləyin və əlin
Biləyin və əlin
Biləyin və əlin

(barmaqlarının) dırnaq lövhəciyinin zədələnməsi

S62

Əl və bilək səviyyəsində sınıq

çox saylı açıq yaraları
digər hissələrinin açıq yarası
dəqiqləşdirilməmiş hissəsinin açıq yarası

Növbəti yarımrubrikalar (beşinci rəqəm) sınıq və ya açıq yaranın göstərilməsi üçün çox
saylı kodlaşdırma aparmaq mümkünsüz olduqda və məqsədəuyğun olmadıqda, bu halların
əlavə xarakteristikası verilən zaman fakültətiv istifadə üçün verilir. Əgər sınığın «açıq» və ya
«qapalı» olması barədə məlumat yoxdursa, onu «qapalı» kimi təsnif etmək lazımdır:
0 – qapalı
1 – açıq
Çıxarılıb: dirsək və mil sümüklərinin distal uclarının sınığı (S52.–)

S62.0
S62.1

Biləyin qayığabənzər sümüyünün sınığı
Digər bilək sümüyünün (sümüklərinin) sınığı
Başlı sümüyün
Aypara sümüyün
Noxudabənzər sümüyün
Trapesiya sümüyünün [böyük çoxbucaqlı]
Trapesiyayabənzər sümüyün [kiçik çoxbucaqlı]
Üçvəchli sümüyün
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S62.2

Birinci əl daraq sümüyünün sınığı
Bennett sınığı (I əl daraq sümüyünün oynaqdaxili sınığı)

S62.3
S62.4
S62.5
S62.6
S62.7
S62.8

Digər əl daraq sümüyünün sınığı
Əl daraq sümüklərinin çox saylı sınıqları
Əlin baş barmağının sınığı
Əlin digər barmağının sınığı
Barmaqlaırn çox saylı sınıqları
Biləyin və əlin digər və dəqiqləşdirilməmiş hissəsinin sınığı

S63

Bilək və əl səviyyəsində kapsul-bağ aparatının çıxığı,
gərilməsi və zədələnməsi

S63.0

Biləyin çıxığı
Bilək (sümüyünün)
Bilək-əl daraq (oynağının)
Əl daraq (sümüyünün) proksimal ucunun
Orta bilək (oynağının)
Mil-bilək (oynağının)
Mil-dirsək (oynağının)
Mil sümüyünün distal ucunun
Dirsək sümüyünün distal ucunun

S63.1

Əl barmağının çıxığı
Əlin falanqaarası (oynağının)
Əl daraq (sümüyünün) distal ucunun
Əl darağı-falanqa (oynağının)
Əl falanqalarının
Əlin baş barmağının

S63.2
S63.3

Əl barmaqlarının çox saylı çıxıqları
Bilək və əl darağı bağının travmatik cırılması
Biləyin kollateral bağının
Mil-bilək (bağının)
Dirsək-bilək bağının (ovuc bağının)

S63.4

Barmaq bağının əl darağı-falanqa və falanqaarası oynaq
(oynaqları) səviyyəsində travmatik cırılması
Kollateral
Ovuc
Ovuc aponevrozunun

S63.5

Bilək səviyyəsində kapsul-bağ aparatının gərilməsi və
zədələnməsi
Bilək (oynağı)
Mil-bilək (oynağının) (baığnın)

S63.6

Barmaq səviyyəsində kapsul-bağ aparatının gərilməsi və
zədələnməsi
Əlin falanqaarası oynağının
Əl darağı-falanqa oynağının
Əl falanqasının
Əlin baş barmağının

S63.7

Əlin digər və dəqiqləşdirilməmiş hissəsinin kapsul-bağ
aparatının gərilməsi və zədələnməsi
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S64

Bilək və əl səviyyəsində sinirlərin travması

S64.0
S64.1
S64.2
S64.3
S64.4
S64.7
S64.8
S64.9

Dirsək sinirinin bilək və əl səviyyəsində travması
Orta sinirin bilək və əl səviyyəsində travması
Mil sinirinin bilək və əl səviyyəsində travması
Əlin baş barmaq sinirinin travması
Digər barmaq sinirinin travması
Bilək və əl səviyyəsində bir neçə sinirlərin travması
Bilək və əl səviyyəsində digər sinirlərin travması
Bilək və əl səviyyəsində dəqiqləşdirilməmiş sinirin travması

S65

Bilək və əl səviyyəsində qan damarlarının travması

S65.0
S65.1
S65.2
S65.3
S65.4
S65.5
S65.7
S65.8
S65.9

Dirsək arteriyasının bilək və əl səviyyəsində travması
Mil arteriyasının bilək və əl səviyyəsində travması
Ovucun səthi qövsünün travması
Ovucun dərin qövsünün travması
Əlin baş barmağının qan damar(lar)ının travması
Digər əl barmağının qan damar(lar)ının travması
Bilək və əl səviyyəsində bir neçə qan damarlarının travması
Bilək və əl səviyyəsində digər qan damarlarının travması
Bilək və əl səviyyəsində dəqiqləşdirilməmiş qan damarının
travması

S66

Bilək və əl səviyyəsində əzələ və vətərin travması

S66.0

Əlin baş barmağını bükən uzun əzələ və onun vətərinin bilək və
əl səviyyəsində travması
Əlin digər barmağını bükən əzələ və onun vətərinin bilək və əl
səviyyəsində travması
Əlin baş barmağını açan əzələ və onun vətərinin bilək və əl
səviyyəsində travması
Əlin digər barmağını açan əzələ və onun vətərinin bilək və əl
səviyyəsində travması
Əlin baş barmağının məxsusi əzələ və vətərinin bilək və əl
səviyyəsində travması
Əlin digər barmağının məxsusi əzələ və vətərinin bilək və əl
səviyyəsində travması
Əlin bir neçə bükücü əzələ və vətərlərinin bilək və əl
səviyyəsində travması
Əlin bir neçə açıcı əzələ və vətərlərinin bilək və əl səviyyəsində
travması
Bilək və əl səviyyəsində digər əzələ və vətərlərin travması
Bilək və əl səviyyəsində dəqiqləşdirilməmiş əzələ və vətərlərin
travması

S66.1
S66.2
S66.3
S66.4
S66.5
S66.6
S66.7
S66.8
S66.9
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S67

Bilək və əlin bərk əzilməsi

S67.0
S67.8

Əlin baş və digər barmağının (barmaqlarının) bərk əzilməsi
Bilək və əlin digər və dəqiqləşdirilməmiş hissəsinin bərk
əzilməsi

S68

Bilək və əlin travmatik amputasiyası

S68.0
S68.1

Əlin baş barmağının travmatik (tam) (hissəvi) amputasiyası
Əlin hər hansı bir digər barmağının travmatik (tam) (hissəvi)
amputasiyası
Əlin iki və daha çox barmağının travmatik (tam) (hissəvi)
amputasiyası
Əl barmağının (barmaqlarının) (bir hissəsinin) və bilək və əlin
digər hissələrinin müştərək travmatik amputasiyası
Əlin bilək səviyyəsində travmatik amputasiyası
Biləyin və əlin digər hissələrinin travmatik amputasiyası
Biləyin və əlin dəqiqləşdirilməmiş səviyyəsində
travmatik amputasiyası

S68.2
S68.3
S68.4
S68.8
S68.9

S69

Biləyin və əlin digər və dəqiqləşdirilməmiş travmaları

S69.7

Biləyin və əlin çox saylı travmaları
S50–S58 rubrikalarınin bir neçəsində təsnif edilən travmalar

S69.8
S69.9

Biləyin və əlin digər dəqiqləşdirilmiş travmaları
Biləyin və əlin dəqiqləşdirilməmiş travması

Bud-çanaq oynağı və bud nahiyəsinin travmaları
(S70–S79)
Çıxarılıb: bud-çanaq oynağı və bud nahiyəsinin ikitərəfli travması (T00–T07)
termiki və kimyəvi yanıqlar (T20–T32)
donvurma (T33–T35)
ayağın dəqiqləşdirilməmiş səviyyəsində travması (T12–T13)
zəhərli həşəratın dişləməsi və ya sancması (T63.4)

S70

Bud-çanaq oynağı və bud nahiyəsinin səthi travmaları

S70.0
S70.1
S70.7
S70.8
S70.9

Bud-çanaq oynağı
Budun əzilməsi
Bud-çanaq oynağı
Bud-çanaq oynağı
Bud-çanaq oynağı
travması

S71

Bud-çanaq oynağı və bud nahiyəsinin açıq yarası

nahiyəsinin əzilməsi
və budun çox saylı səthi travmaları
və bud nahiyəsinin digər səthi travmaları
və bud nahiyəsinin dəqiqləşdirilməmiş səthi

Çıxarılıb: bud-çanaq oynağı və bud nahiyəsinin travmatik amputasiyası (S78.–)

S71.0
S71.1
S71.7

Bud-çanaq oynağı nahiyəsinin açıq yarası
Budun açıq yarası
Bud-çanaq oynağı və bud nahiyəsinin çox saylı açıq yaraları
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S71.8

Çanaq qurşağının digər və dəqiqləşdirilməmiş hissəsinin açıq
yarası

S72

Bud sümüyünün sınığı
Növbəti yarımrubrikalar (beşinci rəqəm) sınıq və ya açıq yaranın göstərilməsi üçün çox
saylı kodlaşdırma aparmaq mümkünsüz olduqda və məqsədəuyğun olmadıqda, bu halların
əlavə xarakteristikası verilən zaman fakültətiv istifadə üçün verilir. Əgər sınığın «açıq» və ya
«qapalı» olması barədə məlumat yoxdursa, onu «qapalı» kimi təsnif etmək lazımdır:
0 – qapalı
1 – açıq

S72.0

Bud sümüyü boynunun sınığı
Bud sümüyünün ƏGO sınığı

S72.1

Burmadan keçən sınıq
Burmaarası sınıq
Burmanın sınığı

S72.2
S72.3
S72.4
S72.7
S72.8
S72.9

Burmaaltı sınıq
Bud sümüyü cisminin [diafizinin] sınığı
Bud sümüyünün aşağı ucunun sınığı
Bud sümüyünün çox saylı sınıqları
Bud sümüyünün digər hissələrinin sınığı
Bud sümüyünün dəqiqləşdirilməmiş hissəsinin sınığı

S73

Bud-çanaq oynağı və çanaq qurşağının kapsul-bağ
aparatının çıxığı, gərilməsi və zədələnməsi

S73.0
S73.1

Budun çıxığı
Bud-çanaq oynağının kapsul-bağ aparatının gərilməsi və
zədələnməsi

S74

Bud-çanaq oynağı və bud səviyyəsində sinirlərin travması

S74.0

Oturaq sinirinin bud-çanaq oynağı və bud səviyyəsində
travması
Bud sinirinin bud-çanaq oynağı və bud səviyyəsində travması
Dəri hissiyyat sinirinin bud-çanaq oynağı və bud səviyyəsində
travması
Bud-çanaq oynağı və bud səviyyəsində bir neçə sinirin
travması
Bud-çanaq oynağı və bud səviyyəsində digər sinirlərin travması
Bud-çanaq oynağı və bud səviyyəsində dəqiqləşdirilməmiş
sinirin travması

S74.1
S74.2
S74.7
S74.8
S74.9

S75

Bud-çanaq oynağı və bud səviyyəsində qan damarlarının
travması
Çıxarılıb: dizaltı arteriyanın travması (S85.0)

S75.0
S75.1
S75.2

Bud arteriyasının travması
Bud venasının travması
Böyük dərialtı venanın bud-çanaq oynağı və bud səviyyəsində
travması
Çıxarılıb: böyük dərialtı venanın ƏGO travması (S85.3)

184

TRAVMALAR VƏ ZƏHƏRLƏNMƏLƏR

S75.7
S75.8
S75.9

Bud-çanaq oynağı və bud səviyyəsində bir neçə qan damarlarının
travması
Bud-çanaq oynağı və bud səviyyəsində digər qan damarlarının
travması
Bud-çanaq oynağı və bud səviyyəsində dəqiqləşdirilməmiş
qan damarının travması

S76

Bud-çanaq oynağı və bud nahiyəsinin əzələ və vətərinin
travması

S76.0
S76.1

Bud-çanaq oynağının əzələ və vətərinin travması
Dördbaşlı əzələ və onun vətərinin travması
Diz qapağı bağının (vətərinin)

S76.2
S76.3
S76.4
S76.7

Budu yaxınlaşdıran əzələ və onun vətərinin travması
Bud səviyyəsində, arxa qrup əzələlərindən vətər və
əzələnin travması
Bud səviyyəsində digər və dəqiqləşdirilməmiş əzələ və vətərlərin
travması
Bud çanaq oynağı və bud səviyyəsində bir neçə əzələ və
vətərlərin travması

S77

Bud-çanaq oynağı və bud nahiyəsinin bərk əzilməsi

S77.0
S77.1
S77.2

Bud-çanaq oynağının bərk əzilməsi
Budun bərk əzilməsi
Bud-çanaq oynağı və bud nahiyəsinin bərk əzilməsi

S78

Bud-çanaq oynağı və bud nahiyəsinin travmatik
amputasiyası
Çıxarılıb: aşağı ətrafın dəqiqləşdirilməmiş səviyyəsində travmatik amputasiyası (T13.6)

S78.0
S78.1
S78.9

Bud-çanaq oynağı səviyyəsində travmatik amputasiyası
Bud-çanaq və diz oynaqları arasındakı səviyyədə travmatik
amputasiyası
Bud-çanaq oynağı və bud nahiyəsinin dəqiqləşdirilməmiş
səviyyəsində travmatik amputasiyası

S79

Bud-çanaq oynağı və bud nahiyəsinin digər və
dəqiqləşdirilməmiş travmaları

S79.7

Bud-çanaq oynağı və bud nahiyəsinin çox saylı travmaları
S70–S78 rubrikalarınin bir neçəsində təsnif edilən travmalar

S79.8
S79.9

Bud-çanaq oynağı və bud nahiyəsinin digər dəqiqləşdirilmiş
travmaları
Bud-çanaq oynağı və bud nahiyəsinin dəqiqləşdirilməmiş
travması
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Diz və baldırın travmaları
(S80–S89)
Daxil edilib: aşıq-baldır oynağı və topuğun sınığı
Çıxarılıb: diz və baldırın ikitərəfli travması (T00–T07)
termiki və kimyəvi yanıqlar (T20–T32)
donvurma (T33–T35)
aşıq-baldır oynağı və ayağın travmaları, aşıq-baldır oynağı və topuğun sınığı müstəsna olmaqla
(S90–S99)
ayağın dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə travmaları (T12–T13)
zəhərli həşəratın dişləməsi və ya sancması (T63.4)

S80

Baldırın səthi travmaları

S80.0
S80.1
S80.7
S80.8
S80.9

Diz oynağının əzilməsi
Baldırın digər və dəqiqləşdirilməmiş hissəsinin əzilməsi
Baldırın çox saylı səthi travmaları
Baldırın digər səthi travmaları
Baldırın dəqiqləşdirilməmiş səthi travması

S81

Baldırın açıq yarası

Çıxarılıb: aşıq-baldır oynağı və ayağın səthi travması (S90.–)

Çıxarılıb: aşıq-baldır oynağı və ayaq nahiyəsinin açıq yarası (S91.–)
baldırın travmatik amputasiyası (S88.–)

S81.0
S81.7
S81.8
S81.9

Diz oynağının açıq yarası
Baldırın çox saylı açıq yaraları
Baldırın digər hissələrinin açıq yarası
Baldırın dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı açıq yarası

S82

Baldır sümüklərinin, aşıq-baldır oynağı da daxil olmaqla
sınığı
Daxil edilib: topuğun sınığı
Növbəti yarımrubrikalar (beşinci rəqəm) sınıq və ya açıq yaranın göstərilməsi üçün çox
saylı kodlaşdırma aparmaq mümkünsüz olduqda və məqsədəuyğun olmadıqda, bu halların
əlavə xarakteristikası verilən zaman fakültətiv istifadə üçün verilir. Əgər sınığın "açıq" və ya
"qapalı" olması barədə məlumat yoxdursa, onu "qapalı" kimi təsnif etmək lazımdır:
0 – qapalı
1 – açıq
Çıxarılıb: ayağın sınığı, aşıq-baldır oynağı müstəsna olmaqla (S92.–)

S82.0

Dizin sınığı
Diz qapağının

S82.1

Qamış sümüyünün proksimal şöbəsinin sınığı
Qamış sümüyü(-nün):
• kondiluslarının
• başcığının
• proksimal şöbəsinin
• qabarıqlığının

S82.2

incik sümüyünün sınığı göstərilməklə və ya bu barədə məlumat
verilmədən

Qamış sümüyü cisminin [diafizinin] sınığı
İncik sümüyünün sınığı göstərilməklə və ya bu barədə məlumat verilmədən
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S82.3

Qamış sümüyünün distal şöbəsinin sınığı
İncik sümüyünün sınığı göstərilməklə və ya bu barədə məlumat verilmədən
Çıxarılıb: içəri [medial] topuğun sınığı (S82.5)

S82.4

Ancaq incik sümüyünün sınığı
Çıxarılıb: bayır [lateral] topuğun sınığı (S82.6)

S82.5

İçəri [medial] topuğun sınığı
Qamış sümüyünün:
• aşıq-baldır oynağı
• topuq

S82.6

Bayır [lateral] topuğun sınığı
İncik sümüyünün:
• aşıq-baldır oynağı
• topuq

S82.7

da prosesə cəlb olunmaqla

da prosesə cəlb olunmaqla

Baldırın çox saylı sınıqları
Çıxarılıb: qamış və incik sümüklərinin müştərək sınıqları:
• aşağı ucunun (S82.3)
• cisminin [diafizinin] (S82.2)
• yuxarı ucunun (S82.1)

S82.8

Baldırın digər şöbələrinin sınığı
Aşıq-baldır oynağının ƏGO
İkitopuqlu
Üçtopuqlu

sınığı (sınıq)

S82.9

Baldırın dəqiqləşdirilməmiş hissəsinin sınığı

S83

Diz oynağının kapsul-bağ aparatının çıxığı, gərilməsi və
zədələnməsi
Çıxarılıb: diz oynağının daxili bağlarının (M23.–)
zədələnməsi
diz qapağının (M22.0–M22.3)
diz oynağının:
• köhnəlmiş (M24.3)
çıxığı
• patoloji (M24.3)
• təkrarlanan [adəti] (M24.4)

S83.0
S83.1

Diz qapağının çıxığı
Diz oynağının çıxığı
Qamış-incik birləşməsinin (oynağının)

S83.2

Meniskin təzə cırılması
ƏGO
Bayır [lateral] meniskin
buynuzunun, “su sulayan”ın qulpu şəklində cırılması
İçəri [medial] meniskin
Çıxarılıb: menisk buynuzunun, “su sulayan”ın qulpu şəklində köhnəlmiş cırılması (M23.2)

S83.3
S83.4
S83.5
S83.6

Diz oynağının oynaq qığırdağının təzə zədələnməsi
Diz oynağının yan bağının (daxili) (xarici) gərilməsi və cırılması
Diz oynağının xaçabənzər bağının (ön) (arxa) gərilməsi və
cırılması
Diz oynağının digər və dəqiqləşdirilməmiş elementlərinin
gərilməsi və cırılması
Qamış-incik sindesmozu və yuxarı bağın
Çıxarılıb: dizin ümumi bağının gərilməsi (S76.1)
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S83.7

Diz oynağının bir neçə elementinin travması
(Bayır) (içəri) meniskin travması ilə (yan) (xaçabənzər) bağların müştərək travması

S84

Baldır səviyyəsində sinirlərin travması

S84.0
S84.1
S84.2
S84.7
S84.8
S84.9

Qamış sinirinin baldır səviyyəsində travması
İncik sinirinin baldır səviyyəsində travması
Dəri hissiyyat sinirinin baldır səviyyəsində
travması
Baldır səviyyəsində bir neçə sinirlərin travması
Baldır səviyyəsində digər sinirlərin travması
Baldır səviyyəsində dəqiqləşdirilməmiş sinirin travması

S85

Baldır səviyyəsində qan damarlarının travması

Çıxarılıb: aşıq-baldır oynağı və ayaq səviyyəsində sinirlərin travması (S94.–)

Çıxarılıb: qan damarlarının aşıq-baldır oynağı və topuq səviyyəsində travması (S95.–)

S85.0
S85.1
S85.2
S85.3

Dizaltı arteriyanın travması
(Ön) (arxa) qamış arteriyasının travması
İncik arteriyasının travması
Böyük dərialtı venanın baldır səviyyəsində travması
Böyük dərialtı venanın ƏGO travması

S85.4
S85.5
S85.7
S85.8
S85.9

Kiçik dərialtı venanın baldır səviyyəsində travması
Dizaltı venanın travması
Baldır səviyyəsində bir neçə qan damarlarının travması
Baldır səviyyəsində digər qan damarlarının travması
Baldır səviyyəsində dəqiqləşdirilməmiş qan damarının travması

S86

Baldır səviyyəsində əzələ və vətərin travması
Çıxarılıb: Travması:
Topuğun alt əzələ və vətərinin (S96.–)
Diz qapağı bağının (vətərinin) (S76.1)
Əzələ və vətərin aşıq-baldır oynağı və ayaq səviyyəsində travması (S96.–)

S86.0
S86.1
S86.2
S86.3
S86.7
S86.8
S86.9

Daban [Axill] vətərinin travması
Arxa qrup əzələlərə aid əzələ və vətər(lər)in baldır
səviyyəsində travması
Ön qrup əzələlərə aid əzələ və vətər(lər)in baldır səviyyəsində
travması
İncik əzələ qruplarına aid əzələ və vətər(lər)in baldır
səviyyəsində travması
Baldır səviyyəsində bir neçə əzələ və vətərlərin travması
Baldır səviyyəsində digər əzələ və vətərlərin travması
Baldır səviyyəsində dəqiqləşdirilməmiş əzələ və vətərlərin
travması

S87

Baldırın bərk əzilməsi

S87.0
S87.8

Diz oynağının bərk əzilməsi
Baldırın digər və dəqiqləşdirilməmiş hissəsinin bərk əzilməsi

Çıxarılıb: aşıq-baldır oynağı və ayağın bərk əzilməsi (S97.–)
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S88

Baldırın travmatik amputasiyası
Çıxarılıb: aşıq-baldır və ayaq səviyyəsində (S98.–)
aşağı ətrafın dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə (T13.6)

S88.0
S88.1

travmatik amputasiyası

S88.9

Diz oynağı səviyyəsində travmatik amputasiya
Diz və aşıq-baldır oynaqları arası səviyyədə travmatik
amputasiya
Baldırın dəqiqləşdirilməmiş səviyyəsində travmatik amputasiya

S89

Baldırın digər və dəqiqləşdirilməmiş travmaları
Çıxarılıb: aşıq-baldır oynağı və ayağın digər və dəqiqləşdirilməmiş travmaları (S99.–)

S89.7

Baldırın çox saylı travmaları
S80–S88 rubrikalarınin bir neçəsində təsnif edilən travmalar

S89.8
S89.9

Baldırın digər dəqiqləşdirilməmiş travmaları
Baldırın dəqiqləşdirilməmiş travması

Aşıq-baldır oynağı və ayaq nahiyələrinin travmaları
(S90–S99)
Çıxarılıb: aşıq-baldır oynağı və ayaq nahiyələrinin ikitərəfli travması (T00–T07)
termiki və kimyəvi yanıqlar və korroziyalar (T20–T32)
aşıq-baldır oynağı və topuğun sınığı (S82.–)
donvurma (T33–T35)
aşağı ətrafın dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə travmaları (T12–T13)
zəhərli həşəratın dişləməsi və ya sancması (T63.4)

S90

Aşıq-baldır oynağı və ayaq nahiyəsinin səthi travması

S90.0
S90.1

Aşıq-baldır oynağının əzilməsi
Ayaq barmağının (barmaqlarının) dırnaq lövhəsinin
zədələnməsi baş vermədən əzilməsi
Ayaq barmağının (barmaqlarının) əzilməsi ƏGO

S90.2
S90.3
S90.7
S90.8
S90.9

Ayaq barmağının (barmaqlarının) dırnaq lövhəsinin
zədələnməsi ilə əzilməsi
Ayağın digər və dəqiqləşdirilməmiş hissəsinin əzilməsi
Aşıq-baldır oynağı və ayağın çox saylı səthi travmaları
Aşıq-baldır oynağı və ayağın digər səthi travmaları
Aşıq-baldır oynağı və ayağın dəqiqləşdirilməmiş səthi travması

S91

Aşıq-baldır oynağı və ayaq nahiyəsinin açıq yarası
Çıxarılıb: aşıq-baldır oynağı və ayaq səviyyəsində travmatik amputasiya (S98.–)

S91.0
S91.1

S91.3

Aşıq-baldır oynağı nahiyəsinin açıq yarası
Ayaq barmağının (barmaqlarının) dırnaq lövhəsinin zədələnməsi
olmadan açıq yarası
Ayaq barmağının (barmaqlarının) dırnaq lövhəsinin zədələnməsi
ilə açıq yarası
Ayağın digər hissələrinin açıq yarası

S91.7

Aşıq-baldır oynağı və ayağın çox saylı açıq yaraları

S91.2

Ayağın ƏGO açıq yarası
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S92

Ayağın, aşıq-baldır oynağı sınığı istisna olmaqla sınığı
Növbəti yarımrubrikalar (beşinci rəqəm) sınıq və açıq yaranın göstərilməsi üçün çox
saylı kodlaşdırma aparmaq mümkün olmadıqda və ya məqsədəuyğun olmadıqda, bu
halların əlavə xarakteristikası zamanı fakültətiv istifadə üçün verilir. Əgər sınığın "açıq" və ya
"qapalı" olması barədə məlumat yoxdursa, onu "qapalı" kimi təsnif etmək lazımdır:
0 – qapalı
1 – açıq
Çıxarılıb: aşıq-baldır oynağının (S82.–)
sınığı
topuğun (S82.–)

S92.0

Daban sümüyünün sınığı
Daban sümüyünün
Dabanın

S92.1

Aşıq sümüyünün sınığı
Astragalus

S92.2

Ayaq daraqarxasının digər sümüklərinin sınıqları
Kubabənzər sümüyün
(Orta) (içəri) (bayır) pazabənzər sümüyün
Ayağın qayığabənzər sümüyünün

S92.3
S92.4
S92.5
S92.7
S92.9

Ayaq daraq sümüklərinin sınığı
Ayaq baş barmağının sınığı
Ayağın digər barmağının sınığı
Ayağın çox saylı sınığı
Ayağın dəqiqləşdirilməmiş sınığı

S93

Aşıq-baldır oynağı və ayağın kapsul-bağ aparatının çıxığı,
gərilməsi və zədələnməsi

S93.0

Aşıq-baldır oynağının çıxığı
Aşıq sümüyünün aşağı ucunun
Qamış sümüyünün aşağı ucunun
Aşıq sümüyüaltı oynağın

S93.1

Ayaq barmağının (barmaqlarının) çıxığı
Ayağın falanqaarası oynağının (oynaqlarının)
Ayaq darağı-falanqa oynağının (oynaqlarının)

S93.2
S93.3

Aşıq-baldır oynağı və ayaq səviyyəsində bağların cırılması
Ayağın digər və dəqiqləşdirilməmiş hissəsinin çıxığı
Ayağın qayığabənzər sümüyünün
Ayaq daraqarxası (oynağının) (oynaqlarının)
Ayaq daraqarxası-ayaq darağı (oynağının) (oynaqlarının)

S93.4

Aşıq-baldır oynağı bağlarının gərilməsi və zədələnməsi
Daban-incik (bağının)
Deltayabənzər( bağın)
Daxili yan (bağın)
Aşıq-incik( bağının)
Aşıq-incik (distal şöbəsinin) bağının
Çıxarılıb: daban [Axill] vətərinin travması (S86.0)

S93.5

Ayaq barmağı (barmaqlarının) oynaqlarının kapsul-bağ
aparatının gərilməsi və zədələnməsi
Falanqaarası oynağın (oynaqların)
Ayaq darağı-falanqa oynağın (oynaqlarının)
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S93.6

Ayağın digər və dəqiqləşdirilməmiş oynaqlarının kapsul-bağ
aparatının gərilməsi və zədələnməsi
Ayaqdaraqarxası (bağların)
Ayaqdaraqarxası-ayaqdarağı (bağlarının)

S94

Aşıq-baldır oynağı və ayaq səviyyəsində sinirlərin travması

S94.0
S94.1
S94.2

Xarici [lateral] ayaqaltı sinirin travması
Daxili [medial] ayaqaltı sinirin travması
Dərin incik sinirinin aşıq-baldır oynağı və ayaq səviyyəsində
travması

S94.3

Dəri hissiyyat sinirinin aşıq-baldır oynağı və ayaq səviyyəsində
travması
Aşıq-baldır oynağı və ayaq səviyyəsində bir neçə sinirlərin
travması
Aşıq-baldır oynağı və ayaq səviyyəsində digər sinirlərin
travması
Aşıq-baldır oynağı və ayaq səviyyəsində
dəqiqləşdirilməmiş sinirin travması

Dərin incik sinirinin sol lateral şaxəsinin travması

S94.7
S94.8
S94.9

S95

Aşıq-baldır oynağı və ayaq səviyyəsində qan damarlarının
travması
Çıxarılıb: arxa qamış arteriyası və venasının travması (S85.–)

S95.0
S95.1
S95.2
S95.7
S95.8
S95.9

S96

Ayaqarxası [dorzal] arteriyanın travması
Ayaqaltı arteriyanın travması
Ayaqarxası [dorzal] venanın travması
Aşıq-baldır oynağı və ayaq səviyyəsində bir neçə qan
damarlarının travması
Aşıq-baldır oynağı və ayaq səviyyəsində digər qan damarlarının
travması
Aşıq-baldır oynağı və ayaq səviyyəsində dəqiqləşdirilməmiş qan
damarlarının travması

Aşıq-baldır oynağı və ayaq səviyyəsində əzələ və vətərin
travması
Çıxarılıb: daban [Axill] vətərinin travması (S86.0)

S96.0
S96.1
S96.2
S96.7
S96.8

Barmağı bükən uzun əzələ və onun vətərinin aşıq-baldır oynağı
və ayaq səviyyəsində travması
Barmağı açan uzun əzələ və onun vətərinin aşıq-baldır oynağı
və ayaq səviyyəsində travması
Aşıq-baldır oynağı və ayaq səviyyəsində məxsusi
əzələ və vətərin travması
Aşıq-baldır oynağı və ayaq səviyyəsində bir neçə
əzələ və vətərin travması
Aşıq-baldır oynağı və ayaq səviyyəsində digər əzələ və vətərin
travması
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S96.9

Aşıq-baldır oynağı və ayaq səviyyəsində dəqiqləşdirilməmiş
əzələ və vətərin travması

S97

Aşıq-baldır oynağı və ayağın bərk əzilməsi

S97.0
S97.1
S97.8

Aşıq-baldır oynağının bərk əzilməsi
Ayaq barmağının (bamaqlarının) bərk əzilməsi
Aşıq-baldır oynağı və ayağın digər şöbələrinin bərk əzilməsi
Ayağın ƏGO bərk əzilməsi

S98

Aşıq-baldır oynağı və ayaq səviyyəsində travmatik
amputasiya

S98.0
S98.1
S98.2
S98.3

Ayağın
Ayağın
Ayağın
Ayağın

aşıq-baldır oynağı səviyyəsində travmatik amputasiyası
bir barmağının travmatik amputasiyası
iki və daha artıq barmağının travmatik amputasiyası
digər hissələrinin travmatik amputasiyası

Ayaq barmağının (barmaqlarının) və ayağın digər hissələrinin müştərək travmatik amputasiyası

S98.4

Ayağın dəqiqləşdirilməmiş səviyyəsində travmatik amputasiyası

S99

Aşıq-baldır oynağı və ayağın digər və dəqiqləşdirilməmiş
travmaları

S99.7

Aşıq-baldır oynağı və ayağın çox saylı travmaları
S90–S98 rubrikalarınin bir neçəsində təsnif edilən travmalar

S99.8
S99.9

Aşıq-baldır oynağı və ayağın digər dəqiqləşdirilmiş travmaları
Aşıq-baldır oynağı və ayağın dəqiqləşdirilməmiş travması

Bədənin bir neçə nahiyəsini əhatə edən travmalar
(T00–T07)
Daxil edilib: S00–S99 rubrikalarındə təsnif edilən ətrafların eyni səviyyədə zədələnməsi ilə müşayiət olunan,
bədənin iki və daha çox nahiyəsini əhatə edən ikitərəfli travmalar
Çıxarılıb: termiki və kimyəvi yanıqlar (T20–T32)
donvurma (T33–T35)
zəhərli həşəratın dişləməsi və ya sancması (T63.4)
bədənin ancaq bir nahiyəsini əhatə edən çoxsaylı travmalar (bax: "S" hərfli rubrikalarə)
günəş yanığı (L55.–)

T00

Bədənin bir neçə nahiyəsini əhatə edən səthi travmalar

T00.0

Başın və boynun səthi travmaları
S00.– və S10.– rubrikalarındə təsnif edilən bədən nahiyələrinin səthi travmaları
Çıxarılıb: bədənin digər nahiyələrinin də prosesə cəlb olunması ilə (T00.8)

T00.1

Döş qəfəsinin, qarnın, beldən aşağı hissənin və çanağın səthi
travmaları
S20.–, S30.–, T09.0 rubrikalarındə təsnif edilən, bədən nahiyələrinin səthi travmaları
Çıxarılıb: bədənin digər nahiyələrinin də prosesə cəlb olunması ilə (T00.8)

T00.2

Yuxarı ətraf(lar)ın bir neçə nahiyələrinin səthi travmaları
S40.–, S50.–, S60.–, T11.0 rubrikalarındə təsnif edilən lokalizasiyaların səthi travmaları
Çıxarılıb: aşağı ətraf(lar)ın (T00.6)
döş qəfəsinin, qarnın, beldən aşağı hissənin və
da prosesə cəlb olunması ilə
çanağın (T00.8)
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T00.3

Aşağı ətraf(lar)ın bir neçə nahiyələrinin səthi travmaları
S70.–, S80.–, S90.– və T13.0 rubrikalarındə təsnif edilən lokalizasiyaların səthi travmaları
Çıxarılıb: döş qəfəsinin, qarnın, beldən aşağı hissənin və
da prosesə cəlb
çanağın (T00.8)
olunması ilə
yuxarı ətraf(lar)ın (T00.6)

T00.6

Yuxarı və aşağı ətraf(lar)ın bir neçə nahiyələrinin səthi travmaları
T00.2 və T00.3 rubrikalarındə təsnif edilən lokalizasiyaların səthi travmaları
Çıxarılıb: döş qəfəsinin, qarnın, beldən aşağı hissənin və çanağın da prosesə cəlb
olunması ilə (T00.8)

T00.8
T00.9

Bədənin bir neçə nahiyələrini əhatə edən digər müştərək səthi
travmalar
Dəqiqləşdirilməmiş çox sayılı səthi travmalar
ƏGO çoxsaylı:
• sıyrıntılar
• suluqlar (yanıq suluqları istisna olmaqla)
• qançırlar
• əzilmələr
• hematomalar
• zəhərsiz həşəratların sancması

T01

Bədənin bir neçə nahiyələrini əhatə edən açıq yaralar
Çıxarılıb: bədənin bir neçə nahiyəsini əhatə edən travmatik amputasiyalar (T05.–)

T01.0

Baş və boynun açıq yaraları
S01.– və S11.– rubrikalarındə təsnif edilən bədən nahiyələrinin açıq yaraları
Çıxarılıb: bədənin digər nahiyələrinin də prosesə cəlb olunması ilə (T01.8)

T01.1

Döş qəfəsinin, qarnın, beldən aşağı hissənin və çanağın açıq
yaraları
S21.–, S31.– və T09.1 rubrikalarındə təsnif edilən bədən nahiyələrinin açıq yaraları
Çıxarılıb: bədənin digər nahiyələrinin də prosesə cəlb olunması ilə (T01.8)

T01.2

Yuxarı ətraf(lar)ın bir neçə nahiyələrinin açıq yaraları
S41.–, S51.–, S61.– və T11.1 rubrikalarındə təsnif edilən bədən nahiyələrinin açıq yaraları
Çıxarılıb: aşağı ətraf(lar)ın (T01.6)
döş qəfəsinin, qarnın, beldən aşağı hissənin və
da prosesə cəlb olunması ilə
çanağın (T01.8)

T01.3

Aşağı ətraf(lar)ın bir neçə nahiyələrinin açıq yaraları
S71.–, S81.–, S91.– və T13.1 rubrikalarındə təsnif edilən bədən nahiyələrinin açıq yaraları
Çıxarılıb: döş qəfəsinin, qarnın, beldən aşağı hissənin və
da prosesə cəlb olunması ilə
çanağın (T01.8)
yuxarı ətraf(lar)ın (T01.6)

T01.6

Yuxarı və aşağı ətraf(lar)ın bir neçə nahiyələrinin açıq yaraları
T01.2 və T01.3 rubrikalarındə təsnif edilən bədən nahiyələrinin açıq yaraları
Çıxarılıb: döş qəfəsinin, qarnın, beldən aşağı hissənin və çanağın da prosesə cəlb
olunması ilə (T01.8)

T01.8
T01.9

Bədənin bir neçə nahiyələrini əhatə edən digər müştərək
açıq yaralar
Dəqiqləşdirilməmiş çox saylı açıq yaralar
Heyvan dişləməsindən əmələ gələn
Kəsilmiş
Cırılmış
Deşilmiş

çox saylı ƏGO yara
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T02

Bədənin bir neçə nahiyələrini əhatə edən sınıqlar
Növbəti yarımrubrikalar (beşinci rəqəm) sınıq və açıq yaranın göstərilməsi üçün çox
saylı kodlaşdırma aparmaq mümkünsüz olduqda və ya məqsədəuyğun olmadıqda, bu halların
əlavə xarakteristikası verilən zaman fakültətiv istifadə üçün verilir. Əgər sınığın «açıq» və ya
«qapalı» olması barədə məlumat yoxdursa, onu «qapalı» kimi təsnif etmək lazımdır:
0 – qapalı
1 – açıq

T02.0

Baş və boyun nahiyəsinin sınıqları
S02.– və S12.– rubrikalarındə təsnif edilən lokalizasiyaların sınıqları
Çıxarılıb: bədənin başqa nahiyəsinin(-lərinin) cəlb olunması ilə (T02.8)

T02.1

Döş qəfəsi, beldən aşağı hissə və çanaq nahiyəsinin sınıqları
S22.–, S32.– və T08 rubrikalarındə təsnif edilən lokalizasiyaların sınıqları
Çıxarılıb: ətraf(lar)ın (T02.7)
sınıqları ilə müştərək hallar
bədənin digər nahilərinin (T02.8)

T02.2

Təkcə bir yuxarı ətrafın bir neçə nahiyələrini əhatə edən sınıqlar
Təkcə bir yuxarı ətrafın S42.–, S52.–, S62.– və T10 rubrikalarındə təsnif edilən lokalizasiyaların
sınıqları
Çıxarılıb: aşağı ətraf(lar)ın (T02.6)
sınıqları ilə müştərək
digər yuxarı ətrafın (T02.4)
hallar
döş qəfəsinin, beldən aşağı hissənin və çanağın (T02.7)

T02.3

Təkcə bir aşağı ətrafın bir neçə nahiyələrini əhatə edən sınıqlar
Təkcə bir aşağı ətrafın S72.–, S82.–, S92.– və T12 rubrikalarındə təsnif edilən
lokalizasiyalarının sınıqları
Çıxarılıb: digər aşağı ətrafın (T02.5)
sınıqları ilə müştərək
döş qəfəsinin, beldən aşağı hissənin və çanağın (T02.7)
hallar
yuxarı ətraf(lar)ın (T02.6)

T02.4

Hər iki yuxarı ətrafın bir neçə nahiyələrini əhatə edən sınıqlar
S42.–, S52.–, S62.– və T10 rubrikalarındə təsnif edilən lokalizasiyaların ikitərəfli sınıqları
Çıxarılıb: aşağı ətraf(lar)ın (T02.6)
sınıqları ilə müştərək
hallar
döş qəfəsinin, beldən aşağı hissənin və çanağın (T02.7)

T02.5

Hər iki aşağı ətrafın bir neçə nahiyələrini əhatə edən sınıqlar
S72.–, S82.–, S92.– və T12 rubrikalarındə təsnif edilən lokalizasiyaların ikitərəfli sınıqları
Çıxarılıb: döş qəfəsinin, beldən aşağı hissənin və çanağın (T02.7)
sınıqları ilə müştərək
hallar
yuxarı ətraf(lar)ın (T02.6)

T02.6

Yuxarı və aşağı ətraf(lar)ın bir neçə nahiyələrini əhatə edən
sınıqlar
Çıxarılıb: döş qəfəsinin, beldən aşağı hissənin və çanağın sınıqları ilə müştərək hallar
(T02.7)

T02.7
T02.8
T02.9

T03
T03.0

Döş qəfəsini, beldən aşağı hissəni, çanağı və ətrafı(ları) əhatə
edən sınıqlar
Bədənin bir neçə nahiyələrini əhatə edən digər müştərək sınıqlar
Çoxsaylı dəqiqləşdirilməmiş sınıqlar

Bədənin bir neçə nahiyələrini əhatə edən oynaqların kapsulbağ aparatının çıxıqları, gərilməsi və zədələnməsi

Baş və boyun nahiyələrini əhatə edən oynaqların kapsul-bağ
aparatının çıxıqları, gərilməsi və zədələnməsi
S03.– və S13.– rubrikalarındə təsnif edilən lokalizasiyalı oynaqların kapsul-bağ aparatının
çıxıqları, gərilməsi və zədələnməsi
Çıxarılıb: bədənin digər nahiyəsinin (və ya nəhiyələrinin) kapsul-bağ aparatının çıxıqları,
gərilməsi zədələnməsi ilə müştərək hallar (T03.8)
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T03.1

Döş qəfəsi, beldən aşağı hissənin və çanaq oynaqlarının
kapsul- bağ aparatının çıxıqları, gərilməsi və zədələnməsi
S23.–, və S33.– və T09.2 rubrikalarındə təsnif edilən lokalizasiyalı oynaqların kapsul-bağ
aparatının çıxıqları, gərilməsi və zədələnməsi
Çıxarılıb: bədənin digər nahiyəsi (və ya nəhiyələri) oynaqlarının kapsul-bağ aparatının
çıxıqları, gərilməsi və zədələnməsi ilə müştərək hallar(T03.8)

T03.2

Yuxarı ətraf(lar)ın bir neçə nahiyələrinin oynaqlarının kapsul-bağ
aparatının çıxıqları, gərilməsi və zədələnməsi
S43.–, və S53.–, S63 və T11.2 rubrikalarındə təsnif edilən lokalizasiyalı oynaqların kapsul-bağ
aparatının çıxıqları, gərilməsi və zədələnməsi
oynaqlarının kapsul-bağ aparatının çıxıqları,
Çıxarılıb: aşağı ətraf (T03.4)
gərilməsi və zədələnməsi ilə müştərək hallar
döş qəfəsi, beldən aşağı hissənin və
çanaq (T03.8)

T03.3

Aşağı ətraf(lar)ın bir neçə nahiyələrinin oynaqlarının kapsul-bağ
aparatının çıxıqları, gərilməsi və zədələnməsi
S73.–, S83.–, S93 və T13.2 rubrikalarındə təsnif edilən lokalizasiyalı oynaqların kapsul-bağ
aparatının çıxıqları, gərilməsi və zədələnməsi
Çıxarılıb: döş qəfəsi, beldən aşağı hissənin və
oynaqlarının kapsul-bağ aparatının çıxıqları,
gərilməsi və zədələnməsi ilə müştərək hallar
çanaq (T03.8)
yuxarı ətrafların (T03.4)

T03.4

Yuxarı və aşağı ətraf(lar)ın bir neçə nahiyələrinin oynaqlarının
kapsul-bağ aparatının çıxıqları, gərilməsi və zədələnməsi
Çıxarılıb: döş qəfəsi, beldən aşağı hissənin və çanaq oynaqlarının kapsul-bağ aparatının
çıxıqları, gərilməsi və zədələnməsi ilə müştərək hallar (T03.8)

T03.8
T03.9

Bədənin bir neçə nahiyələrinin oynaqlarının kapsul-bağ
aparatının digər müştərək çıxıqları, gərilməsi və zədələnməsi
Dəqiqləşdirilməmiş oynaqların kapsul-bağ aparatının çox saylı
çıxıqları, gərilməsi və zədələnməsi

T04

Bədənin bir neçə nahiyəsini əhatə edən bərk əzilmələr

T04.0

Başın və boynun bərk əzilməsi
S07.– və S17.– rubrikalarındə təsnif edilən bədən nahiyələrinin bərk əzilməsi
Çıxarılıb: digər bədən nahiyəsinin (və ya nahiyələrinin) də prosesə cəlb olunması ilə birgə
rast gəlinən hallar (T04.8)

T04.1

T04.2

Döş qəfəsinin, qarın nahiyəsinin, beldən aşağı hissənin və
çanağın bərk əzilməsi
S28.– və S38.– rubrikalarındə təsnif edilən bədən nahiyələrinin
bərk əzilmələri
Gövdənin ƏGO
Çıxarılıb: ətrafların (T04.7)
prosesə cəlb olunması ilə
bədənin digər hissələrinin (T04.8)

Yuxarı ətraf(lar)ın bir neçə nahiyələrinin bərk əzilməsi

bərk
S47.–, S57.– və S67.– rubrikalarındə təsnif edilən bədən nahiyələrinin
yuxarı ətrafların
əzilmələri
Çıxarılıb: aşağı ətrafların (T04.4)
prosesə cəlb olunması ilə
döş qəfəsinin, qarnın, beldən aşağı hissənin və
çanağın (T04.7)

T04.3

Aşağı ətraf(lar)ın bir neçə nahiyələrinin bərk əzilməsi
Aşağı ətrafın, ƏGO
S77.–, S87.– və S97.– rubrikalarındə təsnif edilən nahiyələrin
Çıxarılıb: döş qəfəsinin, qarnın, beldən aşağı hissənin və
çanağın (T04.7)
prosesə cəlb olunması ilə
yuxarı ətraf(lar)ın (T04.4)

bərk əzilmələri
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T04.4

Yuxarı və aşağı ətraf(lar)ın bir neçə nahiyələrinin bərk əzilməsi

T04.7

Döş qəfəsinin, qarnın, beldən aşağı hissənin, çanağın və
ətraf(lar)ın bərk əzilməsi
Bədənin bir neçə nahiyələrinin digər müştərək bərk
əzilmələri
Dəqiqləşdirilməmiş çox saylı bərk əzilmələr

Çıxarılıb: döş qəfəsinin, qarnın, beldən aşağı hissənin və çanağın (T04.7)prosesə cəlb olunması ilə

T04.8
T04.9

T05

Bədənin bir neçə nahiyələrini əhatə edən travmatik
amputasiyalar
Daxil edilib: bir neçə bədən nahiyələrini əhatə edən qopub ayrılmalar
Çıxarılıb: dekapitasiya (S18)
bədənin bir neçə nahiyələrinin açıq yaraları (T01.–)
• yuxarı ətrafın, ƏGO (T11.6)
• aşağı ətrafın, ƏGO (T13.6)
travmatik amputasiyası
• gövdənin, ƏGO (T09.6)

T05.0
T05.1
T05.2
T05.3
T05.4
T05.5
T05.6
T05.8

Hər iki əlin travmatik amputasiyası
Bir əlin travmatik amputasiyası ilə digər qolun, əl istisna olmaqla, istənilən səviyyədə müştərək amputasiyası
Hər iki qolun istənilən səviyyədə travmatik amputasiyası
Hər iki ayağın travmatik amputasiyası
Bir ayağın travmatik amputasiyası ilə digər aşağı ətrafın, ayaq
istisna olmaqla, istənilən səviyyədə müştərək amputasiyası
Hər iki aşağı ətrafın istənilən səviyyədə travmatik amputasiyası
Yuxarı və aşağı ətrafın istənilən müştərək [istənilən
səviyyələrdə] travmatik amputasiyası
Müxtəlif müştərək, bədənin digər hissələrini əhatə edən travmatik
amputasiyalar
Gövdənin:
• qarın
• döş qəfəsi

səviyyəsində amputasiyası

T05.9

Dəqiqləşdirilməmiş çox saylı travmatik amputasiyalar

T06

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, bədənin bir neçə
nahiyələrini əhatə edən digər travmalar

T06.0

Baş beynin və kəllə sinirlərinin, onurğa beynin və boyun
səviyyəsində digər sinirlər ilə müştərək travmaları
S04.– və S06.– rubrikalarındə təsnif edilən travmalarla S14.– rubrikaində təsnif edilən travmaların
müştərək olması

T06.1
T06.2

Sinirlərin və onurğa beyninin bədənin digər bir neçə nahiyələrinin
prosesə cəlb olunması ilə müştərək tramaları
Sinirlərin bədənin bir neçə nahiyələrinin prosesə cəlb olunması
ilə müştərək travmaları
Sinirlərin çox saylı ƏGO travmaları
Çıxarılıb: onurğa beynin travmaları ilə müştərək hallar (T06.0–T06.1)

T06.3
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T06.4
T06.5
T06.8

T07

Əzələ və vətərlərin bədənin bir neçə nahiyələrinin prosesə cəlb
olunması ilə müştərək travmaları
Döş qəfəsi orqanları ilə qarın boşluğu və çanaq orqanlarının
müştərək travmaları
Bədənin bir neçə nahiyələrinin prosesə cəlb olunması ilə digər
dəqiqləşdirilmiş travmalar

Dəqiqləşdirilməmiş çox saylı travmalar
Çıxarılıb: ƏGO travma (T14.9)

Gövdənin, ətrafın və ya bədənin dəqiqləşdirilməmiş
nahiyəsinin travması
(T08–T14)
Çıxarılıb: termiki və kimyəvi yanıqlar (T20–T32)
donvurma (T33–T35)
bədənin bir neçə nahiyəsini əhatə edən travmalar (T00–T07)
zəhərli həşəratın dişləməsi və ya sancması (T63.4)

T08

Onurğanın dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə sınığı
Növbəti yarımrubrikalar (beşinci rəqəm) sınıq və açıq yaranın göstərilməsi üçün çox
saylı kodlaşdırma aparmaq mümkünsüz olduqda və ya məqsədəuyğun olmadıqda, bu halların
əlavə xarakteristikası verilən zaman fakültətiv istifadə üçün verilir. Əgər sınığın «açıq» və ya
«qapalı» olması barədə məlumat yoxdursa, onu «qapalı» kimi təsnif etmək lazımdır:
0 – qapalı
1 – açıq
Çıxarılıb: onurğanın dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə çoxsaylı sınıqları (T02.1)

T09

Onurğa və gövdənin dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə digər
travmaları
Çıxarılıb: gövdənin ƏGO bərk əzilməsi (T04.1)
gövdənin çoxsaylı travmaları (T00–T06)
gövdənin amputasiyası (T05.8)

T09.0
T09.1
T09.2
T09.3
T09.4
T09.5
T09.6
T09.8
T09.9

Gövdənin dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə səthi travmaları
Gövdənin dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə açıq yarası
Gövdənin dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə kapsul-bağ aparatının
çıxığı, gərilməsi və zədələnməsi
Onurğa beyninin dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə travması
Gövdənin dəqiqləşdirilməmiş sinirlərinin, onurğa beyni kökünün
və sinir kələfinin travması
Gövdənin dəqiqləşdirilməmiş əzələ və vətərinin travması
Gövdənin dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə travmatik amputasiyası
Gövdənin dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə digər dəqiqləşdirilmiş
travmaları
Gövdənin dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə dəqiqləşdirilməmiş
travması
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T10

Yuxarı ətrafın dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə sınığı

Daxil edilib: ƏGO sınmış qol,
Qolun ƏGO sınması
Çıxarılıb: qolun dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə çoxsaylı sınıqları (T02.–)
Növbəti yarımrubrikalar (beşinci rəqəm) sınıq və açıq yaranın göstərilməsi üçün çox
saylı kodlaşdırma aparmaq mümkünsüz olduqda və ya məqsədəuyğun olmadıqda, bu halların
əlavə xarakteristikası verilən zaman fakültətiv istifadə üçün verilir. Əgər sınığın «açıq» və ya
«qapalı» olması barədə məlumat yoxdursa, onu «qapalı» kimi təsnif etmək lazımdır:
0 – qapalı
1 – açıq

T11

Yuxarı ətrafın dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə digər
travmaları
Çıxarılıb: yuxarı ətrafın ƏGO bərk əzilməsi (T04.2)
yuxarı ətrafın dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə sınığı (T10)
bədənin bir neçə nahiyəsini əhatə edən travmalar (T00–T06)

T11.0
T11.1
T11.2
T11.3
T11.4
T11.5
T11.6

Yuxarı ətrafın dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə səthi travması
Yuxarı ətrafın dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə açıq yarası
Yuxarı ətrafın dəqiqləşdirilməmiş oynaq və bağlarının
dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə çıxığı, gərilməsi və deformasiyası
Yuxarı ətrafın dəqiqləşdirilməmiş sinirinin dəqiqləşdirilməmiş
səviyyədə travması
Yuxarı ətrafın dəqiqləşdirilməmiş qan damarının
dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə travması
Yuxarı ətrafın dəqiqləşdirilməmiş əzələ və vətərinin
dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə travması
Yuxarı ətrafın dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə travmatik
amputasiyası
Qolun ƏGO travmatik amputasiyası

T11.8
T11.9

T12

Yuxarı ətrafın dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə digər
dəqiqləşdirilmiş travmaları
Yuxarı ətrafın dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə dəqiqləşdirilməmiş
travması
Qolun ƏGO travması

Aşağı ətrafın dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə sınığı
Daxil edilib: ƏGO sınmış aşağı ətraf (qıç)
Çıxarılıb: aşağı ətrafın (qıçın) dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə çox saylı sınıqları (T02.–)
Aşağı ətrafın (qıçın) ƏGO sınması
Növbəti yarımrubrikalar (beşinci rəqəm) sınıq və ya açıq yaranın göstərilməsi üçün çox saylı
kodlaşdırma aparmaq mümkünsüz olduqda və məqsədəuyğun olmadıqda, bu halların əlavə
xarakteristikası verilən zaman fakültətiv istifadə üçün verilir. Əgər sınığın «açıq» və ya «qapalı»
olması barədə məlumat yoxdursa, onu «qapalı» kimi təsnif etmək lazımdır:
0 – qapalı
1 – açıq

T13

Aşağı ətrafın dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə digər travmaları
Çıxarılıb: aşağı ətrafın ƏGO bərk əzilməsi (T04.3)
aşağı ətrafın dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə sınığı (T12)
bədənin bir neçə nahiyəsini əhatə edən travmalar (T00–T06)

T13.0
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T13.1
T13.2
T13.3
T13.4
T13.5
T13.6

Aşağı ətrafın dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə açıq yarası
Aşağı ətrafın dəqiqləşdirilməmiş oynağının kapsul-bağ aparatının
dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə çıxığı, gərilməsi və zədələnməsi
Aşağı ətrafın dəqiqləşdirilməmiş sinirinin dəqiqləşdirilməmiş
səviyyədə travması
Aşağı ətrafın dəqiqləşdirilməmiş qan damarının
dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə travması
Aşağı ətrafın dəqiqləşdirilməmiş əzələ və vətərinin
dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə travması
Aşağı ətrafın dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə travmatik
amputasiyası
Aşağı ətrafın (qıçın) ƏGO travmatik amputasiyası

T13.8
T13.9

Aşağı ətrafın dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə digər
dəqiqləşdirilmiş travmaları
Aşağı ətrafın dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə dəqiqləşdirilməmiş
travması
Aşağı ətrafın (qıçın) travması, ƏGO

T14

Dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı travma
Çıxarılıb: bədənin bir neçə nahiyəsini əhatə edən travmaları (T00–T07)

T14.0

Bədənin dəqiqləşdirilməmiş hissəsinin səthi travması
Sıyrıntı
Suluq (yanıq suluğundan başqa)
Qançır
Əzilmə
Hematoma
Açıq yara əmələ gəlmədən, yad cismin (tikan,
tilişkə) səthi olaraq bədənə daxil olması nəticəsində
baş verən travma
Zəhərsiz həşəratın dişləməsi
Səthi yara
Çıxarılıb: çoxsaylı ƏGO səthi travmalar (T00.9)

T14.1

ƏGO

Bədənin dəqiqləşdirilməmiş nahiyəsinin açıq yarası
Dişlənmiş yara
Kəsilmiş yara
Sıyrıntı
Açıq yara

ƏGO

Deşilmiş yara, (nüfuz etmiş) yad cismin olması ilə
Çıxarılıb: çoxsaylı:
• ƏGO açıq yaralar (T01.9)
• ƏGO travmatik amputasiyalar (T05.9)
ƏGO travmatik amputasiya (T14.7)
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T14.2

Bədənin dəqiqləşdirilməmiş nahiyəsində baş verən sınıq
Növbəti yarımrubrikalar (beşinci rəqəm) sınıq və açıq yaranın göstərilməsi üçün çox
saylı kodlaşdırma aparmaq mümkünsüz olduqda və ya məqsədəuyğun olmadıqda, bu halların
əlavə xarakteristikası verilən zaman fakültətiv istifadə üçün verilir. Əgər sınığın «açıq» və ya
«qapalı» olması barədə məlumat yoxdursa, onu «qapalı» kimi təsnif etmək lazımdır:
0 – qapalı
1 – açıq
ƏGO
ƏGO qapalı
ƏGO çıxıqla birgə (rast gəlinən)
sınıq
ƏGO yerini dəyişməklə
ƏGO açıq
Çıxarıılb: ƏGO çox saylı sınıqlar (T02.9)

T14.3

Bədənin dəqiqləşdirilməmiş nahiyəsi oynağının kapsul-bağ
aparatının çıxığı, gərilməsi və həddən artıq gərginləşməsi
Cırılması
Sıyrıntı
Gərilməsi
Zədələnməsi
oynağın (kapsul)
Travmatik:
ƏGO
bağın
• hemartrozu
• cırılması
• burxulması
Çıxarılıb: kapsul-bağ aparatının ƏGO çox saylı çıxığı, gərilməsi və zədələnməsi
(T03.9)

T14.4

Bədənin dəqiqləşdirilməmiş nahiyəsi sinir(lər)inin travması
Sinirin travması
Sinirin travmatik kəsilməsi
Travmatik hematomieliya
ƏGO
Travmatik (keçib gedən) iflic
Çıxarılıb: sinirlərin çox saylı ƏGO travmaları (T06.2)

T14.5

Bədənin dəqiqləşdirilməmiş nahiyəsinin qan damar(lar)ının
travması
Qan damar(lar)ının, ƏGO:
• cırılması
• kəsilməsi
• zədələnməsi
• sıyrılması
• travmatik:
• anevrizma və ya fistulu (arteriovenoz)
• arterial hematoması
• partlaması
Çıxarılıb: qan damarlarının çox saylı ƏGO travmaları (T06.3)

T14.6

Bədənin dəqiqləşdirilməmiş nahiyəsinin əzələ və vətərlərinin
travması
Əzələ(lər) və vətər(lər)in ƏGO:
• qırılması
• kəsilməsi
• zədələnməsi
• sıyrılması
• gərilməsi
• dartılması
• travmatik cırılması
Çıxarılıb: əzələ və vətərlərin çoxsaylı travmaları, ƏGO (T06.4)
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T14.7

Bədənin dəqiqləşdirilməmiş nahiyəsinin bərk əzilməsi və
travmatik amputasiyası
ƏGO Bərk əzilmə
ƏGO Travmatik amputasiya
Çıxarılıb: çox saylı:
• ƏGO bərk əzilmələr (T04.9)
• ƏGO travmatik amputasiyalar (T05.9)

T14.8
T14.9

Bədənin dəqiqləşdirilməmiş nahiyəsinin digər travmaları
Dəqiqləşdirilməmiş travma
Çıxarılıb: ƏGO çoxsaylı travmalar (T07)

Təbii dəliklərdən yad cismin daxil olmasının nəticələri
(T15–T19)
Çıxarılıb: cərrahi müdaxilə yarasında təsadüfən qalmış (T81.5)
deşilmiş yaradakı – bax: bədən nahiyələrinə görə açıq yaralar
yumşaq toxumalarda çıxarılmamış (M79.5)
böyük açıq yara əmələ gəlmədən, daxil olmuş tikan (və ya qəlpə) – bax:
bədən nahiyələrinin səthi yaraları

T15

Gözün xarici hissəsində yad cisim
Çıxarılıb: nüfüz edən yaralanma zamanı:
• gözyuvası və göz almasında (S05.4–S05.5)
• gözyuvası və göz almasında çıxarılmamış (gözə çoxdan
düşmüş) (H05.5, H44.6–H44.7)
• göz qapağından çıxarılmamış (H02.8)

T15.0
T15.1
T15.8

yad cisim

yad cisim

Buynuz qişada yad cisim
Konyuktival kisənin yad cismi
Gözün digər və ya bir neçə xarici hissəsində yad cisim
Göz yaşı nöqtəsində yad cisim

T15.9

Gözün dəqiqləşdirilməmiş xarici hissəsində yad cisim

T16

Qulaqda yad cisim
Daxil edilib:Eşitmə kanalında yad cisim

T17

T17.0
T17.1

Tənəffüs yollarında yad cisim
Çıxarılıb: yad cisim düşməsi nəticəsində asfiksiya
qidanın (qusma zamanı) təsirindən törənən boğulma
bəlğəmin (selik) təsirindən törənən boğulma
nəfəsalma zamanı maye və ya qusuntu kütləsinin tənəffüs yollarına
düşməsi nəticəsində ƏGO boğulma

Burun cibində yad cisim
Burun keçəcəyində yad cisim
Burunda ƏGO

T17.2

Udlaqda yad cisim
Burun-udlaqda
Udlaqda ƏGO

T17.3
T17.4
T17.5

Qırtlaqda yad cisim
Traxeyada yad cisim
Bronxda yad cisim
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T17.8

Tənəffüs yollarının digər və ya bir necə şöbəsində yad cisim
Bronxiollarda
Ağciyərlərdə

T17.9

Tənəffüs yollarının dəqiqləşdirilməmiş hissəsində yad cisim

T18

Həzm yolunda yad cisim
Çıxarılıb: udlaqda yad cisim (T17.2)

T18.0
T18.1
T18.2
T18.3
T18.4
T18.5

Ağızda yad cisim
Qida borusunda yad cisim
Mədədə yad cisim
Nazik bağırsaqda yad cisim
Çənbər bağırsaqda yad cisim
Anus və düz bağırsaqda yad cisim
Rektosiqmoidal birləşmə hissəsində

T18.8
T18.9

Həzm yolunun digər və ya bir neçə şöbəsində yad cisim
Həzm yolunun dəqiqləşdirilməmiş hissəsində yad cisim
ƏGO həzm sistemində
Udulmuş yad cisim

T19

Sidik-cinsiyyət yollarında yad cisim
Çıxarılıb: kontraseptiv vasitələrin (uşaqlıqdaxili) (vaginal) təsirindən (törənən):
• mexaniki ağırlaşmalar (T83.3)
• yanaşı təsirlər (Z97.5)

T19.0
T19.1
T19.2
T19.3
T19.8
T19.9

Sidik kanalında yad cisim
Sidik kisəsində yad cisim
Vulvada və uşaqlıq yolunda yad cisim
Uşaqlıqda (istənilən hissəsində) yad cisim
Sidik-cinsiyyət yollarının digər və ya bir neçə şöbəsində yad
cisim
Sidik-cinsiyyət yollarının dəqiqləşdirilməmiş hissəsində yad
cisim

Termiki və kimyəvi yanıqlar
(T20–T32)
Daxil edilib: elektrik qızdırıcıları
elektrik cərəyanı
alov
sürtünmə
isti hava və isti qazlar
təsirindən törənən (termiki) yanıqlar
isti əşyalar
ildırım radiasiya
kimyəvi yanıqlar [korroziyalar] (xarici) (daxili)
qaynar su və ya isti buxar
Çıxarılıb: eritema [dermatit] ab igne (L59.0)
şüalanma təsirindən dəri və dərialtı toxumanın eriteması (dermatiti) (L55–L59)
günəş yanığı (L55.–)
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Bədənin xarici səthinin, lokalizasiyası dəqiqləşdirilmiş
termiki və kimyəvi yanıqları
(T20–T25)
Daxil edilib: termiki və kimyəvi yanıqlar:
• birinci dərəcəli [eritema]
• ikinci dərəcəli [suluqlar] [epidermisin itirilməsi]
• üçüncü dərəcəli [toxumaların dərin nekrozu] [dərinin bütün qatlarının itirilməsi]

T20

Baş və boynun termiki və kimyəvi yanıqları
Daxil edilib: qulağın (istənilən hissəsinin)
gözün və üzün, baş və boynun digər nahiyələrinin
dodağın
burnun( arakəsməsinin)
başın tüklü hissəsinin (istənilən sahəsinin)
gicgahın (gicgah nahiyəsinin)
Çıxarılıb: termiki və kimyəvi yanıqlar:
gözün və gözün köməkçi aparatının məhdud nahiyəsinin (T26.–)
ağız boşluğu və udlağın (T28.–)

T20.0
T20.1
T20.2
T20.3
T20.4
T20.5
T20.6
T20.7

Baş
Baş
Baş
Baş
Baş
Baş
Baş
Baş

və boynun dəqiqləşdirilməmiş dərəcəli termiki yanığı
və boynun birinci dərəcəli termiki yanığı
və boynun ikinci dərəcəli termiki yanığı
və boynun üçüncü dərəcəli termiki yanığı
və boynun dəqiqləşdirilməmiş dərəcəli kimyəvi yanığı
və boynun birinci dərəcəli kimyəvi yanığı
və boynun ikinci dərəcəli kimyəvi yanığı
və boynun üçüncü dərəcəli kimyəvi yanığı

T21

Gövdənin termiki və kimyəvi yanıqları
Daxil edilib: qarın divarının
anusun
belin (istənilən hissəsinin)
süd vəzisinin
sarğı nahiyəsinin
döş qəfəsi divarının
qarnın yan divarının
qasıq nahiyəsinin
kürəkarası nahiyənin
(böyük) (kiçik) cinsiyyət dodağının
cinsiyyət üzvünün
aralığın
xayalığın
xayanın
vulvanın
Çıxarılıb: qoltuqaltı çuxurun (T22.–)
termiki və kimyəvi yanıqları
kürək nahiyəsinin (T22.–)

T21.0
T21.1
T21.2
T21.3
T21.4

Gövdənin
Gövdənin
Gövdənin
Gövdənin
Gövdənin

dəqiqləşdirilməmiş dərəcəli termiki yanığı
birinci dərəcəli termiki yanığı
ikinci dərəcəli termiki yanığı
üçüncü dərəcəli termiki yanığı
dəqiqləşdirilməmiş dərəcəli kimyəvi yanığı
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T21.5
T21.6
T21.7

Gövdənin birinci dərəcəli kimyəvi yanığı
Gövdənin ikinci dərəcəli kimyəvi yanığı
Gövdənin üçüncü dərəcəli kimyəvi yanığı

T22

Yuxarı ətrafın və çiyin qurşağı nahiyəsinin, bilək və əl
istisna olmaqla, termiki və kimyəvi yanıqları
Daxil edilib: yuxarı ətrafın (qolun) (istənilən hissəsinin, bilək və əl istisna olmaqla)
qoltuqaltı nahiyənin
kürək nahiyəsinin
Çıxarılıb: kürəkarası nahiyənin (T21.–)
termiki və kimyəvi yanıqları
t
yalnız bilək və əlin (T23.–)

T22.0
T22.1
T22.2
T22.3
T22.4
T22.5
T22.6
T22.7

T23

Yuxarı ətrafın və çiyin qurşağı nahiyəsinin, bilək və əl
olmaqla, dəqiqləşdirilməmiş dərəcəli termiki yanığı
Yuxarı ətrafın və çiyin qurşağı nahiyəsinin, bilək və əl
olmaqla, birinci dərəcəli termiki yanığı
Yuxarı ətrafın və çiyin qurşağı nahiyəsinin, bilək və əl
olmaqla, ikinci dərəcəli termiki yanığı
Yuxarı ətrafın və çiyin qurşağı nahiyəsinin, bilək və əl
olmaqla, üçüncü dərəcəli termiki yanığı
Yuxarı ətrafın və çiyin qurşağı nahiyəsinin, bilək və əl
olmaqla, dəqiqləşdirilməmiş dərəcəli kimyəvi yanığı
Yuxarı ətrafın və çiyin qurşağı nahiyəsinin, bilək və əl
olmaqla, birinci dərəcəli kimyəvi yanığı
Yuxarı ətrafın və çiyin qurşağı nahiyəsinin, bilək və əl
olmaqla, ikinci dərəcəli kimyəvi yanığı
Yuxarı ətrafın və çiyin qurşağı nahiyəsinin, bilək və əl
olmaqla, üçüncü dərəcəli kimyəvi yanığı

istisna
istisna
istisna
istisna
istisna
istisna
istisna
istisna

Bilək və əlin termiki və kimyəvi yanıqları
Daxil edilib: barmağın (dırnağının)
ovucun
baş barmağın (dırnağının)

T23.0
T23.1
T23.2
T23.3
T23.4
T23.5
T23.6
T23.7

Bilək
Bilək
Bilək
Bilək
Bilək
Bilək
Bilək
Bilək

və əlin dəqiqləşdirilməmiş dərəcəli termiki yanığı
və əlin birinci dərəcəli termiki yanığı
və əlin ikinci dərəcəli termiki yanığı
və əlin üçüncü dərəcəli termiki yanığı
və əlin dəqiqləşdirilməmiş dərəcəli kimyəvi yanığı
və əlin birinci dərəcəli kimyəvi yanığı
və əlin ikinci dərəcəli kimyəvi yanığı
və əlin üçüncü dərəcəli kimyəvi yanığı

T24

Bud-çanaq oynağı nahiyəsi və aşağı ətrafın, aşıq-baldır
oynağı və ayaq istisna olmaqla, termiki və kimyəvi yanıqları
Daxil edilib: aşağı ətrafın (istənilən hissəsinin, aşıq-baldır oynağı və ayaq istisna olmaqla)
Çıxarılıb: yalnız aşıq-baldır oynağı və ayağın termiki və kimyəvi yanıqları (T25.–)

T24.0
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Bud-çanaq oynağı nahiyəsi və aşağı ətrafın, aşıq-baldır oynağı
və ayaq istisna olmaqla, dəqiqləşdirilməmiş dərəcəli termiki
yanığı
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T24.1
T24.2
T24.3
T24.4
T24.5
T24.6
T24.7

T25

Bud-çanaq oynağı nahiyəsi və aşağı ətrafın, aşıq-baldır oynağı
və ayaq istisna olmaqla, birinci dərəcəli termiki yanığı
Bud-çanaq oynağı nahiyəsi və aşağı ətrafın, aşıq-baldır oynağı
və ayaq istisna olmaqla, ikinci dərəcəli termiki yanığı
Bud-çanaq oynağı nahiyəsi və aşağı ətrafın, aşıq-baldır oynağı
və ayaq istisna olmaqla, üçüncü dərəcəli termiki yanığı
Bud-çanaq oynağı nahiyəsi və aşağı ətrafın, aşıq-baldır oynağı
və ayaq istisna olmaqla, dəqiqləşdirilməmiş dərəcəli kimyəvi
yanığı
Bud-çanaq oynağı nahiyəsi və aşağı ətrafın, aşıq-baldır oynağı
və ayaq istisna olmaqla, birinci dərəcəli kimyəvi yanığı
Bud-çanaq oynağı nahiyəsi və aşağı ətrafın, aşıq-baldır oynağı
və ayaq istisna olmaqla, ikinci dərəcəli kimyəvi yanığı
Bud-çanaq oynağı nahiyəsi və aşağı ətrafın, aşıq-baldır oynağı
və ayaq istisna olmaqla, üçüncü dərəcəli kimyəvi yanığı

Aşıq-baldır oynağı və ayağın termiki və kimyəvi yanıqları
Daxil edilib: ayaq barmağının (barmaqlarının)

T25.0
T25.1
T25.2
T25.3
T25.4
T25.5
T25.6
T25.7

Aşıq-baldır oynağı və ayağın dəqiqləşdirilməmiş dərəcəli termiki
yanığı
Aşıq-baldır oynağı və ayağın birinci dərəcəli termiki yanığı
Aşıq-baldır oynağı və ayağın ikinci dərəcəli termiki yanığı
Aşıq-baldır oynağı və ayağın üçüncü dərəcəli termiki yanığı
Aşıq-baldır oynağı və ayağın dəqiqləşdirilməmiş dərəcəli
kimyəvi yanığı
Aşıq-baldır oynağı və ayağın birinci dərəcəli kimyəvi yanığı
Aşıq-baldır oynağı və ayağın ikinci dərəcəli kimyəvi yanığı
Aşıq-baldır oynağı və ayağın üçüncü dərəcəli kimyəvi yanığı

Gözün və daxili orqanların termiki və kimyəvi yanıqları
(T26–T28)
T26

Gözün və gözün köməkçi aparatının məhdud
nahiyəsinin termiki və kimyəvi yanıqları

T26.0
T26.1
T26.2

Göz qapağı və gözyuvası ətrafı nahiyənin termiki yanığı
Buynuz qişa və konyuktiva kisəsinin termiki yanığı
Göz almasının dağılması və tamlığının pozulmasına gətirib
çıxaran termiki yanıq
Gözün və onun köməkçi aparatının digər hissələrinin termiki
yanığı
Gözün və onun köməkçi aparatının dəqiqləşdirilməmiş
lokalizasiyalı termiki yanığı
Göz qapağı və gözyuvası ətrafı nahiyənin kimyəvi yanığı
Buynuz qişa və konyuktiva kisəsinin kimyəvi yanığı

T26.3
T26.4
T26.5
T26.6
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T26.7
T26.8
T26.9

Göz almasının dağılması və tamlığının pozulmasına gətirib
çıxaran kimyəvi yanıq
Gözün və onun köməkçi aparatının digər hissələrinin kimyəvi
yanığı
Gözün və onun köməkçi aparatının dəqiqləşdirilməmiş
lokalizasiyalı kimyəvi yanığı

T27

Tənəffüs yollarının termiki və kimyəvi yanıqları

T27.0
T27.1

Qırtlaq və traxeyanın termiki yanığı
Qırtlaq, traxeya və ağciyərin termiki yanığı
Çıxarılıb: hava və ya su axını təsirindən törənən travma sindromu (T70.8)

T27.2

Tənəffüs yollarının digər şöbələrinin termiki yanığı
Döş boşluğunun

T27.3
T27.4
T27.5
T27.6
T27.7

Tənəffüs yollarının dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı termiki
yanığı
Qırtlaq və traxeyanın kimyəvi yanığı
Qırtlaq, traxeya və ağciyərin kimyəvi yanığı
Tənəffüs yollarının digər şöbələrinin kimyəvi yanığı
Tənəffüs yollarının dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı kimyəvi
yanığı

T28

Digər daxili orqanların termiki və kimyəvi yanıqları

T28.0
T28.1

Ağız boşluğu və udlağın termiki yanığı
Qida borusunun termiki yanığı

T28.2
T28.3
T28.4
T28.5
T28.6
T28.7
T28.8
T28.9

Həzm yolunun digər şöbələrinin termiki yanığı
Daxili sidik-cinsiyyət orqanlarının termiki yanığı
Digər və dəqiqləşdirilməmiş daxili orqanların termiki yanığı
Ağız boşluğu və udlağın kimyəvi yanığı
Qida borusunun kimyəvi yanığı
Həzm yolunun digər şöbələrinin kimyəvi yanığı
Daxili sidik-cinsiyyət orqanlarının kimyəvi yanığı
Digər və dəqiqləşdirilməmiş daxili orqanların kimyəvi yanığı

Çoxsaylı və dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı termiki və
kimyəvi yanıqlar
(T29–T32)
T29

Bədənin bir neçə nahiyəsinin termiki və kimyəvi yanıqları
Daxil edilib: T20–T28 rubrikalarından iki və daha çox rubrikaində təsnif edilən termiki və
kimyəvi yanıqlar

T29.0

Bədənin bir neçə nahiyəsinin dəqiqləşdirilməmiş dərəcəli
termiki yanıqları
ƏGO çox saylı yanıqlar

T29.1
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Bədənin bir neçə nahiyəsinin birinci dərəcədən artıq olmadığı
göstərilən termiki yanıqları
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T29.2
T29.3
T29.4

Bədənin bir neçə nahiyəsinin ikinci dərəcədən artıq olmadığı
göstərilən termiki yanıqları
Bədənin bir neçə nahiyəsinin heç olmasa bir nahiyədə üçüncü
dərəcəli yanıq göstərilməklə termiki yanıqları
Bədənin bir neçə nahiyəsinin dəqiqləşdirilməmiş dərəcəli
kimyəvi yanıqları
ƏGO çox saylı kimyəvi yanıqlar

T29.5
T29.6
T29.7

T30

Bədənin bir neçə nahiyəsinin birinci dərəcədən artıq olmadığı
göstərilən kimyəvi yanıqları
Bədənin bir neçə nahiyəsinin ikinci dərəcədən artıq olmadığı
göstərilən kimyəvi yanıqları
Bədənin bir neçə nahiyəsinin heç olmasa bir nahiyədə üçüncülü
dərəcəli yanıq göstərilməklə kimyəvi yanıqları

Dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı termiki və kimyəvi
yanıqlar
Çıxarılıb: bədən səthinin zədələnmə sahəsi göstərilməklə termiki və kimyəvi yanıqları
(T31–T32)

T30.0

Dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı, dəqiqləşdirilməmiş dərəcəli
termiki yanıq
ƏGO yanıq

T30.1

Dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı birinci dərəcəli termiki yanıq

T30.2

Dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı ikinci dərəcəli termiki yanıq

ƏGO birinci dərəcəli yanıq
ƏGO ikinci dərəcəli yanıq

T30.3

Dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı, üçüncü dərəcəli termiki yanıq

T30.4

Dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı, dəqiqləşdirilməmiş dərəcəli
kimyəvi yanıq

ƏGO üçüncü dərəcəli yanıq

ƏGO kimyəvi yanıq

T30.5

Dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı, birinci dərəcəli kimyəvi yanıq
ƏGO birinci dərəcəli kimyəvi yanıq

T30.6

Dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı, ikinci dərəcəli kimyəvi yanıq
ƏGO ikinci dərəcəli kimyəvi yanıq

T30.7

Dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı, üçüncü dərəcəli kimyəvi
yanıq
ƏGO üçüncü dərəcəli kimyəvi yanıq

T31

Bədən səthinin zədələnmə sahəsinə görə təsnif edilən
termiki yanıqlar
Qeyd. Bu rubrikadən kodlaşdırmada ancaq o zaman istifadə edilir ki, termiki
yanığın lokalizasiyası dəqiqləşdirilməmiş olsun; əgər lokalizasiya bəllidirsə, onda bu
rubrikadən, T20–T25 və ya T29.- rubrikaları ilə birgə, lazım gələrsə, əlavə kod kimi
istifadə oluna bilər.

T31.0
T31.1
T31.2
T31.3

Bədən
Bədən
Bədən
Bədən

səthinin 10%-dən az sahəsinin termiki yanığı
səthinin 10-19% sahəsinin termiki yanığı
səthinin 20-29% sahəsinin termiki yanığı
səthinin 30-39% sahəsinin termiki yanığı
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T31.4
T31.5
T31.6
T31.7
T31.8
T31.9

Bədən
Bədən
Bədən
Bədən
Bədən
Bədən

səthinin 40-49% sahəsinin termiki yanığı
səthinin 50-59% sahəsinin termiki yanığı
səthinin 60-69% sahəsinin termiki yanığı
səthinin 70-79% sahəsinin termiki yanığı
səthinin 80-89% sahəsinin termiki yanığı
səthinin 90% və ya daha çox sahəsinin termiki yanığı

T32

Bədən səthinin zədələnmə sahəsinə görə təsnif edilən
kimyəvi yanıqlar
Qeyd. Bu rubrikadən kodlaşdırmada ancaq o zaman istifadə edilir ki, kimyəvi
yanığın lokalizasiyası dəqiqləşdirilməmiş olsun; əgər lokalizasiya bəllidirsə, onda bu
rubrikadən, T20–T25, T29.- rubrikaları ilə birgə, lazım gələrsə, əlavə kod kimi istifadə
oluna bilər.

T32.0
T32.1
T32.2
T32.3
T32.4
T32.5
T32.6
T32.7
T32.8
T32.9

Bədən
Bədən
Bədən
Bədən
Bədən
Bədən
Bədən
Bədən
Bədən
Bədən

səthinin 10%-dən az sahəsinin kimyəvi yanığı
səthinin 10-19% sahəsinin kimyəvi yanığı
səthinin 20-29% sahəsinin kimyəvi yanığı
səthinin 30-39% sahəsinin kimyəvi yanığı
səthinin 40-49% sahəsinin kimyəvi yanığı
səthinin 50-59% sahəsinin kimyəvi yanığı
səthinin 60-69% sahəsinin kimyəvi yanığı
səthinin 70-79% sahəsinin kimyəvi yanığı
səthinin 80-89% sahəsinin kimyəvi yanığı
səthinin 90% və ya daha çox sahəsinin kimyəvi yanığı

Donvurma
(T33–T35)
Çıxarılıb: hipotermiya və aşağı temperaturun təsirinin digər effektləri (T68–T69)

T33

Səthi donvurma
Daxil edilib: dəri qatlarının qismən itirilməsi ilə müşayiət olunan donvurma
Çıxarılıb: bədənin bir neçə nahiyəsinin səthi donvurması (T35.0)

T33.0
T33.1
T33.2
T33.3
T33.4

Başın səthi donvurması
Boynun səthi donvurması
Döş qəfəsinin səthi donvurması
Qarın divarı, beldən aşağı hissənin və çanağın səthi donvurması
Qolun səthi donvurması
Çıxarılıb: ancaq bilək və əlin səthi donvurması (T33.5)

T33.5
T33.6
T33.7

Bilək və əlin səthi donvurması
Bud-çanaq nahiyəsi və budun səthi donvurması
Diz və baldırın səthi donvurması
Çıxarılıb: ancaq aşıq-baldır oynağı və ayağın səthi donvurması (T33.8)

T33.8
T33.9

Aşıq-baldır oynağı nahiyəsi və ayağın səthi donvurması
Digər və dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı səthi donvurma
•
•
•
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T34

Toxumaların nekrozlaşan donvurması
Çıxarılıb: bədənin bir neçə nahiyəsini əhatə edən və toxumaların nekrozlaşan
donvurması (T35.1)

T34.0
T34.1
T34.2

Baş nahiyəsinin toxumalarının nekrozlaşan donvurması
Boyun nahiyəsinin toxumalarının nekrozlaşan donvurması
Döş qəfəsi nahiyəsinin toxumalarının nekrozlaşan

T34.3

Qarın divarı, beldən aşağı hissənin və çanağın
toxumalarının nekrozlaşan donvurması
Qol nahiyəsinin toxumalarının nekrozlaşan donvurması

T34.4

donvurması

Çıxarılıb: ancaq bilək və əlin toxumalarının nekrozlaşan donvurması (T34.5)

T34.5

Bilək və əl nahiyəsinin toxumalarının nekrozlaşan

T34.6

Bud-çanaq nahiyəsi və budun toxumalarının

T34.7

Diz və baldır nahiyəsinin toxumalarının nekrozlaşan

donvurması

nekrozlaşan donvurması
donvurması

Çıxarılıb: ancaq aşıq-baldır oynağı nahiyəsi və ayağın toxumalarının nekrozlaşan
donvurması (T34.8)

T34.8

Aşıq-baldır oynağı nahiyəsi və ayağın toxumaların nekrozlaşan

donvurması
T34.9

Digər və dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı toxumaların
nekrozlaşan donvurması
Səthi:
• ƏGO
• ƏGO aşağı ətrafın
• ƏGO gövdənin

donvurma(-sı)

T35

Bədənin bir neçə nahiyəsini əhatə edən donvurma və
dəqiqləşdirilməmiş donvurma

T35.0

Bədənin bir neçə nahiyəsinin səthi donvurması
ƏGO, çox lokalizasiyalı səthi donvurma

T35.1

Bədənin bir neçə nahiyəsini əhatə edən, toxumaların
nekrozlaşan donvurması
ƏGO, toxumaların nekrozlaşan çoxsaylı donvurması

T35.2
T35.3

Baş və boynun dəqiqləşdirilməmiş donvurması
Döş qəfəsinin, qarnın, beldən aşağı hissənin və çanağın
dəqiqləşdirilməmiş donvurması
Gövdənin ƏGO donvurması

T35.4
T35.5
T35.6

Yuxarı ətrafın dəqiqləşdirilməmiş donvurması
Aşağı ətrafın dəqiqləşdirilməmiş donvurması
Bədənin bir neçə nahiyəsinin dəqiqləşdirilməmiş donvurması
ƏGO çox lokalizasiyalı donvurma

T35.7

Dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı, dəqiqləşdirilməmiş donvurma
ƏGO donvurma
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Dərman vasitələri, dərman preparatları və bioloji maddələrlə
zəhərlənmə
(T36–T50)
Daxil edilib: bu maddələrin dozasının artıqlığı
zamanı rast gəlinən hallar
bu maddələrin düzgün verilməməsi və ya səhvən qəbulu
Çıxarılıb: asılılıq yaratmayan bu maddələrdən sui-istifadə (F55)
maddələrin düzgün təyin olunması və düzgün yeridilməsi (və ya qəbulu) zamanı yaranan
arzuolunmaz reaksiyalar ("yüksək həssaslıq", "reaksiya" və s. ); bu hallar baş verən xoşagəlməz
reaksiyaların xarakterinə uyğun təsnif olunur, belə ki:
• aspirinin qəbulundan törənən qastrit (K29.–)
• qanda baş verən dəyişikliklər (D50–D76)
• dermatit:
• təmas dermatiti (L23–L25)
• daxilə qəbul edilən maddələr tərəfindən törədilən dermatit (L27.–)
• nefropatiya (N14.0–N14.2)
• dərman maddəsinə qarşı törənən dəqiqləşdirilməmiş patoloji reaksiya (T88.7)
Psixoaktiv maddələrin istifadəsi nəticəsində dərman aslılığı və psixi pozğunluqlar (F10–F19)
dölə və yenidoğulmuşa təsir edən dərman reaksiyası və zəhərlənmə (P00–P96)
patoloji dərman intoksikasiyası (F10–F19)

T36

Sistem təsirli antibiotiklərlə zəhərlənmə
Çıxarılıb: şişəleyhinə (T45.1)
BBTO yerli (T49.0)
burun, boğaz, qulaq xəstəliklərinin müalicəsində (T49.6)
göz xəstəliklərinin müalicəsində (T49.5)

T36.0
T36.1
T36.2
T36.3
T36.4
T36.5

istifadə olunan
antibiotiklərlə
zəhərlənmə

Penisillinlərlə zəhərlənmə
Sefalosporinlərlə və digər β-laktamaza əmələ gətirən
antibiotiklərlə zəhərlənmə
Xloramfenikol qrupu ilə zəhərlənmə
Makrolidlərlə zəhərlənmə
Tetrasiklinlərlə zəhərlənmə
Aminoqlikozidlər qrupuna aid antibiotiklərlə zəhərlənmə
Streptomisinlə

T36.6
T36.7
T36.8
T36.9

Rifampisinlərlə zəhərlənmə
Sistem təsirli göbələk əleyhinə antibiotiklərlə zəhərlənmə
Sistem təsirə malik digər antibiotiklərlə zəhərlənmə
Sistem təsirə malik dəqiqləşdirilməmiş antibiotiklərlə
zəhərlənmə

T37

Sistem təsirə malik digər infeksiya əleyhinə və antiparazitar
məddələrlə zəhərlənmə
Çıxarılıb: infeksiya əleyhinə maddələrlə zəhərlənmə:
• BBTO yerli (T49.0)
• burun, boğaz, qulaq xəstəliklərinin müalicəsində (T49.6)
• göz xəstəliklərinin müalicəsində (T49.5)
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T37.0
T37.1

Sulfanilamidlərlə zəhərlənmə
Antibakterial preparatlarla zəhərlənmə
Çıxarılıb: rifampisinlərlə (T36.6)
streptomisinlə (T36.5)

T37.2

Malyariya əleyhinə preparatlarla və qanda parazitlik edən digər
ibtidailərə təsir edən maddələrlə zəhərlənmə
Çıxarılıb: sintetik hidroksixinolinlə (T37.8)

T37.3
T37.4
T37.5

Digər antiprotozoy preparatlarla
zəhərlənmə
Helmint əleyhinə maddələrlə
zəhərlənmə
Virus əleyhinə preparatlarla zəhərlənmə
Çıxarılıb: amantadinlə (T42.8)
sitarabinlə (T45.1)

T37.8

Sistem təsirə malik digər dəqiqləşdirilmiş mikrob əleyhinə
və antiparazitar maddələrlə zəhərlənmə
Sintetik hidroksixinolinlə(T37.8)
Çıxarılıb: malyariya əleyhinə preparatlarla (T37.2)

T37.9

T38

Sistem təsirə malik dəqiqləşdirilməmiş mikrob əleyhinə və
antiparazitar maddələrlə zəhərlənmə

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan hormonlar, onların
sintetik əvəzediciləri və antaqonistləri ilə zəhərlənmə
Çıxarılıb: mineralokortikoidlərlə və onların antaqonistləri ilə (T50.0)
oksitosin təsirinə malik hormonlarla (T48.0)
qalxanabənzər ətraf vəzinin hormonları və onların sintetik preparatları ilə (T50.9)

T38.0

Qlükokortikoidlər və onların sintetik analoqları ilə zəhərlənmə
Çıxarılıb: yerli müalicədə istifadə olunan qlükokortikoidlərlə (T49.–)

T38.1
T38.2
T38.3
T38.4

Qalxanabənzər vəzinin hormonları və onların əvəzediciləri ilə
zəhərlənmə
Antitireoid preparatlarla zəhərlənmə
İnsulinlə və peroral qəbul edilən hipoqlikemik [diabetəleyhinə]
preparatlarla zəhərlənmə
Peroral qəbul edilən kontraseptivlərlə zəhərlənmə
Poli- və birkomponentli preparatlarla

T38.5

Digər estrogenlər və proqestogenlərlə zəhərlənmə
Qarışıq və əvəzedicilərlə

T38.6

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan antiqonadotropinlərlə,
antiestrogenlərlə və antiandrogenlərlə zəhərlənmə
Tamoksifenlə

T38.7
T38.8

Androgenlərlə və onların anabolik analoqları ilə zəhərlənmə
Digər və dəqiqləşdirilməmiş hormonlarla və onların sintetik
əvəzediciləri ilə zəhərlənmə
Hipofizin ön payının hormonları ilə

T38.9

Hormonların digər və dəqiqləşdirilməmiş antaqonistləri ilə
zəhərlənmə
211

XƏSTƏLİKLƏRİN BEYNƏLXALQ STATİSTİK TƏSNİFATI

T39

Qeyri-opioid ağrıkəsici, hərarətsalıcı və
revmatizm əleyhinə maddələrlə zəhərlənmə

T39.0
T39.1
T39.2
T39.3

Salisilatlarla zəhərlənmə
4-aminofenolun sintetik preparatları ilə zəhərlənmə
Pirazolonun sintetik preparatları ilə zəhərlənmə
Digər qeyri-steroid iltihab əleyhinə maddələrlə [NSAID]
zəhərlənmə
Revmatizm əleyhinə maddələrlə zəhərlənmə

T39.4

Çıxarılıb: qlükokortikoidlərlə (T38.0)
salisilatlarla (T39.0)

T39.8
T39.9

T40

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər qeyri-narkotik
ağrıkəsici və hərarətsalıcı maddələrlə zəhərlənmə
Dəqiqləşdirilməmiş qeyri-narkotik ağrıkəsici, hərarətsalıcı
və revmatizm əleyhinə preparatlarla zəhərlənmə

Narkotiklərlə və psixodisleptiklərlə [hallyüsinogenlərlə]
zəhərlənmə
Çıxarılıb :Psixoaktiv maddələrin istifadəsi nəticəsində dərman aslılığı və psixi pozğunluqlar
(F10–F19)

T40.0
T40.1
T40.2
T40.3
T40.4

Opiumla zəhərlənmə
Geroinlə zəhərlənmə
Digər opioidlərlə zəhərlənmə
Kodeinlə
Morfinlə

Metadonla zəhərlənmə
Digər sintetik narkotiklərlə zəhərlənmə

Petidinlə

T40.5
T40.6
T40.7
T40.8
T40.9

Kokainlə zəhərlənmə
Digər və dəqiqləşdirilməmiş narkotiklərlə zəhərlənmə
Kannabislə (sintetik) zəhərlənmə
Lizergidlə (LSD) zəhərlənmə
Digər və dəqiqləşdirilməmiş psixodisleptiklərlə
[hallyüsinogenlərlə] zəhərlənmə
Meskalinlə
Psilosinlə
Psilosibinlə

T41

Anesteziyaedici maddələrlə və terapevtik qazlarla
zəhərlənmə
Çıxarılıb: benzodiazepinlərlə (T42.4)
kokainlə (T40.5)
opioidlərlə (T40.0–T40.2)

T41.0

İnhalyasion narkoz maddələrilə zəhərlənmə
Çıxarılıb: oksigenlə (T41.5)

T41.1

Vena daxili narkoz maddələrilə zəhərlənmə
Tiobarbituratlarla

T41.2
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T41.3
T41.4
T41.5

Yerli anesteziyaedici maddələrlə zəhərlənmə
Dəqiqləşdirilməmiş anesteziyaedici maddələrlə
zəhərlənmə
Terapevtik qazlarla zəhərlənmə
Karbon 2-oksid
Oksigen

T42

Qıcolma əleyhinə, sedativ, yuxugətirici və parkinson
əleyhinə maddələrlə zəhərlənmə
Çıxarılıb: Psixoaktiv maddələrin istifadəsi nəticəsində dərman aslılığı və psixi pozğunluqlar
(F10–F19)

T42.0
T42.1

Gidantoinin sintetik preparatları ilə zəhərlənmə
İminostilbenlərlə zəhərlənmə
Karbamazepinlə

T42.2
T42.3

Suksinimidlərlə və oksazolidindionlarla zəhərlənmə
Barbituratlarla zəhərlənmə
Çıxarılıb: tiobarbituratlarla (T41.1)

T42.4
T42.5
T42.6

Benzodiazepinlərlə zəhərlənmə
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan qarışıq qıcolma əleyhinə
preparatlarla zəhərlənmə
Digər qıcolma əleyhinə, sedativ və yuxu gətirici maddələrlə
zəhərlənmə
Metakvalonla
Valproy turşusu ilə
Çıxarılıb: karbamazepinlə (T42.1)

T42.7

Dəqiqləşdirilməmiş qıcolma əleyhinə, sedativ və yuxugətirici
maddələrlə zəhərlənmə
Maye formalı
Toz formalı
Həb formalı

T42.8

ƏGO yuxugətiricilərlə

Mərkəzi təsirli parkinson ələyhinə preparatlarla və digər əzələ
depressantları ilə zəhərlənmə
Amantadinlə

T43

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan psixotrop maddələrlə
zəhərlənmə
Çıxarılıb: iştahsızlıq törədən maddələrlə (T50.5)
barbituratlarla (T42.3)
benzodiazepinlərlə (T42.4)
Psixoaktiv maddələrin istifadəsi nəticəsində dərman aslılığı və psixi pozğunluqlar (F10–F19)
metakvalonla (T42.6)
psixodisleptiklərlə [hallyüsinogenlərlə] (T40.7–T40.9)

T43.0
T43.1
T43.2
T43.3
T43.4

Trisiklik və tetrasiklik antidepressantlarla zəhərlənmə
Antidepressantlarla – monoaminoksidazanın ingibitorları ilə
zəhərlənmə
Digər və dəqiqləşdirilməmiş antidepressantlarla zəhərlənmə
Antipsixotik və neyroleptik preparatlarla zəhərlənmə
Buterofenon və tioksantenin sintetik fenotiazin sırasına aid
neyroleptiklərlə zəhərlənmə
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T43.5

Digər və dəqiqləşdirilməmiş antipsixotik və neyroleptik
preparatlarla zəhərlənmə
Çıxarılıb: rauvolfiya preparatları ilə (T46.5)

T43.6

Onlara meyllik yaranmasının mümkünlüyü ilə səciyyələnən
psixostimuləedici maddələrlə zəhərlənmə
Çıxarılıb: kokainlə (T40.5)

T43.8
T43.9

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər psixotrop
maddələrlə zəhərlənmə
Dəqiqləşdirilməmiş psixotrop maddələrlə zəhərlənmə

T44

Əsasən vegetativ sinir sisteminə təsir edən
preparatlarla zəhərlənmə

T44.0
T44.1
T44.2

Xolinesterazanın ingibitorları ilə zəhərlənmə
Digər parasimpatomimetik [xolinergik] maddələrlə zəhərlənmə
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan qanqlioblokadaedici
maddələrlə zəhərlənmə
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər parasimpatik
[antixolinergik və antimuskarin] və spazmolitik maddələrlə
zəhərlənmə

T44.3

Papaverinlə

T44.4

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, əsasən
α-adrenoreseptorların aqonistləri olan maddələrlə zəhərlənmə
Metaraminolon ilə

T44.5

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, əsasən
β-adrenoreseptorların aqonistləri olan maddələrlə zəhərlənmə
Çıxarılıb: astmanın terapiyasında istifadə edilən β-adrenoreseptorların aqonistləri ilə (T48.6)

T44.6

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, əsasən
α-adrenoreseptorların antaqonistləri olan maddələrlə zəhərlənmə
Çıxarılıb: erqoalkaloidlərlə (T48.0)

T44.7
T44.8

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, əsasən
β-adrenoreseptorların antaqonistləri olan maddələrlə zəhərlənmə
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, mərkəzi təsirə malik və
adrenoneyronblokadaedici maddələrlə zəhərlənmə
Çıxarılıb: klofelinlə (T46.5)
quanetidinlə (T46.5)

T44.9

Əsasən vegetativ sinir sisteminə təsir edən digər və
dəqiqləşdirilməmiş preparatlarla zəhərlənmə
α- və β-adrenoreseptorları stimulə edən maddələrlə

T45

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, əsasən ümumi (sistem)
təsir edən və hematoloji təsirli preparatlarla zəhərlənmə

T45.0

Allergiya əleyhinə və qusma əleyhinə maddələrlə zəhərlənmə
Çıxarılıb: fenotiazin sırası neyroleptiklərlə (T43.3)
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T45.1

Şiş əleyhinə və immunodepressiv təsirə malik preparatlarla
zəhərlənmə
Şişəleyhinə antibiotiklərlə
Sitarabinlə
Çıxarılıb: tamoksifenlə (T38.6)

T45.2

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan vitaminlərlə zəhərlənmə
Çıxarılıb: nikotin turşusu ilə [sintetik] (T46.7)
K vitamini ilə (T45.7)

T45.3
T45.4
T45.5
T45.6
T45.7
T45.8

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan fermentlərlə zəhərlənmə
Dəmir və onun birləşmələri ilə zəhərlənmə
Antikoaqülyantlarla zəhərlənmə
Fibrinolizə təsirə edən preparatlarla zəhərlənmə
Antikoaqulyantların, K vitamininin və digər koaqulyantların
antaqonistləri ilə zəhərlənmə
Əsasən sistem və hematoloji təsirli digər preparatlarla
zəhərlənmə
Qaraciyər preparatları və digər antianemik məddələrlə
Təbii qan və qan əvəzediciləri ilə
Plazma əvəzediciləri
Çıxarılıb: immunoqlobulinlə (T50.9)
dəmirlə (T45.4)

T45.9

Əsasən sistem və hematoloji təsirli dəqiqləşdirilməmiş
preparatlarla zəhərlənmə

T46

Əsasən ürək-damar sisteminə təsir edən
preparatlarla zəhərlənmə
Çıxarılıb: metaraminol ilə (T44.4)

T46.0
46.1
T46.2

Ürək qlikozidləri və analoji təsir edən preparatlarla
zəhərlənmə T
Kalsium kanallarının blokatorları ilə zəhərlənmə
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər aritmiya əleyhinə
preparatlarla zəhərlənmə
Çıxarılıb: β-adrenoreseptorların antaqonistləri ilə (T44.7)

T46.3

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, tac damarları
genişləndirən preparatlarla zəhərlənmə
Dipiridamol ilə
Çıxarılıb: β-adrenoreseptorların antaqonistləri ilə (T44.7)
kalsium kanallarının blokatorları ilə (T46.1)

T46.4
T46.5

Angiotenzini konversiya edən fermentlərin ingibitorları ilə
zəhərlənmə
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər hipotenziv
maddələrlə zəhərlənmə
Klonidinlə
Quanetidinlə
Rauvolfiya ilə
Çıxarılıb: β-adrenoreseptorların antaqonistləri ilə (T44.7)
kalsium kanallarının blokatorları ilə (T46.1)
diuretiklərlə (T50.0–T50.2)

215

XƏSTƏLİKLƏRİN BEYNƏLXALQ STATİSTİK TƏSNİFATI

T46.6
T46.7

Antihiperlipidemik və antiaterosklerotik maddələrlə zəhərlənmə
Periferik damarları genişləndiriən preparatlar ilə zəhərlənmə
Nikotin turşusu ilə (sintetik)
Çıxarılıb: papaverinlə (T44.3)

T46.8
T46.9

Sklerozlaşdırıcı amil daxil olmaqla varikoz əleyhinə preparatlarla
zəhərlənmə
Əsasən ürək-damar sisteminə təsir edən digər və
dəqiqləşdirilməmiş maddələrlə zəhərlənmə

T47

Əsasən həzm orqanlarına təsir edən preparatlarla
zəhərlənmə

T47.0
T47.1

Histaminin H2–reseptorlarının antaqonistləri ilə zəhərlənmə
Mədə turşusunu neytrallaşdıran və mədə sekresiyasını
azaldan digər antiasid preparatlarla zəhərlənmə
Qıcıqlandırıcı işlədici maddələrlə
zəhərlənmə
Duz və osmotik işlədici maddələrlə zəhərlənmə
Digər işlədici maddələrlə zəhərlənmə

T47.2
T47.3
T47.4

Bağırsaq atoniyasına səbəb olan preparatlarla

T47.5
T47.6

Həzmi stimulə edən preparatlarla zəhərlənmə
İshal əleyhinə maddələrlə zəhərlənmə
Çıxarılıb: ümumi təsirə malik antibiotiklərlə və digər mikrobəleyhinə preparatlarla
(T36–T37)

T47.7
T47.8
T47.9

Qusdurucu maddələrlə zəhərlənmə
Əsasən mədə-bağırsaq sisteminə təsir edən digər
maddələrlə zəhərlənmə
Əsasən mədə-bağırsaq sisteminə təsir edən
dəqiqləşdirilməmiş maddələrlə zəhərlənmə

T48

Əsasən saya və skelet əzələlərinə və tənəffüs orqanlarına
təsir edən preparatlarla zəhərlənmə

T48.0

Oksitosin qrupu preparatlarla ilə zəhərlənmə
Çıxarılıb: estrogenlərlə, progestogenlərlə və antaqonistləri ilə (T38.4–T38.6)

T48.1
T48.2
T48.3
T48.4
T48.5
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Miorelaksatlarla [skelet əzələlərinin H-xolinoreseptorlarının
blokatorları ilə] zəhərlənmə
Əsasən əzələlərə təsir edən digər və dəqiqləşdirilməmiş
vasitələrlə zəhərlənmə
Öskürək əleyhinə vasitələrlə zəhərlənmə
Bəlğəmgətirici vasitələrlə zəhərlənmə
Zökəm əleyhinə vasitələrlə zəhərlənmə
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T48.6

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, astma əleyhinə vasitələrlə
zəhərlənmə
Astmanın terapiyasında istifadə edilən β-adrenoreseptorların aqonistləri ilə
Salbutamolla
Çıxarılıb: astmanın terapiyasında istifadə edilməyən β-adrenoreseptorların
aqonistləri ilə (T44.5)
hipofizin ön payının hormonları ilə (T38.8)

T48.7

Əsasən tənəffüs sisteminə təsir edən digər və
dəqiqləşdirilməmiş vasitələrlə zəhərlənmə

T49

Əsasən dəriyə və selikli qişalara təsir edən yerli təsirli
preparatlarla və oftalmoloji, otolarinqoloji və stomatoloji
praktikada istifadə edilən vasitələrlə zəhərlənmələr
Daxil edilib: yerli tətbiq edilən qlükokortikoidlərlə

T49.0
T49.1
T49.2
T49.3
T49.4
T49.5

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, yerli təsirli
göbələk əleyhinə, infeksiya əleyhinə və iltihab əleyhinə
preparatlarla zəhərlənmə
Qaşınma əleyhinə vasitələrlə zəhərlənmə
Bürüyücü vasitələrlə və yerli təsirli detergentlərlə zəhərlənmə
Yumşaldıcı, qıcıqlanmanı azaldan və müdafiə vasitələri ilə
zəhərlənmə
Keratolitik, keratoplastik və sacların müalicəsi üçün digər
preparat və vasitələrlə zəhərlənmə
Oftalmoloji praktikada tətbiq olunan preparatlarla və vasitələrlə
zəhərlənmə
Göz üçün infeksiya əleyhinə preparatları ilə

T49.6

Otolorinqoloji praktikada tətbiq olunan preparatlarla və vasitələrlə
zəhərlənmə
Qulaq, boğaz və burun xəstəliklərinin müalicəsi üçün infeksiya əleyhinə vasitələrlə

T49.7
T49.8

Yerli tətbiq olunan stomatoloji preparatlarla zəhərlənmə
Yerli tətbiq olunan digər vasitələrlə zəhərlənmə
Spermisidlərlə

T49.9

Dəqiqləşdirilməmiş yerli tətbiq olunan vasitələrlə zəhərlənmə

T50

Diuretiklərlə və digər dəqiqləşdirilməmiş dərman vasitələri,
medikamentlər və bioloji maddələrlə zəhərlənmə

T50.0

Mineralokortikoidlərlə və onların antaqonistləri ilə
zəhərlənmə
"İlgək" diuretikləri ilə zəhərlənmə
Karboanhidraza ingibitorları ilə, benzotiadiazin törəmələri və
digər diuretik vasitələrlə zəhərlənmə

T50.1
T50.2
T50.3

Asetazolamidlə

Elektrolit, energetik və su balansına təsir edən preparatlarla
zəhərlənmə
Peroral rehidratasiya üçün duzlarla

T50.4
T50.5

Sidik turşusu mübadiləsinə təsir edən preparatlarla zəhərlənmə
İştah azaldan vasitələrlə zəhərlənmə
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T50.6

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan zəhərəleyhinə maddələrlə
və kompleksonlarla zəhərlənmə
Alkoqolu tərgitməyə kömək edən alkoqolizmin müalicəsi üçün vasitələrlə

T50.7
T50.8
T50.9

Analeptik vasitələrlə və "opiat" reseptorların antaqonistləri ilə
zəhərlənmə
Diaqnostik vasitələrlə zəhərlənmə
Digər və dəqiqləşdirilməmiş dərman vasitələri ilə,
medikamentlərlə və bioloji maddələrlə zəhərlənmə
Turşuluğu artıran vasitələrlə
Qələviliyi artıran vasitələrlə
İmmunoqlobulinlə
Antitellərlə
Lipotrop vasitələrlə
Qalxanabənzərətraf vəzilərin hormonları və onların törəmələrilə

Əsasən qeyri-tibbi təyinatlı maddələrin toksik təsiri
(T51–T65)
Çıxarılıb: kimyəvi yanıqlar (T20–T32)
digər rubrikalarda təsnif olunan yerli toksik əlamətlər (A00–R99)
xarici agentlərin təsiri nəticəsində tənəffüs pozğunluqları (J60–J70)

T51

Alkoholun toksik təsiri

T51.0

Etanolun toksik təsiri
Etil spirtinin
Çıxarılıb: kəskin alkoqol intoksikasiya halları və "məstlik" halı (F10.0)
sərxoşluq (F10.0)
patoloji alkoqol intoksikasiyası (F10.0)

T51.1

Metanolun toksik təsiri
Metil spirtinin

T51.2

2-Propanolun toksik təsiri
İzopropil spirtinin

T51.3

Təmizlənmiş araq yağlarının toksik təsiri
Amil
Butil [1-butanol]
Propil [1-butanol]

spirtinin

T51.8
T51.9

Digər spirtlərin toksik təsiri
Dəqiqləşdirilməmiş spirtin toksik təsiri

T52

Üzvü həlledicilərin toksik təsiri

T52.0

Neft məhsullarının toksik təsiri

Çıxarılıb: halogen törəməli alifatik və aromatik karbohidrogenlərin (T53.–)

Benzinin [neftin]
Kerosinin [parafin yağının]
Parafin mumunun
Neftdən alınan:
• efirinin
• kerosinin
• spirtin
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T52.1

Benzolun toksik təsiri
Çıxarılıb: benzolun homoloqlarının (T52.2)
benzolun nitro- və aminotörəmələri və onun homoloqlarının (T65.3)

T52.2

Benzolun homoloqlarının toksik təsiri
Tolen [metilbenzolun]
Ksilenin [dimetilbenzolun]

T52.3
T52.4
T52.8
T52.9

Qlikoleyin toksik təsiri
Ketonların toksik təsiri
Digər üzvü həlledicilərin toksik təsiri
Dəqiqləşdirilməmiş üzvü həlledicilərin toksik təsiri

T53

Hallogen törəməli alifatik və aromatik karbohidrogenlərin
toksik təsiri

T53.0

Dördxlorlu karbonun toksik təsiri
Tetraxlormetanın

T53.1

Xloroformun toksik təsiri
Trixlormetanın

T53.2

Trixloretilenin toksik təsiri
Trixloretan

T53.3

Tetraxloretilenin toksik təsiri
Perxloretilen
Tetraxloretan

T53.4

Dixlormetanın toksik təsiri
Metilenxlorid

T53.5
T53.6
T53.7
T53.9

Xlorftorkarbonların toksik təsiri
Digər hallogen törəməli alifatik karbohidrogenlərin toksik
təsiri
Digər hallogen törəməli aromatik karbohidrogenlərin toksik
təsiri
Dəqiqləşdirilməmiş hallogentörəməli alifatik və aromatik
karbohidrogenlərin toksik təsiri

T54

Yeyici maddələrin toksik təsiri

T54.0
T54.1
T54.2

Fenol və onun homoloqlarının toksik təsiri
Digər yeyici üzvü maddələrin toksik təsiri
Aşındırıcı turşular və turşuya bənzər maddələrin toksik təsiri
HCl
Sulfat

T54.3

turşuları

Aşındırıcı qələvilər və qələviyə bənzər maddələrin toksik
təsiri
Kalium hidroksid [aşındırıcı kalium]
Natrium hidroksid [aşındırıcı natrium]

T54.9

Dəqiqləşdirilməmiş yeyici maddələrin toksik təsiri

T55

Sabunların və detergentlərin toksik təsiri
219

XƏSTƏLİKLƏRİN BEYNƏLXALQ STATİSTİK TƏSNİFATI

T56

Metalların toksik təsiri
Daxil edilib: metalların tüstüləri və buxarları
tibbi preparatlardan başqa bütün mənbələrdən olan metallar
Çıxarılıb: arsen və onun birləşmələri (T57.0)
manqan və onun birləşmələri (T57.2)

T56.0
T56.1
T56.2
T56.3
T56.4
T56.5
T56.6
T56.7
T56.8

Qurğuşun və onun birləşmələrinin toksik təsiri
Civə və onun birləşmələrinin toksik təsiri
Xrom və onun birləşmələrinin toksik təsiri
Kadmium və onun birləşmələrinin toksik təsiri
Mis və onun birləşmələrinin toksik təsiri
Sink və onun birləşmələrinin toksik təsiri
Qalay və onun birləşmələrinin toksik təsiri
Berillium və onun birləşmələrinin toksik təsiri
Digər metalların toksik təsiri
Tallium

T56.9

Dəqiqləşdirilməmiş metalın toksik təsiri

T57

Digər qeyri-üzvü maddələrin toksik təsiri

T57.0
T57.1

Arsen və onun birləşmələrinin toksik təsiri
Fosfor və onun birləşmələrinin toksik təsiri
Çıxarılıb: fosfor insektisidlər (T60.0)

T57.2
T57.3
T57.8
T57.9

Marqan və onun birləşmələrinin toksik təsiri
Hidrogen sianidin toksik təsiri
Digər dəqiqləşdirilmiş qeyri-üzvü maddələrin toksik təsiri
Dəqiqləşdirilməmiş qeyri-üzvü maddələrin toksik təsiri

T58

Dəm qazının toksik təsiri
Daxil edilib: Bütün mənbələrdən

T59

Digər qazların, tüstülərin və buxarların toksik təsiri
Daxil edilib: aerozol propellentlərin
Çıxarılıb: xlorftorkarbonların (T53.5)

T59.0
T59.1
T59.2
T59.3

Azot oksidlərinin toksik təsiri
Kükürd iki-oksidin toksik təsiri
Formaldehidin toksik təsiri
Göz yaşardıcı qazın toksik təsiri
Ağlama qazı

T59.4
T59.5
T59.6
T59.7
T59.8
T59.9

Qazabənzər xlorun toksik təsiri
Qazabənzər ftor və ftorlu hidrogenin toksik təsiri
Hidrogensulfidin toksik təsiri
Karbon iki-oksidin toksik təsiri
Digər dəqiqləşdirilmiş qazların, tüstülərin və buxarların toksik
təsiri
Dəqiqləşdirilməmiş qazların, tüstülərin və buxarların toksik təsiri

T60

Pestisidlərin toksik təsiri
Daxil edilib: oduncağın işlənməsi üçün vasitələr
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T60.0
T60.1

Fosfor üzvi və karbamat insektisidlərin toksik təsiri
Hallogenli insektisidlərin toksik təsiri
Çıxarılıb: xlorlu karbohidrogenlərin (T53.–)

T60.2
T60.3
T60.4

Digər insektisidlərin toksik təsiri
Herbisidlərin və funqisidlərin toksik təsiri
Rodentisidlərin toksik təsiri
Çıxarılıb: strixnin və onun duzlarının (T65.1)

T60.8
T60.9

T61

Digər pestisidlərin toksik təsiri
Dəqiqləşdirilməmiş pestisidlərin toksik təsiri

Qəbul edilmiş dəniz qida məhsullarında olan zəhərli
maddələrin toksik təsiri
Çıxarılıb: qidaya qarşı allergik reaksiya:
• qidaya qarşı patoloji reaksiya nəticəsində anafilaktik şok (T78.0)
• dermatit (L23.6, L25.4, L27.2)
• qastroenterit (qeyri-infeksion) (K52.–)
bakterial qida zəhərlənməsi (A05.–)
aşağıdakı qida çirkləndiricilərinin toksik təsiri:
• aflatoksin və digər mikotoksinlər (T64)
• sianidlər (T65.0)
• hidrogen sianidlər (T57.3)
• civə (T56.1)

T61.0
T61.1

Sikvatera ilə zəhərlənmə
Skumbriya ailəsindən olan balıqla zəhərlənmə
Histaminəbənzər sindrom

T61.2
T61.8
T61.9

Digər balıqla və mollyuskalarla zəhərlənmə
Digər dəniz məhsullarının toksik təsiri
Dəqiqləşdirilməmiş dəniz məhsullarının toksik təsiri

T62

Qəbul edilmiş qida məhsullarında olan digər zəhərli
maddələrin toksik təsiri
Çıxarılıb: qidaya qarşı allergik reaksiya:
• qidaya qarşı patoloji reaksiya nəticəsində anafilaktik şok (T78.0)
• dermatit (L23.6, L25.4, L27.2)
• qastroenterit (qeyri-infeksion) (K52.–)
bakterial qida zəhərlənməsi (A05.–)
aşağıdakı qida çirkləndiricilərinin toksik təsiri:
• aflatoksin və digər mikotoksinlər (T64)
• sianidlər (T65.0)
• hidrogen sianidlə (T57.3)
• civə (T56.1)

T62.0
T62.1
T62.2
T62.8

Yeyilmiş göbələklərdə toksik təsiri
Yeyilmiş giləmeyvələrdə toksik təsiri
Digər yeyilmiş bitki(lər)də toksik təsiri
Qəbul edilmiş qida məhsullarında olan digər zəhərli maddələrin
toksik təsiri
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T62.9

Qəbul edilmiş ,dəqiqləşdirilməmiş qida məhsullarında olan digər
zəhərli maddələrin toksik təsiri

T63

Zəhərli heyvanlarla kontaktla əlaqədar toksik effekt

T63.0

İlan zəhəri ilə toksik effekt
Dəniz ilanlarının zəhəri ilə

T63.1

Digər sürünənlərin zəhəri ilə toksik effekt
Kərtənkələnin zəhəri ilə

T63.2
T63.3
T63.4

Əqrəbin zəhəri ilə toksik effekt
Hörümçəyin zəhəri ilə toksik effekt
Digər buğumayaqlılarının zəhəri ilə toksik effekt
Zəhərli həşəratın dişləməsi və ya sancması

T63.5

Balıqla təmasla əlaqədar toksik effekt
Çıxarılıb: yeyilmiş balıqla zəhərlənmə (T61.0–T61.2)

T63.6

Digər dəniz heyvanları ilə təmasla əlaqədar toksik effekt
Meduza ilə
Dəniz anemonası ilə
Mollyusk ilə
Dəniz ulduzu ilə
Çıxarılıb: çanağa və ya zirehə malik heyvanı yeməklə zəhərlənmə (yengəci, isturidyəni və s.)
(T61.2)
dəniz ilanlarının zəhərinın təsiri (T63.0)

T63.8

Digər zəhərli heyvanlarla təmasla əlaqədar toksik effekt
Amfibiyaların zəhəri ilə

T63.9

Dəqiqləşdirilməmiş zəhərli heyvanlarla təmasla əlaqədar
toksik effekt

T64

Qida məhsullarını çirkləndirən aflatoksinin və digər
mikotoksinlərın toksik təsiri

T65

Digər və dəqiqləşdirilməmiş maddələrin toksik təsiri

T65.0

Sianidlərin toksik təsiri
Çıxarılıb: hidrogen sianidin (T57.3)

T65.1
T65.2
T65.3

Strixnin və onun duzlarının oksik təsiri
Tütün və nikotinin toksik təsiri
Benzolun və onun homoloqlarının nitrotörəmələri və
aminotörəmələrinin toksik təsiri
Anilin [benzanamin]
Nitrobenzol
Trinitrotolen

T65.4
T65.5

Karbon disulfidin toksik təsiri
Nitroqliserinin və digər azot turşuları və mürrəkəb efirlərinin
toksik təsiri
Trinitrat 1, 2, 3 – propantriolun

T65.6
T65.8
T65.9

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan boyalar və boyayıcı
maddələrin toksik təsiri
Digər dəqiqləşdirilmiş maddələrin toksik təsiri
Dəqiqləşdirilməmiş maddənin toksik təsiri
ƏGO zəhərlənmə
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Xarici səbəblərin təsirinin digər və dəqiqləşdirilməmiş effektləri
(T66–T78)
T66

Şüalanmanın dəqiqləşdirilməmiş effektləri
Çıxarılıb: şüalanmanın təsirinin dəqiqləşdirilmiş arzu olunmaz effektləri:
• yanıqlar (T20–T31)
• leykoz (S91–S95)
• radiasion:
• qastroenterit və kolit (K52.0)
• pnevmonit (J70.0)
• dəri və dərialtı toxumanın dəyişiklikləri (L55–L59)
• günəş yanığı (L55.–)

T67

Yüksək temperaturun və işığın təsirinin effektləri
Çıxarılıb: yanıqlar (T20–T31)
yanıq (ab igne) eriteması (dermatit) (L59.0)
anesteziya ilə törənmiş bədxassəli hipertermiya (T88.3)
radiasiya nəticəsində dəri və dərialtı toxumanın dəyişiklikləri (L55–L59)
günəş yanığı (L55.–)
yüksək temperatur nəticəsində tər ifrazı pozğunluğu (L74–L75)

T67.0

İstilik və günvurma
İstilik:
• apopleksiyası
• hipertermiyası
Günvurma
Termoplegiya

T67.1

İstilik bayılması
İstilik kollapsı

T67.2
T67.3

İstilik qıcolması
İstilikdən üzülmə, susuzlaşma
Orqanizmdə su ehtiyatlarının tükənməsi nəticəsində istilik prostrasiyası (əldən düşmə)
Çıxarılıb: orqanizmdə duzların miqdarının azalması nəticəsində istilikdən üzülmə (T67.4)

T67.4

Orqanizmdə duzların miqdarının azalması nəticəsində istilikdən
üzülmə

T67.5

Dəqiqləşdirilməmiş istilikdən üzülmə

Orqanizmdə duz (və su) ehtiyatlarının itirilməsi nəticəsində istilikvurma
ƏGO istilikvurma

T67.6
T67.7
T67.8
T67.9

T68

Keçici istilikdən yorğunluq
İstilik ödemi
Yüksək temperaturun və işığın təsirinin digər effektləri
Yüksək temperaturun və işığın təsirinin dəqiqləşdirilməmiş
effekti

Hipotermiya
Daxil edilib:Hipotermiya (təsadüfi)
Çıxarılıb: donma (T33–T35)
anesteziyanı müşayiət edən hipotermiya (T88.5)
yenidoğulmuşun hipotermiyası (P80.–)
ətraf mühitin aşağı temperaturu ilə əlaqəli olmayan hipotermiya (R68.0)
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T69

Aşağı temperaturun təsirinin digər effektləri
Çıxarılıb: donma (T33–T35)

T69.0

Səngər əli və ayağı
Səngər ayaq

T69.1
T69.8
T69.9

Titrəmə
Aşağı temperaturun təsirinin digər dəqiqləşdirilmiş effektləri
Aşağı temperaturun təsirinin dəqiqləşdirilməmiş effekti

T70

Atmosfer təzyiqinin və su təzyiqinin təsiri

T70.0

Qulağın barotravması
Orta aerootit
Atmosfer təzyiqinin və ya su təzyiqinin dəyişilməsinin qulaqlara təsiri

T70.1

Əlavə cibin barotravması
Aerosinusit
Atmosfer təzyiqinin və ya su təzyiqinin əlavə ciblərə təsiri

T70.2

Yüksək hündürlüyün digər və dəqiqləşdirilməmiş təsiri
Alp xəstəliyi
Yüksək hündürlüklə əlaqədar anoksiya
ƏGO barotravma
Hipobaropatiya
Dağ xəstəliyi
Çıxarılıb: yüksək hündürlüklə əlaqədar polistemiya (D75.1)

T70.3

Kesson xəstəliyi (dekompression xəstəlik)
Sıxılmış havalı kamerada qalma nəticəsində xəstəlik
Dalğıcların xəstəliyi və ya iflici

T70.4

Böyük təzyiq altında olan mayenin təsir effekti
Travmatik inyeksiya (istehsalatda)(iynəsiz püskürmə)

T70.8

Atmosfer təzyiqinin və ya su təzyiqinin digər təsir effektləri
Partlayış travma sindromu

T70.9

Atmosfer təzyiqinin və su təzyiqinin dəqiqləşdirilməmiş təsir
effekti

T71

Asfiksiya
Boğulma (sıxılma yolu ilə)
ümumi oksigen çatmamazlığı:
• ətraf mühitdə oksigenin az miqdarı nəticəsində
• tənəffüsə mexaniki maneə nəticəsində
Çıxarılıb: yüksək hündürlüklə əlaqədar apoksiya (T70.2)
Aşağıdakılar səbəblərdən asfiksiya:
• dəm qazı ilə (T58)
• tənəffüs yollarına qidanın və ya yad cismin düşməsi (T17.–)
• digər qazlarla, tüstülərlə və buxarlarla (T59.–)
• yaşlıların respirator distress sindromu (J80)
• yenidoğulmuşlarda respirator distress (P22.–)

T73

Digər mənfi təsirlərin təzahür formaları [deprivasiyalar]

T73.0

Aclığın təsiri
Qidadan məhrum olma
Aclıq

T73.1

Susuzluğun təsiri
Sudan məhrum olma
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T73.2
T73.3

Uzun müddət arzuolunmaz şəraitdə qalma nəticəsində üzülmə
Həddən artıq gərginlik nəticəsində tam gücdən düşmə
Həddən artıq gərginlik

T73.8
T73.9

Deprivasiyaların digər əlamətləri
Dəqiqləşdirilməmiş deprivasiya əlaməti

T74

Sərt davranma sindromu
Cari travmanı müəyyənləşdirməyə ehtiyac varsa, əlavə koddan istifadə olunur.

T74.0
T74.1

Nəzarətsiz qoyma və ya baxımsız qalmaq
Fiziki qəddarlıq
Döymələr:
• ƏGO körpəni və ya uşağı
• ƏGO həyat yoldaşını

T74.2
T74.3
T74.8

Seksual qəddarlıq
Psixoloji qəddarlıq
Digər sərt davranma sindromları

T74.9

Dəqiqləşdirilməmiş sərt davranma sindromu

Qarışıq formalar
ƏGO yaşlı şəxslə sərt davranmanın
ƏGO uşaqla sərt davranmanın

T75

əlamətləri

Digər xarici səbəblərin təsiri
Çıxarılıb: BBTO arzuolunmaz reaksiyalar (T78.–)
yanıqlar (elektrik cərəyanı ilə törənmiş) (T20–T31)

T75.0

İldırımla zədələnmə
İldırım təsirindən şok
ƏGO ildırımla zədələnmə

T75.1

Suda boğulma və qeyri-ölümcül suya batma
Suya batma
Üzgüçünün qıcolmaları

T75.2

Vibrasiyanın təsiri
Pnevmatik çəkic sindromu
Travmatik vazospastik sindromu
Aşağı tezlikli səslərin təsirindən baş hərlənmə

T75.3

Hərəkət zamanı yırğalanaraq ürək bulanma
Havada yırğalanaraq ürək bulanma
Dəniz xəstəliyi
Yerdəyişmə zamanı yırğalanaraq ürək bulanma

T75.4

Elektrik cərəyanının təsiri
Elektrik cərəyanı ilə ölümcül zədələnmə
Elektrik cərəyanı ilə törənmiş şok

T75.8

Xarici səbəblərin təsirinin digər dəqiqləşdirilməmiş effektləri
Anormal qravitasiya qüvvələrinin
Çəkisizlik şəraitinin

T78

təsiri

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan arzuolunmaz effektlər
Qeyd. Bu rubrikadən digər rubrikalarda təsnif olunmayan, naməlum, qeyri-müəyyən və ya
qeyri- dəqiq göstərilmiş səbəblə törənmiş arzu olunmaz effektlərin identifikasiyası üçün
vahid səbəb üzrə ilkin kod kimi kodlaşdırma zamanı istifadə etmək lazımdır. Çox
saylı kodlaşdırma zamanı bu rubrikai digər rubrikalarda təsnif olunan halların
təsirinin identifikasiyası üçün əlavə kod kimi istifadə etmək olar.
Çıxarılıb: BBTO cərrahi və terapevtik müdaxilərlə əlaqədar ağırlaşmalar (T80–T88)
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T78.0
T78.1

Qidaya qarşı patoloji reaksiya nəticəsində anafilaktik şok
Qidaya qarşı patoloji reaksiyanın digər əlamətləri
Çıxarılıb: bakterial qida zəhərlənməsi (A05.–)
qidaya qarşı dermatit reaksiyası (L27.2)
qidaya qarşı dermatit reaksiyası:
dəriyə düşərkən (L23.6, L24.6, L25.4)

T78.2

Dəqiqləşdirilməmiş anafilaktik şok
ƏGO:
• allergik şok
• anafilaktik reaksiya
• anafilaksiya
Çıxarılıb: adekvat təyin olunmuş və düzgün qəbul edilmiş
dərman vasitəsinə qarşı patoloji reaksiya (T88.6)
qidaya qarşı patoloji reaksiya (T78.0)
zərdabın yeridilməsi (T80.5)

T78.3

nəticəsində anafilaktik şok

Angionevrotik ödem
Nəhəng övrə
Kvinke ödemi
Çıxarılıb: övrə (L50.–)
övrə:
• zərdab (T80.6)

T78.4

Dəqiqləşdirilməmiş allergiya
ƏGO allergik reaksiya
ƏGO yüksək həssaslıq
ƏGO idiosinkraziya
Çıxarılıb: adekvat təyin olunmuş və düzgün qəbul edilmiş dərman vasitəsinə qarşı ƏGO
allergik reaksiya (T88.7)
dəqiqləşdirilmiş tip allergik reaksiya:
• allergik qastroenterit və kolit (K52.2)
• dermatit (L23–L25, L27.–)
• ot qızdırması (J30.1)

T78.8
T78.9

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər arzuolunmaz
reaksiyalar
Dəqiqləşdirilməmiş arzuolunmaz reaksiyalar
Çıxarılıb: cərrahi və terapevtik müdaxilələrlə törənmiş ƏGO arzuolunmaz reaksiyalar (T88.9)

Travmaların bəzi erkən ağırlaşmaları
(T79)
T79

Travmaların başqa rubrikalarda təsnif olunmayan bəzi erkən
ağırlaşmaları
Çıxarılıb: BBTO cərrahi və terapevtik müdaxilələrlə törənmiş ağırlaşmalar (T80–T88)
yaşlıların respirator distress sindromu (J80)
yenidoğulmuşlarda respirator distress (P22.–)
tibbi proseduralar zamanı və ya dərhal sonra yaranmış ağırlaşmalar (T80–T88)

T79.0

Hava emboliyası (travmatik)
Çıxarılıb: aşağıdakıları ağırlaşdıran hava emboliyası:
• abort, uşaqlıqdan kənar və ya molyar hamiləlik (O00–O07, O08.2)
• hamiləlik, doğuş və doğuşdan sonrakı dövr (O88.0)

T79.1

Piy emboliyası (travmatik)
Çıxarılıb: piy emboliyası, aşağıdakıları ağırlaşdırmış:
• abort, uşaqlıqdan kənar və ya hamiləlik (O00–O07, O08.2)
• hamiləlik, doğuş və doğuşdan sonrakı dövr (O88.8)
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T79.2
T79.3

Travmatik ikincili və ya residivləşən qanaxma
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan posttravmatik yara
infeksiyası
İnfeksion agenti müəyyənləşdirməyə ehtiyac olarsa, əlavə koddan (B95–B98) istifadə olunur.

T79.4

Travmatik şok
Travmadan sonrakı şok (erkən) (gecikmiş)
Çıxarılıb: şok (aşağıdakılarla törənmiş):
• anesteziya (T88.2)
• anafilaktik:
• ƏGO (T78.2)
• aşağıdakıların nəticəsində:
• qidaya patoloji reaksiya (T78.0)
• adekvat təyin olunmuş və düzgün yeridilmiş dərman vasitəsinin (T88.6)
• zərdaba qarşı reaksiya (T80.5)
aşağıdakıları müşayiət edən:
• abort, uşaqdıqdan kənar və ya molyar hamiləlik (O00–O07, O08.2)
• elektrik cərəyanı ilə törənmiş (T75.4)
• ildırım vurmasından (T75.0)
• BBTO qeyri-travmatik (R57.–)
• mamalıq (O75.1)
• əməliyyatdan sonra (T81.1)

T79.5

Travmatik anuriya
Sıxılma sindromu
Əzilməni müşayiət edən böyrək çatmamazlığı

T79.6

Əzələnin travmatik işemiyası
Futlyar sindromu
Folkmanın işemik kontrakturası
Çıxarılıb: ön qamış sindromu (M76.8)

T79.7

Travmatik dərialtı emfizema
Çıxarılıb: prosedura nəticəsində emfizema (dərialtı) (T81.8)

T79.8
T79.9

Travmanın digər erkən ağırlaşmaları
Travmanın dəqiqləşdirilməmiş erkən ağırlaşması
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Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, cərrahi və terapevtik
müdaxilələrin ağırlaşmaları
(T80-T88)
Konkret hala dair tətbiq olunan avadanlığı və şəraitin detallarını müəyyənləşdirməyə ehtiyac olduqda, xarici
səbəblərin əlavə kodundan istifadə olunur (XX sinif).
İnfeksion agenti müəyyənləşdirməyə ehtiyac olduqda əlavə koddan (B95–B98) istifadə olunur.
Çıxarılıb: dərman, vasitələrinə və medikamentlərə arzuolunmaz reaksiyalar (A00–R99, T78.–)
ağırlaşmamış əməliyyatdan sonrakı hallar üzrə tibbi yardım üçün hər hansı müraciətlər, məsələn:
• süni dəliyin olması ilə əlaqədar (Z93.–)
• xarici stomanın-bağlanması (Z43.–)
• xarici protez qurğusunun qurulması və yerləşdirilməsi (Z44.–)
• yerli applikasiyalarla və şüalanma ilə əlaqədar termiki və kimyəvi yanıqlar (T20–T32)
hamiləlik, doğuş və doğuşdan sonrakı dövrdə cərrahi proseduraların ağırlaşmaları
(O00–O99)
dərman vasitələri ilə və kimyəvi maddələrlə zəhərlənmə və toksik təsirləri (T36–T65)
Digər rubrikalarda təsnif olunmuş aşağıdakı dəqiqləşdirilməmiş ağırlaşmalar:
• onurğa beyni punksiyası zamanı serebrospinal mayenin axması (G97.0)
• kolostomanın funksiyasının pozğunluğu (K91.4)
• su və elektrolit tarazlığının pozulması (E86–E87)
• ürəkdə cərrahi müdaxilələrdən sonra funksional pozğunluqlar (I97.0–I97.1)
• operasiya olunmuş mədə sindromu (K91.1)
• BBTO postlaminektomik sindrom (M96.1)
• süd vəzisinin xaric edilməsindən sonra limfatik ödem sindromu (I97.2)
• əməliyyat olunmuş kor bağırsaq sindromu (K91.2)

T80

İnfuziya, transfuziya və müalicəvi inyeksiyalarla əlaqədar
ağırlaşmalar
Daxil edilib: perfuziya
Çıxarılıb: köçürülmüş sümük iliyinin ayrılması (T86.0)

T80.0
T80.1

İnfuziya, transfuziya və müalicəvi inyeksiya ilə əlaqədar hava
emboliyası
İnfuziya, transfuziya və müalicəvi inyeksiyalarla bağlı damar
ağırlaşmaları
İnfuziya, transfuziya və müalicə inyeksiyası ilə bağlı:
• flebit
• tromboemboliya
• tromboflebit
Çıxarılıb: əgər sadalanan hallar:
• ortopedik qurğularla, implantantlarla və transplantantlarla (T82.8, T83.8, T84.8,
T85.8) əlaqədardırsa
• proseduradan sonra yaranmışdırsa (T81.7)

T80.2

İnfuziya, transfuziya və müalicəvi inyeksiya ilə bağlı infeksiyalar
İnfuziya, transfuziya və müalicə inyeksiyası ilə bağlı:
• infeksiya
• sepsis
Septik şoku müəyyənləşdirmək lazım gələrsə, əlavə koddan (R57.2) istifadə edilir.
Çıxarılıb: əgər sadalanan hallar:
• ortopedik qurğularla, implantantlarla və transplantantlarla (T82.6–T82.7, T83.5–
T83.6, T84.5–T84.7, T85.7) əlaqədardırsa
• proseduradan sonra yaranmışdırsa (T81.4)
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T80.3

AB0 uyğunsuzluğuna reaksiya
Uyğun olmayan qanın transfuziyası
Qan qrupu uyğun olmayan qanın infuziya və ya transfuziyasına reaksiya

T80.4

Rh uyğunsuzluğuna reaksiya
Rezus-faktoru uyğun olmayan qanın infuziyasına və ya transfuziyasına qarşı reaksiya

T80.5

Zərdabın yeridilməsi ilə bağlı anafilaktik şok
Çıxarılıb: şok:
• ƏGO allergik (T78.2)
• anafilaktik:
• ƏGO (T78.2)
• adekvat təyin edilmiş və düzgün yeridilmiş dərmana qarşı patoloji reaksiyalar
nəticəsində (T88.6)

T80.6

Digər zərdab reaksiyaları
Zərdabın yeridilməsi ilə bağlı intoksikasiya
Protein xəstəliyi
Zərdab:
• səpgisi
• xəstəliyi
• övrə
Çıxarılıb: zərdab hepatiti (B16.–)

T80.8
T80.9

İnfuziya, transfuziya və müalicəvi inyeksiya ilə bağlı digər
ağırlaşma
İnfuziya, transfuziya və müalicəvi inyeksiya ilə bağlı
dəqiqləşdirilməmiş ağırlaşma
ƏGO transfuziyaya qarşı reaksiya

T81

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan proseduraların
ağırlaşmaları
Çıxarılıb: dərman preparatına qarşı patoloji ƏGO reaksiya (T88.7)
immunlaşdırma (T88.0–T88.1)
ilə bağlı ağırlaşma
infuziya, transfuziya və müalicəvi inyeksiya (T80.–)
digər rubrikalarda təsnif olunan dəqiqləşdirilmiş ağırlaşma:
• ortopedik qurğularla, implantantlarla və transplantantlarla əlaqədar ağırlaşma
(T82–T85)
• dərman preparatları və medikamentlərlə əlaqədar dermatit (L23.3, L24.4, L25.1,
L27.0–L27.1)
• uğursuz transplantasiya və köçürülmüş orqan və toxumaların ayrılması (T86)
• zəhərlənmə və dərman vasitələrinin və kimyəvi maddələrin toksiki təsiri (T36–
T65)

T81.0

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan proseduraları ağırlaşdıran
qanaxma və hematoma
Proseduranın nəticəsi olan istənilən lokalizasiyalı qanaxma
Çıxarılıb: mamalıq yarası hematoması (O90.2)
ortopedik qurğularla, implantantlar və transplantantlarla əlaqədar ağırlaşma (T82.8,
T83.8, T84.8, T85.8)
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T81.1

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan proseduralardan sonra və
ya proseduralar zamanı şok
Proseduralar zamanı və ya sonra:
• ƏGO kollaps
• şok (endotoksik) (hipovolemik)
• ƏGO əməliyyatdan sonrakı şok
Septik şoku müəyyənləşdirmək lazım gələrsə , əlavə koddan (R57.2) istifadə edilir.
Çıxarılıb: şok:
• anesteziya ilə bağlı (T88.2)
• anafilaktik:
• ƏGO (T78.2)
• adekvat təyin edilmiş və düzgün yeridilmiş dərman preparatı ilə əlaqədar
(T88.6)
• zərdabın yeridilməsi ilə əlaqədar (T80.5)
• elektrik çərəyanının təsirindən (T75.4)
• abortu, uşaqlıqdan kənar və ya molyar hamiləliyi ağırlaşdıran (O00–O07, O08.3)
• mamalıq (O75.1)
• travmatik (T79.4)

T81.2

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan proseduraların yerinə
yetirilməsi zamanı təsadüfi deşilmə və ya cırılma
Proseduraların yerinə yetirilməsi zamanı:
kateterlə
• qan damarının
endoskopla
təsadüfi perforasiyası
• sinirin
alətlə
• orqanın
zondla
Çıxarılıb: doğuş zamanı alətlə zədələmə (O70–O71)
cərrahi yarada bilərəkdən saxlanmış qurğu və ya alətin törətdiyi perforasiya, deşilmə
və ya cırılma (T82–T85)
digər rubrikalarda enli bağın cırılma sindromu kimi [Allen -Masters] təsnif olunan
dəqiqləşdirilmiş ağırlaşma (N83.8)

T81.3

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan cərrahi yaranın kənarlarının
aralanması
Cərrahi yaranın kənarlarının aralanması və ya cırılması
Çıxarılıb: yara kənarlarının:
• Kesar kəsiyindən sonra (O90.0)
aralanması
• aralığın mamalıq yarası (O90.1)

T81.4

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan proseduralarla bağlı
infeksiya
Proseduradan sonra:
• qarındaxili
• tikişlə əlaqədar
• diafraqmaaltı
• yaranın

abses(i)

Sepsis və ya abses kimi aşkar olan infeksiyaları identifikasiya etmək üçün əlavə koddan istifadə
edilir.
Çıxarılıb: infuziya, transfuziya və müalicəvi inyeksiya ilə (T80.2)
ortopedik qurğu, implantant və transplantant ilə (T82.6–
bağlı infeksiya
T82.7, T83.5–T83.6, T84.5–T84.7, T85.7)
cərrahi mamalıq yarasının infeksiyası ilə (O86.0)
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T81.5

Proseduraların yerinə yetirilməsi zamanı cərrahi yarada və
bədən boşluğunda təsadüfən qalan yad cisim
Təsadüfən cərrahi yarada və bədən boşluğunda saxlanmış yad cismin törətdiyi:
• bitişmə
• obstruksiya
• perforasiya
Çıxarılıb: orqanizmdə bilərəkdən saxlanmış ortopedik qurğu və ya implantantlar tərəfindən
törədilən perforasiya və tıxanma (T82.0–T82.5, T83.0–T83.4, T84.0–T84.4, T85.0–
T85.6)

T81.6

Proseduraların yerinə yetirilməsi zamanı təsadüfən saxlanmış
yad cismə kəskin reaksiya
Peritonit:
• aseptik
• kimyəvi

T81.7

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan proseduralarla bağlı damar
ağırlaşmaları
Prosedura ilə bağlı BBTO hava emboliyası
Çıxarılıb: emboliya:
• abortu, uşaqlıqdan kənar və ya molyar hamiləliyi ağırlaşdıran (O00–O07, O08.2)
• hamiləliyi, doğuşları, zahılıq dövrünü ağırlaşdıran (O88.–)
• ortopedik qurğular, implantantlar və transtlantantlar tərəfindən törədilən (T82.8,
T83.8, T84.8, T85.8)
• infuziya, transfuziya və müalicəvi inyeksiya ilə bağlı (T80.0)
• travmatik(T79.0)

T81.8

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan proseduralarda digər
ağırlaşmalar
İnhalyasiya terapiyasının ağırlaşması
Prosedura nəticəsində (dərialtı) emfizema
Operasiyadan sonra bağlanmayan fistula
Çıxarılıb: anesteziya ilə bağlı hipotermiya (T88.5)
anesteziya ilə bağlı bədxassəli hipertermiya (T88.3)

T81.9

Dəqiqləşdirilməmiş prosedura ağırlaşması

T82

Ürək və damar qurğuları, implantantları və transplantantları
ilə bağlı ağırlaşmalar
Çıxarılıb: köçürülmüş orqan və toxumaların ölümü və ayrılması (T86.–)

T82.0

Ürək qapağı protezi ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma
Ürək qapağı protezinin:
• qırılması (mexaniki)
• yerdəyişməsi
• qeyri-düzgün vəziyəti
• obstruksiyası (mexaniki)
• perforasiyası
• qanaxması [protruziyası]

T82.1

Ürək ritminin elektron aparıcısı ilə bağlı mexaniki mənşəli
ağırlaşması
Elektrodlarla
Nəbz generatoru ilə

T82.2

bağlı T82.0 rubrikaində sadalanan ağırlaşma

Arterial şunt ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma
T82.0 rubrikaində sadalanan koronar arterial şunt ilə bağlı ağırlaşma
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T82.3

Digər damar transplantatları ilə bağlı mexaniki mənşəli
ağırlaşma
Aorta transplantantı ilə (bifurkasiya) (əvəzetmə)
Arteriyanın transplantatı ilə (yuxu) (bud) (şuntlama)

T82.4

bağlı T82.0 rubrikaində
sadalanan hallar

Dializ məqsədilə damar kateteri ilə bağlı mexaniki mənşəli
ağırlaşma
T82.0 rubrikaində sadalanan, dializ məqsədilə damar kateteri ilə bağlı vəziyyət
Çıxarılıb: peritondaxili dializ üçün kateterlə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma (T85.6)

T82.5

Digər ürək və damar qurğuları və implantantları ilə bağlı
mexaniki mənşəli ağırlaşma
T82.0 rubrikaində sadalanan:
• cərrahi yolla yaradılan:
• arteriovenoz:
• fistulla
• anostomozla
bağlı vəziyyət
• süni ürəklə
• ballon (kontrpulsasiya) qurğusu ilə
• intravenoz kateteri ilə
• çətirli qurğu ilə
Çıxarılıb: epidural və subdural infuziya kateteri ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma
(T85.6)

T82.6
T82.7
T82.8

Ürək qapağı protezi ilə bağlı infeksiya və iltihabi reaksiya
Digər ürək və damar qurğuları, implantantları və
transplantantları ilə bağlı infeksiya və iltihabi reaksiya
Ürək və damar protezləri, implantantları və transplantantları ilə
bağlı digər ağırlaşmalar
Ürək və damar protezləri, implantantları və transplantantları ilə bağlı:
• emboliya
• fibroz
• qanaxma
• ağrı
• stenoz
• tromboz

T82.9

Ürək və damar protezi, implantantları və transplantantları ilə
bağlı dəqiqləşdirilməmiş ağırlaşma

T83

Sidik-cinsiyyət protez qurğuları, implantantları və
transplantantları ilə bağlı ağırlaşmalar
Çıxarılıb: köçürülmüş orqan və toxumaların ölümü və ayrılması (T86.–)

T83.0

Sidik (daimi) kateteri ilə bağlı mexaniki ağırlaşma
T82.0 rubrikaində sadalanan:
• sistostom kateteri ilə
• uretral kateter (daimi) ilə

T83.1

Digər sidik sistemi qurğuları və implantantları
ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma
T82.0 rubrikaində sadalanan:
• sidik sistemi
• elektron stimulyatoru
• sfinkter implantantı
• genişləndiricisi
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T83.2

Sidik sistemi orqanı transplantantı ilə bağlı mexaniki mənşəli
ağırlaşma
T82.0 rubrikaində sadalanan sidik sistemi orqanı transplantantı ilə bağlı vəziyyətlər

T83.3

Uşaqlıqdaxili döllənmə əleyhinə qurğu ilə bağlı mexaniki
mənşəli ağırlaşma
T82.0 rubrikaində sadalanan uşaqlıqdaxili döllənmə əleyhinə qurğularla bağlı vəziyyətlər

T83.4

Digər protez qurğuları, implantantları və transplantantları ilə
bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma
T82.0 rubrikaində sadalanan kişi cinsiyyət üzvü protezi ilə bağlı vəziyyətlər

T83.5
T83.6
T83.8

Sidik sistemində protez qurğusu, implantantı və transplantantı ilə
bağlı infeksiya və iltihabi reaksiya
Cinsiyyət sistemində protez qurğuları, implantantı və
transplantantı ilə əlaqədar infeksiya və iltihabi reaksiya
Sidik-cinsiyyət sistemi protez qurğuları, implantantları və
transplantantları ilə bağlı digər ağırlaşmalar
T82.0 rubrikaində sadalanan sidik-cinsiyyət sistemi protez qurğusu, implantantı və
transplantantı ilə bağlı vəziyyətlər

T83.9

Sidik-cinsiyyət protez qurğusu implantantı və transplantatı ilə
bağlı dəqiqləşdirilməmiş ağırlaşma

T84

Daxili ortopedik protez qurğuları, implantantları və
transplantantları ilə bağlı ağırlaşmalar
Çıxarılıb: köçürülmüş orqan və toxumaların ölümü və ayrılması (T86.–)
ortopedik implantantın, oynaq protezinin və ya sümük lövhəsinin yeridilməsi ilə bağlı
sümüyün sınığı (M96.6)

T84.0

Daxili oynaq protezi ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma
T82.0 rubrikaində sadalanan, oynaq protezi ilə bağlı vəziyyətlər

T84.1

Ətraf sümüyünü fiksasiya edən daxili qurğu ilə bağlı mexaniki
mənşəli ağırlaşma

T84.2

Digər sümükləri fiksasiya edən daxili qurğu ilə bağlı, mexaniki
mənşəli ağırlaşma

T82.0 rubrikaində sadalanan, ətraf sümüyünü fiksasiya edən daxili qurğu ilə bağlı vəziyyətlər

T82.0 rubrikaində sadalanan digər sümükləri fiksasiya edən daxili qurğu ilə bağlı vəziyyətlər

T84.3

T84.4

Digər sümük qurğuları, implantantları və transplantantları ilə
bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma
T82.0 rubrikaində sadalanan:
• sümük transplantantı
• elektron sümük stimulyatoru

ilə bağlı vəziyyət

Digər daxili ortopedik qurğularla, implantantlarla və
transplantantlarla ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma
T82.0 rubrikaində sadalanan, əzələ və vətər transplantantı ilə bağlı vəziyyətlər

T84.5
T84.6
T84.7

Endoprotezləmə ilə bağlı infeksiya və iltihabi reaksiya
Daxili fiksasiya qurğusu ilə (istənilən lokalizasiyalı) əlaqədar
infeksiya və iltihabi reaksiya
Digər daxili ortopedik protez qurğuları, implantantları və
transplantantları ilə əlaqədar infeksiya və iltihabi reaksiya

233

XƏSTƏLİKLƏRİN BEYNƏLXALQ STATİSTİK TƏSNİFATI

T84.8

Daxili ortopedik protez qurğuları, implantantları və
transplantantları ilə bağlı digər ağırlaşmalar
T82.0 rubrikaində sadalan, daxili ortopedik protez qurğuları, implantantları və transplantantları
ilə bağlı vəziyyət

T84.9

Daxili ortopedik protez qurğuları, implantantları və
transplantantları ilə bağlı dəqiqləşdirilməmiş ağırlaşmalar

T85

Digər daxili protez qurğuları, implantantları və
transplantantları ilə bağlı ağırlaşmalar
Çıxarılıb: uğursuz transplantasiya və köçürülmüş orqan və toxumaların ayrılması (T86.–)

T85.0

Kəllədaxili mədəcik şuntu (əlaqələndirici) ilə bağlı mexaniki
mənşəli ağırlaşma
T82.0 rubrikaində sadalanan, kəllədaxili mədəcik şuntu ilə bağlı vəziyyət

T85.1

İmplantasiya olunmuş sinir sistemi elektron stimulyatoru ilə
bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma
T82.0 rubrikaində sadalanan:
• baş beyinin
elektron neyrostimulyatoru ilə bağlı vəziyyət
• periferik sinirin
• onurğa beyninin

T85.2

Süni büllurla bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma
T82.0 rubrikaində sadalanan, süni büllurla bağlı ağırlaşma

T85.3

Digər göz protezləri, implantantları və transplantantları ilə bağlı
mexaniki mənşəli ağırlaşma
T82.0 rubrikaində sadalanan:
• buynuz qişa transplantantı
• göz yuvası protezi

T85.4

ilə bağlı vəziyyət

Süd vəzisi protezi və implantantı ilə bağlı mexaniki mənşəli
ağırlaşma
T82.0 rubrikasında sadalanan, süd vəzisi protezi və implantantı ilə bağlı vəziyyət

T85.5

T85.6

Mədə-bağırsaq protezi, implantantları və transplantantları ilə
bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma
T82.0 rubrikaində sadalanan:
• öd axarı protezi
• mədə-qida borusu antireflyuks qurğusu

ilə bağlı vəziyyət

Digər dəqiqləşdirilmiş daxili protez qurğuları, implantantları və
transplantantları ilə bağlı ağırlaşmalar
T82.0 rubrikaində sadalanan:
• epidural və subdural infuziya kateteri ilə
• peritondaxili dializ kateter ilə
bağlı vəziyyət
• ƏGO sorulmayan cərrahi materialla
• müvəqqəti tikişlərlə
Çıxarılıb: sümüyün bərpası üçün istifadə edilən daimi tikişlərlə bağlı mexaniki mənşəli
ağırlaşma (T84.1-T84.2)

T85.7
T85.8

Digər daxili protez qurğuları, implantantları və transplantantları
ilə bağlı infeksiya və iltihabi reaksiya
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan daxili protez qurğuları,
implantantları ilə bağlı digər ağırlaşmalar
T82.0 rubrikaində sadalan BBTO daxili protez qurğuları, implantantları və transplantantları ilə
bağlı vəziyyətlər
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T85.9

Daxili protez qurğuları, implantantları və transplantantları ilə
bağlı dəqiqləşdirilməmiş ağırlaşma
ƏGO protez qurğusu, implantantı və transplantantı ilə bağlı ağırlaşma

T86

Köçürülmüş orqan və toxumaların ölümü və ayrılması

T86.0

Sümük iliyi transplantının ayrılması
«Sahibin transplantant əleyhinə» reaksiyası (xəstəliyi)

T86.1
T86.2

Böyrək transplantantının ölümü və ayrılması
Ürək transplantantının ölümü və ayrılması
Çıxarılıb: süni ürək qurğusu (T82.5)
ürək-ağciyər transplantantı (T86.3)

T86.3
T86.4
T86.8

Ürək-ağciyər transplantantının ölümü və ayrılması
Qaraciyər transplantantının ölümü və ayrılması
Köçürülmüş digər orqan və toxumaların ölümü və ayrılması
transplantantının ölümü və ayrılması:
• sümük
• bağırsaq
• ağciyər
• mədəaltı vəzi
• dəri (allotransplantant, autotransplantantı)

T86.9

Dəqiqləşdirilməmiş köçürülmə orqan və toxumaların ölümü və
ayrılması

T87

Replantasiya və amputasiya üçün xarakter olan ağırlaşmalar

T87.0
T87.1
T87.2
T87.3
T87.4
T87.5
T87.6

Yuxarı ətrafın (hissəsinin) replantasiyası ilə bağlı ağırlaşmalar
Aşağı ətrafın (hissəsinin) replantasiyası ilə bağlı ağırlaşmalar
Bədənin digər (hissələrinin) replantasiyası ilə bağlı ağırlaşmalar
Amputasiya güdülünün nevroması
Amputasiya güdülünün infeksiyası
Amputasiya güdülünün nekrozu
Amputasiya güdülünün digər və dəqiqləşdirilmiş ağırlaşmaları
Amputasiya güdülünün:
• kontrakturası (bükücü) (yaxşidakı proksimal oynağın)
• hematoması
• ödemi
Çıxarılıb: fantom sindromu (G54.6–G54.7)

T88

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan cərrahi və terapevtik
müdaxilələrin digər ağırlaşmaları
Çıxarılıb: prosedura zamanı təsadufi deşilmə və cırılma (T81.2)
Ağırlaşmalar:
• infuziya, transfuziya və müalicə inyeksiyası (T80.–)
• BBTO prosedura ilə bağlı (T81.-)
digər rubrikalarda təsnif olunmuş dəqiqləşdirilməmiş ağırlaşma:
• hamiləlik (O29.-)
• doğuş və dölazadetmə (O74.-)
• zahılıq dövründə (O89.-) anesteziya zamanı
• qurğularla, implantantlarla və transplantantlarla bağlı (T82–T85)
• cərrahi mamalıq əməliyyatı və prosedura zamanı ağırlaşma (O75.4)
• dərman vasitələri və preparatları ilə əlaqədar dermatit (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0–
L27.1)
• dərman vasitələrinin və kimyəvi maddələrin təsiri və zəhərlənmə (T36–T65)
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T88.0

İmmunlaşdırma ilə bağlı infeksiya
İmmunlaşdırma ilə bağlı sepsis

T88.1

İmmunlaşdırma ilə bağlı başqa rubrikalarda təsnif olunmayan
digər ağırlaşmalar
İmmunlaşdırma ilə bağlı səpgi
Çıxarılıb: zərdab yeridilməsi ilə bağlı anafilaktik şok (T80.5)
zərdabın yeridilməsinə qarşı digər reaksiyalar (T80.6)
postvaksinal:
• artropatiya (M02.2)
• ensefalit (G04.0)

T88.2

Anesteziya ilə bağlı şok
Zəruri preparatın düzgün yeridilməsi ilə gedən anesteziya ilə əlaqədar şok
Çıxarılıb: anesteziyanın ağırlaşması:
• preparatın səhv tətbiq edilməsi və ya artıq dozalamasında (T36–T50)
• doğuş və dölazadetmədə (O74.–)
• hamiləlikdə (O29.-)
• zahılıq dövründə (O89.-)
ƏGO əməliyyatdan sonrakı şok (T81.1)

T88.3
T88.4
T88.5

Anesteziyanın törətdiyi bədxassəli hipertermiya
Uğursuz və ya çətin intubasiya
Anesteziyanın digər ağırlaşmaları
Anesteziya ilə bağlı hipotermiya

T88.6

Adekvat təyin edilmiş və düzgün tətbiq edilmiş dərman
maddəsinə patoloji reaksiya ilə əlaqədar anafilaktik şok
Çıxarılıb: zərdabın yeridilməsi ilə bağlı anafilaktik şok (T80.5)

T88.7

Dərman vasitəsinə və ya maddəsinə qarşı dəqiqləşdirilməmiş
patoloji reaksiya
Adekvat təyin edilmiş və düzgün tətbiq edilmiş dərman vasitəsinə:
• xoşagəlməz reaksiya
• allergik reaksiya
• yüksək həssaslıq
• idiosinkraziya
Dərmana qarşı:
• ƏGO yüksəkmiş həssaslıq
• ƏGO reaksiya
Çıxarılıb: dərman vasitəsinin və medikamentinin yeridilməsinə dəqiqləşdirilmiş patoloji
reaksiyalar (A00–R99, T80–T88.6, T88.8)

T88.8
T88.9

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan cərrahi və terapevtik
müdaxilələrin digər dəqiqləşdirilmiş ağırlaşmaları
Cərrahi və terapevtik müdaxilənin dəqiqləşdirilməmiş
ağırlaşması
Çıxarılıb: ƏGO patoloji reaksiya (T78.9)

236

TRAVMALAR VƏ ZƏHƏRLƏNMƏLƏR

Travmaların, zəhərlənmələrin və xarici səbəblərin digər
təsirlərinin nəticələri
(T90–T98)
Qeyd. T90–T98 rubrikaları, digər rubrikalarda təsnif olunmuş, uzaq nəticələrin səbəbləri kimi S00–S99, və
T00–T88 rubrikalarındə göstərilmiş halların işarələnməsi üçün istifadə etmək tövsiyə olunur. “Nəticə”
anlayışında kəskin travmadan sonra bir il ərzində saxlanan uzaq nəticələr və hallar nəzərdə tutulur.
Xroniki zəhərlənmə və uzun müddət zərərli təsirlərə məruz qalma zamanı istifadə edilmir. Bu kod
yalnız cari zəhərlənmə və zərərli təsirə məruz qalma halı üçündür.

T90

Başın travmalarının nəticələri

T90.0

Başın səthi travmalarının nəticələri
S00.– rubrikaində təsnif olunan travmaların nəticələri

T90.1

Başın açıq yaralanmasının nəticələri
S01.– rubrikaində təsnif olunan travmaların nəticələri

T90.2

Kəllənin və üz sümüklərinin sınığının nəticələri
S02.– rubrikaində təsnif olunmuş travmaların nəticələri

T90.3

Kəllə sinirlərinin travmalarının nəticələri
S04.– rubrikaində təsnif olunmuş travmaların nəticələri

T90.4

Gözün gözətrafı nahiyəsinin travmalarının nəticələri
S05.– rubrikaində təsnif olunan travmaların nəticələri

T90.5

Kəllədaxili travmaların nəticələri

T90.8

Başın digər dəqiqləşdirilmiş travmalarının nəticələri

S06.– rubrikaində təsnif olunan travmaların nəticələri
S03.–, S07–S08 və S09.0– S09.8 rubrikalarındə təsnif olunan travmaların nəticələri

T90.9

Başın dəqiqləşdirilməmiş travmaların nəticələri
S09.9 rubrikaində təsnif olunmuş travmaların nəticələri

T91

Boyun və gövdə travmalarının nəticələri

T91.0

Boyun və gövdənin açıq yaralanmasının və səthi travmasının
nəticələri

T91.1

S10–S11, S20–S21, S30–S31, T09.0–T09.1 rubrikalarındə təsnif olunmuş travmaların nəticələri

Onurğa sınığının nəticələri

S12.–, S22.0–S22.1, S32.0, S32.7 və T08 rubrikalarındə təsnif olunmuş travmaların nəticələri

T91.2

Döş qəfəsinin və çanağın digər sınıqlarının nəticələri

T91.3

Onurğa beyni travmasının nəticələri

S22.2–S22.9, S32.1–S32.5, S32.8 rubrikalarındə təsnif olunmuş travmaların nəticələri
S14.0–S14.1, S24.0–S24.1, S34.0–S34.1 və T09.3 rubrikalarındə təsnif olunmuş travmaların
nəticələri

T91.4

Döş qəfəsi orqanlarının travmasının nəticələri
S26–S27 rubrikalarındə təsnif olunan travmaların nəticələri

T91.5

Qarın boşluğu və çanaq orqanlarının travmasının nəticələri
S36–S37 rubrikalarındə təsnif olunmuş travmaların nəticələri

T91.8

Boyun və gövdənin digər dəqiqləşdirilmiş travmalarının
nəticələri
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 və T09.4–T09.8 rubrikalarındə təsnif
olunmuş travmaların nəticələri

T91.9

Boyun və gövdənin dəqiqləşdirilməmiş travmasının nəticəsi
S19.9, S29.9, S39.9, T09.9 rubrikalarındə təsnif olunmuş travmaların nəticələri
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T92

Yuxarı ətraf travmalarının nəticələri

T92.0

Yuxarı ətrafın açıq yaralanmasının nəticələri
S41.–, S51.–, S61.–, T11.1 rubrikalarındə təsnif olunmuş travmaların nəticələri

T92.1

Bilək və əl istisna olmaqla yuxarı ətraf sınığının nəticələri

T92.2

Bilək və əl səviyyəsində sınığın nəticələri

S42.–, S52.–, T10 rubrikalarındə təsnif olunmuş travmaların nəticələri
S62.– rubrikalarındə təsnif olunmuş travmaların nəticələri

T92.3

Yuxarı ətrafın çıxığının, gərilməsinin və deformasiyanın
nəticələri
S43.–, S53.–, S63.– və T10 rubrikalarındə təsnif olunan travmaların nəticələri

T92.4

Yuxarı ətrafın sinirinin travmasının nəticələri
S44.–, S54.–, S64.– və T11.3 rubrikalarındə təsnif olunan travmaların nəticələri

T92.5

Yuxarı ətrafın vətər və əzələsinin travmasının nəticələri
S46.–, S56.–, S66.– və T11.5 rubrikalarındə təsnif olunan travmaların nəticələri

T92.6

Yuxarı ətrafın əzilməsinin və travmatik amputasiyanın nəticələri
S47–S48, S57–S58, S66–S 68 və T11.5 rubrikalarındə təsnif olunan travmaların nəticələri

T92.8

Yuxarı ətrafın digər dəqiqləşdirilmiş travmalarının nəticələri
S40.–, S45.–, S49.7–S49.8, S50.–, S55.–, S59.7–S59.8, S60.–, S65.–, S69.7–S69.8, T11.0,
T11.4 və T11.8 rubrikalarındə təsnif olunan travmaların nəticələri

T92.9

Yuxarı ətrafın dəqiqləşdirilməmiş travmasının nəticələri
S49.9, S59.9, S69.9 və T11.9 rubrikalarındə təsnif olunan travmaların nəticələri

T93

Aşağı ətraf travmalarının nəticələri

T93.0

Aşağı ətrafın açıq yaralanmasının nəticələri
S71.–, S81.–, S91.– və T13.1 rubrikalarındə təsnif olunmuş travmaların nəticələri

T93.1

Bud sınığının nəticələri
S72.– rubrikaində təsnif olunan travmaların nəticələri

T93.2
T93.3

Aşağı ətrafın digər sınıqların nəticələri
S82.–, S92.– və T12 rubrikalarındə təsnif olunmuş travmaların nəticələri

Aşağı ətrafın çıxığının, gərilməsinin və deformasiyasının
nəticələri
S73.–, S83.–, S93.– və T13.2 rubrikalarındə təsnif olunan travmaların nəticələri

T93.4

Aşağı ətrafın sinirinin travmasının nəticələri
S74.–, S84.–, S94.– və T13.3 rubrikalarındə təsnif olunan travmaların nəticələri

T93.5

Aşağı ətrafın əzələ və vətərlərinin travmasının nəticələri
S76.–, S86.–, S96.– və T13.5 rubrikalarındə təsnif olunan travmaların nəticələri

T93.6

Aşağı ətrafın əzilməsinin və travmatik amputasiyanın nəticələri
S77–S78, S87–S88, S97–S98 və T13.6 rubrikalarındə təsnif olunan travmaların nəticələri

T93.8

Aşağı ətrafın digər dəqiqləşdirilmiş travmalarının nəticələri
S70.–, S75.–, S79.7–S79.8, S80.–, S85, S89.7–S89.8, S90.–, S95, S99.7–S99.8, T13.0, T13.4
və T13.8 rubrikalarındə təsnif olunan travmaların nəticələri

T93.9

Aşağı ətrafın dəqiqləşdirilməmiş travmasının nəticələri
S79.9, S89.9, S99.9 və T13.9 rubrikalarındə təsnif olunan travmaların nəticələri

T94

Bədənin bir neçə və dəqiqləşdirilməmiş nahiyəsini əhatə
edən travmaların nəticələri

T94.0

Bədənin bir neçə nahiyəsini əhatə edən travmaların nəticələri
T00–T07 rubrikalarındə təsnif olunan travmaların nəticələri
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T94.1

Lokalizasiyası dəqiqləşdiriməmiş travmaların nəticələri
T14.– rubrikalarındə təsnif olunan travmaların nəticələri

T95

Termiki və kimyəvi yanıqların travmaların nəticələri

T95.0

Baş və boyunun donmasının, termiki və kimyəvi yanığının
nəticələri
T20.–, T33.0–T33.1, T34.0–T34.1 və T35.2 rubrikalarındə təsnif olunan travmaların nəticələri

T95.1

Gövdənin donmasının, termiki və kimyəvi yanığının nəticələri
T21.–, T33.2–T33.2, T34.2–T34.3 və T35.3 rubrikalarındə təsnif olunan travmaların nəticələri

T95.2

Yuxarı ətrafın donmasının, termiki və kimyəvi yanığının
nəticələri
T22–T23, T33.4–T33.5, T34.4–T34.5 və T35.4 rubrikalarındə təsnif olunan travmaların
nəticələri

T95.3

Aşağı ətrafın donmasının, termiki və kimyəvi yanığının nəticələri
T24–T25, T33.6–T33.8, T34.6–T34.8 və T35.5 rubrikalarındə təsnif olunan travmaların
nəticələri

T95.4

Yalnız bədənin zədələmiş hissəsinin sahəsinə uyğun olaraq
təsnif olunan termiki və kimyəvi yanıqların nəticələri
T31–T32 rubrikalarındə təsnif olunan travmaların nəticələri

T95.8

Digər dəqiqləşdirilmiş donmaların, termiki və kimyəvi yanığın
nəticələri
T26–T29, T35.0–T35.1 və T35.6 rubrikalarındə təsnif olunan travmaların nəticələri

T95.9

Dəqiqləşdirilməmiş donmaların, termiki və kimyəvi yanığın
nəticələri
T30.–, T33.9, T34.9 və T35.7 rubrikalarındə təsnif olunan travmaların nəticələri

T96

Dərman vasitələri, medikamentləri və bioloji maddələrlə
zəhərlənmənin nəticələri
T36–T50 rubrikalarındə təsnif olunan travmaların nəticələri

T97

Qeyri-tibbi təyinatlı toksiki təsirli maddələrin nəticələri
T51–T65 rubrikalarındə təsnif olunan travmaların nəticələri

T98

Xarici səbəblərin digər və dəqiqləşdirilməmiş təsirinin
nəticələri

T98.0

Bədənin təbii dəliyindən daxil olmuş yad cismin təsirinin
nəticələri
T15–T19 rubrikalarındə təsnif olunan təsirlərin nəticələri

T98.1

Xarici səbəblərin digər və dəqiqləşdirilməmiş təsirinin nəticələri
T66–T78 rubrikalarındə təsnif olunan təsirlərin nəticələri

T98.2

Travmaların bəzi erkən ağırlaşmalarının nəticələri
T79.– rubrikalarındə təsnif olunan ağırlaşmalarının nəticələri

T98.3

Digər rubrikalarda təsnif olunan cərrahi və terapevtik
müdaxilələrin ağırlaşmasının nəticələri
T80–T88 rubrikalarındə təsnif olunan ağırlaşmalarının nəticələri
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XX SİNİF
Xəstələnmənin və ölümün xarici səbəbləri
(V01–Y98)
XBT‐nin bundan əvvəlki müzakirələrində əlavə kimi baxılan bu sinif, hazırkı təsnifatda hadisələri,
şərtləri və şəraitləri travmaların, zəhərlənmələrin və digər arzu edilməyən təsirlərin səbəbi kimi təsnif
etməyə imkan verir. Əgər bu sinifdən hər hansı bir kod istifadə olunarsa, o orqanizmin vəziyyətinin
xarakterini göstərən digər sinfin uyğun kodunu tamamlayan bir kod kimi nəzərdə tutulur. Orqanizmin
vəziyyətinin xarakteri daha çox XIX "Travmalar, zəhərlənmələr və xarici səbəblərin bəzi digər
təsirlərinin nəticələri" (S00–T98) sinfindən olan kodla təsnif olunacaq. Ölümün səbəbinin işləmələrini
XIX və XX sinfin sərlövhələrinə uyğun aparmaq məsləhət görülür, əgər bu zaman bir kod aydınlaşdırılarsa, XX sinfin sərlövhələrinə üstünlük verilir. Digər vəziyyətlər (hansı ki, xarici səbəblərin
təsirləri ilə əlaqədar göstərilir), I–XVIII siniflərdə təsnif olunmuşdur. Bu vəziyyətlər üçün XX sinfin
kodları yalnız çoxsaylı səbəblər üzrə statistik analiz apararkən əlavə informasiyanın verilməsi üçün
istifadə olunmalıdır.
Xarici səbəblərin təsirlərinin nəticələrini göstərmək üçün olan rubrikalar Y85–Y89 blokunda göstərilir.
Bu sinif aşağıdakı bloklardan ibarətdir.
V01–X59 Bədbəxt hadisələr
V01–V99 Nəqliyyat bədbəxt hadisələri
V01–V09 Nəqliyyat bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş piyada
V10–V19 Nəqliyyat bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş velosipedçi
V20–V29 Nəqliyyat bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş motosikletçi
V30–V39 Üçtəkərli motonəqliyyat vasitəsindən istifadə edərkən nəqliyyat
bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş şəxs
V40–V49 Minik avtomobilindən istifadə edərkən nəqliyyat bədbəxt hadisəsi nəticəsində
zərərçəkmiş şəxs
V50–V59 Pikap və furqon tipli yük avtomobilindən istifadə edərkən nəqliyyat bədbəxt hadisəsi
nəticəsində zərər çəkmiş şəxs
V60–V69 Ağır yük avtomobilindən istifadə edərkən nəqliyyat bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər
çəkmiş şəxs
V70–V79 Avtobusdan istifadə edərkən nəqliyyat bədbəxt hadisəsi nəticəsində
zərər çəkmiş şəxs
V80–V89 Digər yerüstü nəqliyyat vasitələri ilə əlaqədar bədbəxt hadisələr
V90–V94 Su nəqliyyatında bədbəxt hadisələr
V95–V97 Hava nəqliyyatında və kosmik uçuşlar zamanı bədbəxt hadisələr
V98–V99 Digər və dəqiqləşdirilməmiş nəqliyyat bədbəxt hadisələri
W00–X59 Bədbəxt hadisələr zamanı travmaların digər xarici səbəbləri
W00–W19 Yıxılmalar
W20–W49 Cansız mexaniki qüvvələrin təsirləri
W50–W64 Canlı mexaniki qüvvələrin təsirləri
W65–W74 Təsadüfi suda batırılma və ya batma
W75–W84 Tənəffüs üçün təhlükəli olan digər bədbəxt hadisələr
W85–W99 Elektrik cərəyanının, şüalanmanın, ətraf mühitin temperatur
dərəcələrinin ifrat qiymətlərinin, atmosfer təzyiqinin təsiri ilə
əlaqədar bədbəxt hadisələr
W00–W09 Tüstü, od və alovun təsirləri
X10–X19 İsti və bərk közərmiş maddələrə (cisimlərə) toxunma
X20–X29 Zərərli heyvan və bitkilərlə kontakt
X30–X39 Təbiət qüvvələrinin təsirləri
X40–X49 Təsadüfi zəhərlənmələr və zərərli maddələrin təsiri
X50–X57 Həddindən artıq gərginlik, səyahət və yoxsulluq
X58–X59 Digər və dəqiqləşdirilməmiş faktların təsirləri
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X60–X84
X85–Y09
Y10–Y34
Y35–Y36
Y40–Y84
Y40–Y59
Y60–Y69
Y70–Y82
Y83–Y84
Y85–Y89
Y90–Y98

Qəsdən özünü zədələmə
Basqın
Qeyri-müəyyən məqsədlə zədələnmələr
Qanunla nəzərdə tutulmuş hərəkətlər və hərbi əməliyyatlar
Terapevtik və cərrahi müdaxilələrin ağırlaşmaları
Terap evtik məqsədlə istifadəsi zamanı mənfi reaksiyalara səbəb olmuş dərman vasitələri,
medikamentlər və bioloji maddələr
Xəstəyə terapevtik (və cərrahi) müdaxilə zamanı təsadüfən zədə yetirilməsi
Diaqnostik və terapevtik məqsədlər üçün istifadəsi zamanı bədbəxt hadisələrin törənməsinə
səbəb olan tibbi cihaz və qurğular
Pasientdə tətbiqi zamanı yetirilən zədənin təsadüfi olması göstərilməyən anormal reaksiyalara
və gecikmiş ağırlaşmalara səbəb kimi cərrahi və digər tibbi proseduralar
Xəstələnmə və ölümün xarici səbəblərinin təsirlərinin nəticələri
Digər rubrikalarda təsnif olunmuş, xəstələnmə və ölümə aid olan əlavə faktorlar

Hadisə yerinin kodu
Aşağıdakı yarımrubrikalar, uyğun gəldiyi hallarda kənar səbəbin baş verdiyi yeri göstərmək
məqsədilə, XBT-nın W00-Y34 rubrikalarınə əlavə olaraq dəyişən göstərici kimi istifadə üçün
nəzərdə tutulmuşdur:
.0

Ev
Mənzil
Pansion
Yaşayış avtoqoşquları üçün dayanacaq
Fermada yaşayış evi
Evin otaqları
Bina (yaşayış)
Xüsusi məqsədlər üçün nəzərdə tutulmamış yaşayış yeri
Şəxsi mülkiyyət:
• küçə qapısında xiyaban
• qaraj
• evin yaxınlığında bağ
• evin yaxınlığında həyət
Şəxsi evdə və ya bağda üzmə hovuzu
Çıxarılıb: tərk edilmiş və ya baxımsız qalmış ev (.8)
tikilməkdə olan və ya məskun edilməmiş ev (.6)
yaşayış üçün nəzərdə tutulan xüsusi müəssisələr (.1)

.1

Yaşayış üçün nəzərdə tutulan xüsusi müəssisələr
Uşaq evi
Yataqxana
Əlillər üçün internat
Hospis
Hərbi düşərgə
Körpələr evi
Qocalar evi
Yetimxana
Təqaüdçülər üçün ev
Həbsxana
İslahedici məktəb
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.2

Məktəb, digər müəssisələr və ictimai inzibati rayon
Binalar (ümumi istifadə yerləri kimi və ya əhalinin müəyyən qruplarının olduğu sahələrlə birlikdə):
• iclas salonu
• tələbə şəhərciyi
• kilsə
• kinoteatr
• klub
• kollec
• məhkəmə binası
• rəqs salonu
• gündüz stasionarı
• qalereya
• xəstəxana
• ali təhsil ocağı
• uşaq bağçası
• kitabxana
• kinozal
• muzey
• konsert salonu
• opera studiyası
• poçt
• yığıncaqlar üçün salon
• məktəb (şəxsi) (ictimai),( dövlət)
• teatr
• universitet
• gənclər mərkəzi
Çıxarılıb: tikilən bina (.6)
yaşayış üçün xüsusi müəssisə (.1)
idman yarışları və idmanla məşğul olmaq üçün meydançalar (.3)

.3

İdman məşğələləri və idman yarışları üçün meydançalar
Beysbol meydanı
Baksetbol meydançası
Kriket üçün meydança
Futbol meydanı
Qolf üçün sahə
Gimnastika zalı
Xokkey meydanı
At sürmə məktəbi
Buz meydançası
Skvoş oyunu üçün meydança
Stadion
Üzmə hovuzu (ictimai)
Tennis kortu
Çıxarılıb: şəxsi ev və ya bağda üzmə hovuzu və ya tennis kortu (.0)

.4

Küçə və ya avtomagistral
Yolüstü hissə
Avtostrada
Səki
Yol
Yolun kənarı
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.5

Ticarət və xidmət müəssisəsi və rayonu
Aeroport
Bank
Kafe
Kazino
Qaraj (ticarət üçün)
Qaz yanacaq doldurma stansiyası
Mehmanxana
Bazar
İnzibati bina
Benzin tökülmə stansiyası
Radio- və ya televiziya stansiyası
Restoran
Xidmət stansiyası
Mağaza (ticarət üçün)
Kiosk
Stansiya (avtobus) (dəmir yolu)
Anbar
Supermarket
Topdansatış mağazası
Çıxarılıb: şəxsi evdə qaraj (.0)

.6

İstehsalat və inşaat meydanı və binaları
Tikilən bina (hər hansı)
Tərsanə
Boş dok (gəmi təmir olunan yer)
Fabrik:
• binası
• ərazisi
Qaz zavodu
Sənaye anbar binaları
Şaxta
Buruq qülləsi və digər yanaşı tikililər
Karxana (kömür) (çınqıl) (qum)
Energetika (kömür, nüvə, neft) stansiyası
Gəmiqayırma müəssisəsi
Tikilən tunel
Sex, emalatxana

.7

Ferma
Fermer:
• tikililəri
• becərmə torpaqları
Ranço
Çıxarılıb: fermada yaşayış evi və otaqları (.0)
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.8

Digər dəqiqləşdirilmiş yerlər
Çimərlik
Düşərgə
Kanal
ƏGO ev-furqonların dayanacaq yeri
Atılmış ev
Səhra
ƏGO dok
Meşə
Liman
Təpə
Göl
Bataqlıq
Hərbi poliqon
Dağ
Park (əyləncə) (ictimai)
Avtomobillərin dayanacaq yeri
Su hövzəsi və ya hovuz
Çöl
ƏGO ictimai yer
Dəmiryolu
Çay
Dəniz
Dəniz sahili
Sel, kiçik çaylar
Bataq yer
Su anbarı
Heyvanxana

.9

Dəqiqləşdirilməmiş yer

Fəaliyyət növünün kodu
Aşağıdakı yarımrubrikalar, hadisənin baş verdiyi vaxtda zədələnmiş şəxsin göstərdiyi fəaliyyəti qeyd
etmək məqsədilə, XBT-nın V01-Y34 rubrikalarınə əlavə olaraq dəyişən göstərici kimi istifadə üçün
nəzərdə tutulmuşdur. Bu əlavə təsnifat, W00-Y34 rubrikalarındə təsnif edilə bilən hadisələrin baş vermə
yerinin qeyd edilməsi üçün təmin edilmiş və tövsiyə edilmiş rubrikaların əvəzinə istifadə olunmamalı və
onlarla səhv salınmamalıdır.
0

İdman məşğələləri zamanı
Təsvir olunmuş funksional elementləri ilə birlikdə fiziki məşğələlər, belə ki;
• qolf oyunu
• nüvə tullama
• at sürmə
• atletizm məktəbi
• xizəklə sürüşmə
• üzgüçülük
• trek yarışı
• su xizəklərində məşğələlər

1

Asudə vaxtda məşğələlər zamanı
Hobbi
Kinoteatrlarda, rəqs salonlarında və dostlarla keçirilən asudə vaxt
Yığıncaqlarda və digər ictimai təşkilatların tədbirlərində iştirak
Çıxarılıb: idman məşğələləri zamanı (0)
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2

Gəlir əldə etmək üçün iş zamanı
Ödənişli iş (əl işi) (peşəkar iş)
İşə getmə və işdən qayıtma yolu (vaxt)
Əlavə qazanc, mükafat və digər gəlir əldə etmək məqsədilə əlavə iş

3

Digər iş növlərinin icrası zamanı
Ev vəzifələri:
• uşaqlara və yaxın adamlara qulluq
• yığışdırma
• yemək hazırlanması
• bağa qulluq
• təsərrüfat üzrə təmir işləri
Qazanc əldə etmək məqsədi güdməyən vəzifələr
Təhsil fəaliyyəti, məsələn, məktəb məşğələlərinə və dərslərinə gediş
Təhsil alma

4

İstirahət yuxu, qida qəbulu və digər fəaliyyət növləri zamanı
Şəxsi gigiyena

8

Digər dəqiqləşdirilmiş fəaliyyət növləri zamanı

9

Dəqiqləşdirilməmiş fəaliyyət zamanı

Bədbəxt hadisələr
(V01–X59)
Nəqliyyat bədbəxt hadisələri
(V01–V99)
Qeyd: Bu blok 12 qrupa bölünmüşdür. Yerüstü nəqliyyat ilə əlaqədar bədbəxt hadisələrə aid olan qruplar (V01–
V89) zərər çəkmişin nəqliyyatının növünü göstərir; bundan əlavə bu qruplarda hadisənin digər
iştirakçılarını və tipini identifikasiya etmək üçün yarımrubrikalar vardır. Zərər çəkmişin istifadə etdiyi
nəqliyyat vasitəsi ilk iki rəqəmlə göstərilir; bu xəbərdaredici tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün
lazımdır.
Çıxarılıb: nəqliyyat hissəsinə və nəqliyyata (hərəkətsiz) xidmət və ya onun təmiri ilə məşğul olan şəxslərin
zədələnməsi, hərəkətdə olan hər hansı bir nəqliyyatla zədələnmə istisna olmaqla (W00–X59)
nəqliyyat vasitələrinin cəlb olunması ilə baş verən lakin hər hansı bir təhlükə ilə əlaqədar olmayan
bədbəxt hadisələr, məsələn: gəminin bortunda mübarizə zamanı alınmış yaralanmalar; təbii
fəlakətlərdə iştirak edən nəqliyyatlarda; avtomobilin qapısını bağlayarkən barmağın qapının
arasında qalması (W00–X59)
motorlu nəqliyyat vasitəsilə basqın (Y03.–)
təsadüfi olması və ya qəsdən törədilməsi dəqiqləşdirilməmiş zədələnmələr (Y31–Y33)
qəsdən özünü zədələmə (X81–X83)

Nəqliyyat bədbəxt hadisələrinə aid olan təriflər
(a)

Nəqliyyat bədbəxt hadisəsi (V01–V99) əsasən sərnişinlərin və ya yüklərin daşınması üçün nəzərdə
tutulmuş və ya hal-hazırda bu məqsədlə istifadə olunan hər hansı qurğu ilə əlaqədar baş vermiş
istənilən bir bədbəxt hadisə

(b)

Ümumi avtomagistral (şosse) və ya küçə – hər hansı işlək yolun və ya ümumi nəqliyyat və ya adətlə
və ya qanunla nəzərdə tutulmuş müəyyən qrup insanların hərəkəti üçün təyin olunmuş bir hissəsi açıq
olan yerlərin sərhədləri və ya kənar xətləri arasındakı zolağın eni başa düşülür. İşlək hissə – ümumi
yolun nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün nəzərdə tutulmuş və istifadə olunan hissəsi başa düşülür.
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(c)

Yol bədbəxt hadisəsi – Ümumi avtomagistralda baş vermiş motorlu nəqliyyat vasitəsilə əlaqədar hər
hansı bədbəxt hadisə (başqa sözlə, nəqliyyat vasitəsinin avtomagistralda olması ilə əlaqədar). Əgər hər
hansı digər bir yer göstərilmirsə, onda motonəqliyyat bədbəxt hadisəsinin yolda baş verməsi fərz
edilir. Yol xarakterli olmayan motonəqliyyatla əlaqəli olan bədbəxt hadisələr istisnadır və bunlar
ümumi avtomagistralda baş verməyən bədbəxt hadisə kimi təsnif olunurlar.

(d)

Qeyri yol bədbəxt hadisəsi – ümumi avtomagistraldan savayı hər hansı digər bir yerdə baş vermiş
motorlu nəqliyyat vasitəsilə əlaqədar istənilən bədbəxt hadisə

(e)

Piyada – hadisə zamanı motorlu nəqliyyat vasitəsində, qatarda, tramvayda, at-araba nəqliyyatında,
velosiped və ya hər hansı minilmiş heyvanın üstündə və digər nəqliyyat vasitələrində olmayan, lakin
bədbəxt hadisədə iştirakçı olan istənilən şəxs
Daxil edilib: təkərin şinini dəyişən şəxs
hərəkət vasitəsinin motorunun təmiri ilə məşğul olan şəxs
piyada hərəkət edən şəxs
piyada hərəkət vasitəsindən istifadə edən şəxs, məsələn:
çağa arabacığı
diyircəkli ayaqqabılarla sürüşmə
gəzinti üçün uşaq arabası
baqaj arabacığı
təkərli uşaq kürsüsü
diyircəkli taxta
xizək
kirşə
təkərli qoltuqlu kürsü (motorlu)

(f)

Sürücü – motonəqliyyat vasitəsində olan və onu idarə edən və ya idarə etmək istəyən şəxs

(g)

Sərnişin – nəqliyyat vasitəsində olub, lakin sürücü özü olmayan hər hansı bir şəxs
Çıxarılıb: nəqliyyat vasitəsinin içində olmayan lakin onun vasitəsilə hərəkət edən şəxs – (h)
təyininə bax

(h)

Nəqliyyat vasitəsinin içində olmayan lakin onun vasitəsilə hərəkət edən şəxs – nəqliyyat vasitəsində
sürücü, sərnişinlər və yük daşınması üçün nəzərdə tutulan yerlərdə olmayan, lakin nəqliyyat
vasitəsində hərəkət edən şəxs
Daxil edilib: aşağıdakı hissələrdə hərəkət edən şəxslər:
• korpusunda
• bamperində
• bayır hissəsindən yapışmış
• damında (ramasında)
• yan hissələrində
• ayaqlıqda

(i)

Pedallı hərəkət vasitəsi – hərəkətə yalnız pedallarla gətirilən istənilən yerüstü nəqliyyat vasitəsi
Daxil edilib: iki təkərli velosiped
üçtəkərli velosiped
Çıxarılıb: motorlu velosiped – (k) təyininə bax

(j)

Velosipedçi – pedallı nəqliyyat vasitəsində və ya ona bitişik araba və ya qoşquda hərəkət edən istənilən
şəxs

(k)

Motosiklet – bir və ya ikioturacaqlı ikitəkərli motorlu nəqliyyat vasitəsi, bəzən araba hissəsi üçün
üçüncü təkər də ola bilər. Araba hissəsi motosikletin bir hissəsi hesab olunur.
Daxil edilib: moped
motoroller
motosiklet:
• ƏGO
• kombinə edilmiş
• araba ilə
motorlu velosiped
məhdud sürətli motorlu pedallı vasitə
Çıxarılıb: motorlu üçtəkərli velosiped – (m) təyininə bax.
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(l)

Motosikletçi – motosikletdə və ya ona bitişik araba və ya qoşquda hərəkət edən hər hansı bir şəxs

(m) Üçtəkərli motorlu nəqliyyat vasitəsi – əsas etibarilə yollarda istifadə olunmuş motorlu üçtəkərli
velosiped
Daxil edilib: motorlu üçtəkərli velosiped
motor qoyulmuş rikşa
üçtəkərli moto – kar
Çıxarılıb: araba ilə motosiklet –bax: (k) təyini
xüsusi xizəkli-tırtıllı avtomobil –bax: (x) təyini
(n)

Avtomobil – əsasən, 10 adamdan çox olmamaq şərti ilə nəzərdə tutulan dörd təkərli motorlu nəqliyyat
vasitəsi. Yedəyə alınmış treyler və ya furqon avtomobilin bir hissəsi hesab olunur.
Daxil edilib: mikroavtobus

(o)

Motorlu nəqliyyat vasitəsi və ya nəqliyyat vasitəsi müxtəlif nəqliyyat vasitələrinə işarədir. Lazımi
kodu müəyyən etmək üçün bu terminlərin yerli istifadədə anlayışını müəyyən etmək lazımdır. Bu
terminlər qeyri-aydın istifadə olunursa, “qeyri-dəqiq” qeydi üçün olan kodu istifadə edin. Qoşulan
araba və ya nəqliyyat vasitəsinin köməyi ilə yedəklənən digər vasitə nəqliyyat vasitəsinin bir hissəsi
hesab olunur.

(p)

Pikap və ya furqon – dörd və ya altıtəkərli motonəqliyyat vasitəsi olub, ağır yük daşımaq üçün olan
yük maşınlarının yük götürmə qabiliyyətindən az olaraq aşağı çəkili yüklər üçün nəzərdə tutulub və
sürülməsi üçün xüsusi icazə tələb olunmur.

(q)

Yük maşını – motonəqliyyat vasitəsi olub, ağır yüklü avtomobil kimi təsnif etməyə imkan verən yerli
kriteriyalara uyğun olan yüklərin daşınması üçün nəzərdə tutulub (adətən, yük götürmə qabiliyyəti
3500 kq–dan artıqdır) və sürülməsi üçün icazə tələb olunur.

(r)

Avtobus – motonəqliyyat vasitəsi olub, 10 adamdan çox olmaq şərti ilə nəzərdə tutularaq
yaradılmışdır. Sürülməsi üçün xüsusi icazə tələb olunur.
Daxil edilib: şəhərlərarası avtobus

(s)

Qatar və ya dəmiryol nəqliyyat vasitəsi – relslər üzərində hərəkət üçün nəzərdə tutulmuş vaqonlu və ya
vaqonsuz hər hansı qurğu
Daxil edilib: şəhərətrafı nəqliyyat:
digər növ nəqliyyat üçün yaramayan, özünün xüsusi xətləri ilə
• elektrik qatarı
hərəkət
edən nəqliyyat
• tramvay
hər hansı energetik tipli rels nəqliyyatı [dizel] [elektrik] [buxar]:
• funikulyor
• monorelsli və ya iki relsli
• yeraltı və ya yerüstü [asılı]
relslər üçün nəzərdə tutulmuş digər nəqliyyat
Çıxarılıb: şəhərətrafı elektrik qatarları (tramvay), hansılar ki, küçə və ya yollar üzrə öz xüsusi
xətləri ilə hərəkət edirlər – bax (t) təyininə

(t)

Tramvay – nəqliyyat vasitəsi olub, şəhər daxilində sərnişinlərin daşınması üçün nəzərdə tutulub,
küçənin və ya magistralın bir hissəsi olaraq öz xüsusi yolu ilə, qəbul edilmiş küçə hərəkəti qaydalarına
uyğun olaraq relslər üzərində hərəkət edir. Tramvaya yedəklənmiş qoşqu onun bir hissəsi hesab
olunur.
Daxil edilib: şəhərətrafı elektrik qatarı və ya tramvay. Hansı ki, xətləri şəhər küçələrindən və ya
magistrallardan keçir
tramvay
trolleybus

(u)

Sənaye müəssisələrində istifadə olunan xüsusi nəqliyyat vasitəsi – motorlu nəqliyyat vasitəsi olub, əsas
etibarilə bina daxilində və sənaye və ya ticarət müəsisələrinin territoriyalarından istifadə üçün
quraşdırılıb.
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Daxil edilib: akkumlyatorlu nəqliyyat vasitəsi:
• aeraportda sərnişinlərin daşınması üçün
• arabacıq formasında (baqaj) (poçt)
şaxtada vaqonetka
ikiqat qaldırıcı kran
daşıma traktoru
özühərəkət edən sənaye arabacığı
stansion baqaj arabacığı (motorlu)
şaxtada və ya karxanada istifadə olunan arabacıq, vaqonetka və ya asma vaqonetka
(motorlu)
(v)

Əsas etibarilə kənd təsərrüfatında istifadə olunan xüsusi nəqliyyat vasitəsi – motonəqliyyat vasitəsi
olub, xüsusi olaraq fermer təsərrüfatında və əkinçilikdə (meyvəçilikdə) istifadə üçün yaradılmışdır,
məsələn, fermada torpağın işlənməsi, bitkilərə qulluq, məhsulun yığılması və yüklərin daşınması
Daxil edilib: yığım kombaynı
özühərəkət edən kənd təsərrüfatı texnikası
traktor (və qoşqular)

(w)

Xüsusi inşaat nəqliyyat vasitəsi – motonəqliyyat vasitəsi olub, yolların tikilməsi (və ya uçurulması),
binaların və digər qurğuların inşaatı (və ya dağıdılması) üçün yaradılıb.
Daxil edilib: buldozer
yerqazan
özüboşaldan
qreyder
mexaniki ekskavator
yolbasan maşın

(x)

Hər yerdə hərəkət edə bilən xüsusi nəqliyyat vasitəsi – xüsusi konstruksiyalı motonəqliyyat vasitəsi
olub, daşlı, bataqlıqlı və ya qarla örtülü yerlərdə hərəkət etmək qabiliyyətinə malikdir. Belə
konstruksiyalara hündür kuzov, xüsusi təkər və şinlər, tırtıllı hissə və ya hava balıncı aid ola bilər.
Daxil edilib: yerdə və bataqlıqda hərəkət üçün nəzərdə tutulan hava balıncı olan nəqliyyat
vasitəsi
qardayeriyən
Çıxarılıb: açıq su hövzəsində hərəkət üçün nəzərdə tutulan hava balıncı olan nəqliyyat vasitəsi–
bax – təyin (y)

(y)

Su nəqliyyat vasitəsi – sərnişinlərin və yüklərin su yolu ilə daşınması nəzərdə tutulan hər hansı vasitə
Daxil edilib: hava balıncı olan ƏGO nəqliyyat vasitəsi

(z)

Hava nəqliyyat vasitəsi – sərnişinlərin və yüklərin hava yolu ilə daşınması üçün nəzərdə tutulan hər
hansı vasitə

Nəqliyyat bədbəxt hadisələrinin təsnifatı və kodlaşdırılması üzrə
təlimatlar
1.

Əgər hadisənin yol və ya qeyri-yol xarakterli olması dəqiqləşdirilməyibsə, onda ona aşağıdakı kimi
baxmaq lazımdır
(a) yol bədbəxt hadisəsi – nə vaxt ki, onu V10–V82 və V87 rubrikalarındə təsvir etmək olar
(b) yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə – nə vaxt ki, onu V83–V86 rubrikalarındə təsnif etmək
olar. Bura aid olan zərərçəkmişlər hər şeydən əvvəl yol xarakterli olmayan nəqliyyat vasitələrinin
sərnişinləri və piyadalardır.

2.

Əgər bədbəxt hadisə birdən artıq növ nəqliyyat vasitəsilə əlaqədar baş vermişsə, aşağıdakı
rubrikalarda sıralanması ardıcıllığına riayət etmək lazımdır:
hava və kosmik nəqliyyatı (V95–V97)
su nəqliyyatı (V90–V94)
digər növ nəqliyyat (V01–V89, V98–V99)
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3.

Əgər nəqliyyat bədbəxt hadisəsi təsviri zamanı zərər çəkmişin nəqliyyat vasitəsinin sərnişini olduğu
göstərilməyibsə, lakin aşağıdakı hallar baş veribsə, zərər çəkmiş piyada sayılır.
Hər hansı nəqliyyat vasitəsilə, o cümlədən:
Minik heyvanı ilə
Qoşulmuş heyvanla
Araba ilə
Velosipedlə
Buldozerlə
basılıb əzilmə
Avtobusla
sürümə
Avtomobillə
zərbə
Motosikllə
yaralanma
Üçtəkərli motorlu velosipedlə
öldürmə
Pikapla
geriyə atılma
Gəzinti nəqliyyat vasitəsilə
üstündən keçmə
Traktorla
Qatarla
Tramvay ilə
Yük maşını ilə
Avtofurqonla
Bu zərərçəkmişlər piyadalar hesab olunur (V01–V09 rubrikaları)

4.

Əgər nəqliyyat bədbəxt hadisəsinin təsviri zamanı zərər çəkmişin rolu aşağıda göstərilmiş hadisələrdə
yoxdursa, onda zərər çəkmiş sərnişin və ya sürücü sayılır:
təyyarənin
velosipedin
qayığın
buldozerin
avtobusun
avtomobilin
motosikletin
qəzası
üçtəkərli motorlu velosipedin
toqquşması
ƏGO
pikapın
sınması
gəzinti nəqliyyat vasitəsinin
dağılması zamanı
kosmik gəminin
traktorun
qatarın
tramvayın
yük maşınının
avto nəqliyyat vasitəsinin
su nəqliyyat vasitəsinin
Əgər hadisənin təsviri zamanı birdən artıq nəqliyyat vasitəsi göstərilirsə və nəqliyyat vasitələri
müxtəlifdirlərsə, zərərçəkmişin hansında olması barəsində nəticə çıxarmaq lazım deyil. Bu hallarda
yuxarıda, 2‐ci yarımrubrikadə göstərilmiş ardıcıllığa uyğun olaraq sıralanmasını gözləyərək V87–V88,
V90–V94, V95–V97 rubrikaları istifadə olunur.

5.

Əgər nəqliyyat bədbəxt hadisəsi aşağıdakılar ilə əlaqədardırsa;
Nəqliyyat vasitəsi (motorlu) motorsuz):
• Yolun qar basqını
• Aşağıdakılar nəticəsində nəzarətdan çıxır:
Şinin deşilməsi
Sürücünün yuxlaması
Sürücünün diqqətsizliyi
Sürətin artırılması
Mexaniki hissələrin nasazlığı
Və nəticədə toqquşma qəzası baş verirsə, hadisəni toqquşma kimi təsnif edirlər. Əgər toqquşma baş
vermirsə, hadisə toqquşmasız kimi təsnif olunur və nəqliyyat vasitəsinin tipinə uyğun kodlaşdırılır.
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6.

Nəqliyyat vasitəsinin hərəkəti ilə əlaqədar baş vermiş nəqliyyat bədbəxt hadisəsi əgər aşağıdakı
səbəblər ilə əlaqədardırsa:
işlənmiş qazla zəhərlənmə
iş nəticəsində
hər hansı hissənin nasazlığı
hər hansı hissənin partlayışı
hərəkət edən nəqliyyat vasitəsilə
düşmə, atılma və toqquşma
(və ya vasitəsinin)
daxildən başlanan yanğın
üstünə və daxilinə atılmış predmetlə zərbə
içəridə hər hansı bir hissəyə və ya predmetə zərbə
hərəkət edən hissə ilə zərbə
üstünə və daxilinə düşmüş predmetlə zərbə
və nəticədə toqquşma olursa, hadisəni toqquşma kimi təsnif edirlər, əgər toqquşma baş vermirsə,
toqquşmasız kimi təsnif edirlər və nəqliyyat vasitəsinin tipinə uyğun kodlaşdırılır.

7.

Yerüstü nəqliyyat bədbəxt hadisələri
motonəqliyyat vasitəsinin aşağıdakılar ilə toqquşması (idarəetmənin itirilməsi nəticəsində)
(avtomagistralda):
hasar dirəkləri ilə (körpünün) (estekadanın)
düşmüş daşla
hasar və çəpərlə
yol tablonun oxu ilə
sürüşmə süxürla (hərəkətsiz durma)
V17.–, V27.–, V37.–, V77.–, V47.–,
motonəqliyyat vasitəsinin önündən atılmıış predmetlə
V57.–, V67.–, rubrikalarınə daxil .
təhlükəsizlik adacağı ilə
edilir
ağacla
yol hərəkəti nişanələri ilə
dirəklə
qruntla (yol təmiri zamanı qazma zamanı)
hərəkətsiz, hərəkətli digər obyektlərlə
devrilmə (toqquşmasız) V18.–, V28.–, V38.–, V48.–, V58.–, V68.–, V78.–;
heyvanla toqquşma (sürüdə) (nəzarətsiz olanla) V10.–, V20.–, V30.–, V40.–, V50.–, V60.–, V70.–;
heyvana qoşulmuş araba və ya minilmiş heyvanla toqquşma V16.–, V26.–, V36.–, V46.–, V56.–,
V66.–, V76.–.

Nəqliyyat bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş piyada
(V01–V09)
Çıxarılıb: piyadanın (araba və ya əl arabacığı aparan) digər piyada ilə (araba və ya əl arabacığı aparan)
toqquşması (W51.–)
• ardınca yıxılma (W03.–)
Növbəti dördrəqəmli yarımrubrikalar V01–V06 rubrikaları ilə istifadə üçün nəzərdə tutulur:
.0 Yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə
.1 Yol bədbəxt hadisəsi
.9 Yol və ya qeyri-yol olması dəqiqləşdirilməmiş bədbəxt hadisə

V01

Velosipedlə toqquşma zamanı zərər çəkmiş piyada

V02

İki- və ya üçtəkərli motorlu nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşma
nəticəsində zərər çəkmiş piyada

V03

Minik avtomobili, pikap və ya furqon tipli yük avtomobili ilə
toqquşma nəticəsində zərər çəkmiş piyada

V04

Ağır yük avtomobili və ya avtobusla toqquşma nəticəsində
zərər çəkmiş piyada
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V05

Qatar və ya digər dəmiryol nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşma
nəticəsində zərər çəkmiş piyada

V06

Digər motorsuz nəqliyyat vasitəsilə toqquşma nəticəsində
zərər çəkmiş piyada
Daxil edilib: heyvan qoşulmuş araba ilə, minilmiş heyvan ilə və ya tramvayla toqquşma

V09

Digər və dəqiqləşdirilməmiş nəqliyyat bədbəxt hadisəsi
nəticəsində zərər çəkmiş piyada
Daxil edilib: xüsusi nəqliyyat vasitəsi ilə əlaqədar baş vermiş bədbəxt hadisə nəticəsində
zərər çəkmiş piyada

V09.0
V09.1
V09.2
V09.3
V09.9

Digər və dəqiqləşdirilməmiş motonəqliyyat vasitələri ilə
əlaqədar yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində
zərər çəkmiş piyada
Dəqiqləşdirilməmiş yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə
nəticəsində zərər çəkmiş piyada
Digər və dəqiqləşdirilməmiş motonəqliyyat vasitəsilə əlaqədar
baş vermiş yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş
piyada
Dəqiqləşdirilməmiş yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər
çəkmiş piyada
Dəqiqləşdirilməmiş nəqliyyat bədbəxt hadisəsi nəticəsində
zərər çəkmiş piyada

Nəqliyyat bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş velosipedçi
(V10–V19)
Aşağıdakı dördrəqəmli yarımrubrikalar V10–V18 rubrikaları ilə istifadə üçün təyin olunub:
.0 Yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində zərər çəkmiş velosipedçi–sürücü
.1 Yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində zərər çəkmiş velosipedçi– sərnişin
.2 Yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəiticəsində zərər çəkmiş, əlavə göstəricilər
olmayan velosipedçi
.3 Minmə və ya düşmə zamanı zərər çəkmiş şəxs
.4 Yol bədbəx hadisəsi nəticəsində zərərçəkmiş velosipedçi– sürücü
.5 Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş velosipedçi–sərnişin
.9 Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş əlavə göstəricilər olmayan velosipedçi

V10

Piyada və ya heyvan ilə toqquşma nəticəsində zərər
çəkmiş velosipedçi
Çıxarılıb: heyvan qoşulmuş araba ilə və ya minilmiş heyvan ilə toqquşma (V16.–)

V11

Digər velosipedçi ilə toqquşma zamanı zərər çəkmiş
velosipedçi

V12

İki- və ya üç təkərli motorlu nəqliyyat vasitəsilə toqquşma
nəticəsində zərər çəkmiş velosipedçi

V13

Minik avtomobili, pikap və ya furqon tipli yük avatomobili
ilə toqquşma nəticəsində zərər çəkmiş velosipedçi
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V14

Ağır yük avtomobili və ya avtobusla toqquşma nəticəsində
zərər çəkmiş velosipedçi

V15

Qatarla və ya digər dəmiryol nəqliyyat vasitəsilə toqquşma
nəticəsində zərər çəkmiş velosipedçi

V16

Digər motorsuz nəqliyyat vasitəsilə toqquşma zamanı
zərər çəkmiş velosipedçi
Daxil edilib: heyvanla, qoşulmuş araba ilə, minilmiş heyvanla və ya tramvayla toqquşma

V17

Bərkidilmiş və ya stasionar obyektlə toqquşma nəticəsində
zərər çəkmiş velosipedçi

V18

Toqquşmasız nəqliyyat bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər
çəkmiş velosipedçi
Daxil edilib: velosipeddən yıxılma və atılma (toqquşmasız)
geriyə atılma
• ƏGO
• toqquşmasız

V19

Digər və dəqiqləşdirilməmiş nəqliyyat bədbəxt hadisələri
nəticəsində zərər çəkmiş velosipedçi

V19.0

Yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində digər və
dəqiqləşdirilməmiş motorlu nəqliyyat vasitəsilə toqquşma
zamanı zərər çəkmiş velosipedçi–sürücü
Bədbəxt hadisə nəticəsində digər və ya dəqiqləşdirilməmiş
nəqliyyat vasitələri toqquşma zamanı zərər çəkmiş sərnişin
Yol xarakterli olmayan hadisə nəticəsində digər və
dəqiqləşdirilməmiş motorlu nəqliyyat vasitələri ilə toqquşma
zamanı zərər çəkmiş əlavə göstəricisi olmayan velosipedçi

V19.1
V19.2

ƏGO velosipedçinin yol xarakterli olmayan toqquşması

V19.3

Dəqiqləşdirilməmiş yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə
nəticəsində zərər çəkmiş velosipedçi (hər hansı)
ƏGO velosipedçinin yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisəsi
Yol xarakterli olmayan ƏGO bədbəxt hadisə nəticəsində zərər çəkmiş velosipedçi

V19.4
V19.5
V19.6

Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində digər və dəqiqləşdirilməmiş
motonəqliyyat vasitələri ilə toqquşma nəticəsində zərər çəkmiş
velosipedçi – sürücü
Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində digər və dəqiqləşdirilməmiş
motonəqliyyat vasitələri ilə toqquşma nəticəsində zərər çəkmiş
sərnişin
Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində digər və dəqiqləşdirilməmiş
motonəqliyyat vasitələri ilə toqquşma nəticəsində zərər
çəkmiş, əlavə göstəriciləri olmayan velosipedçi
ƏGO velosipedçinin toqquşması

V19.8

Digər dəqiqləşdirilməmiş yol bədbəxt hadisələri nəticəsində
zərər çəkmiş velosipedçi (hər hansı)
Velosipedin hər hansı bir detalı ilə sıxılıb əzilməsi
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V19.9

Dəqiqləşdirilməmiş yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər
çəkmiş velosipedçi (hər hansı)
ƏGO velosipedçinin bədbəxt hadisəyə düçar olması

Nəqliyyat bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş motosikletçi
(V20–V29)
Daxil edilib: moped
arabacıqlı motosiklet
motorlu velosiped
motorlu skuter
Çıxarılıb: üçtəkərli motonəqliyyat vasitəsi (V30–V39)
Aşağıdakı dördrəqəmli yarımrubrikalar (V20–V28) rubrikaları ilə istifadə olunur:
.0 Yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində zərər çəkmiş sürücü
.1 Yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində zərər çəkmiş sərnişin
.2 Qeyri yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş, əlavə göstəricisi olmayan
motosikletçi
.3 Minmə və düşmə zamanı zərər çəkmiş şəxs
.4 Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş sürücü
.5 Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş sərnişin
.9 Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsinddə zərər çəkmiş əlavə göstəricisi olmayan motosikletçi

V20

Piyada və ya heyvanla toqquşma nəticəsində zərər çəkmiş
motosikletçi
Çıxarılıb: heyvan qoşulmuş araba və ya minilmiş heyvanla toqquşma (V26.–)

V21

Velosipedçi ilə toqquşma nəticəsində zərər çəkmiş
motosikletçi

V22

İki‐ və ya üç təkərli motorlu nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşma
nəticəsində zərər çəkmiş motosikletçi

V23

Minik avtomobili, pikap və ya furqon tipli yük avtomobili ilə
toqquşma nəticəsində zərər çəkmiş motosikletçi

V24

Ağır yük avtomobili və ya avtobusla toqquşma nəticəsində
zərər çəkmiş motosikletçi

V25

Qatarla və ya digər dəmir yol nəqliyyat vasitəsilə
toqquşma nəticəsində zərər çəkmiş motosikletçi

V26

Digər motorsuz nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşma
nəticəsində zərər çəkmiş motosikletçi
Daxil edilib: heyvan qoşulmuş araba ilə, minilmiş heyvanla və ya tramvayla toquşma

V27

Bərkidilmiş və ya stasionar obyektlə toqquşma nəticəsində
zərər çəkmiş motosikletçi
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V28

Toqquşma olmadan nəqliyyat bədbəxt hadisəsi
nəticəsində zərər çəkmiş motosikletçi
Daxil edilib: motosikletdən yıxılma və ya atılma (toqquşma olmadan)
geriyə atılma:
• ƏGO
• toqquşmasız

V29

Digər və dəqiqləşdirilməmiş nəqliyyat hadisələri
nəticəsində zərər çəkmiş motosikletçi

V29.0

Yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində digər və
dəqiqləşdirilməmiş motonəqliyyat vasitələri ilə toqquşma
zamanı zərər çəkmiş sürücü
Yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində digər və
dəqiqləşdirilməmiş motonəqliyyat vasitələri ilə toqquşma
zamanı zərər çəkmiş sərnişin
Yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində digər və
dəqiqləşdirilməmiş motonəqliyyat vasitələri ilə toqquşma
zamanı zərər çəkmiş əlavə göstəriciləri olmayan motosikletçi

V29.1

V29.2

Qeyri-yol xarakterli ƏGO motosikletin toqquşması

V29.3

Dəqiqləşdirilməmiş qeyri-yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində
zərər çəkmiş motosikletçi
Yol xarakterli olmayan ƏGO motosikletçinin düçar olduğu bədbəxt hadisə
Yol xarakterli olmayan ƏGO bədbəxt hadisə nəticəsində zərər çəkmiş motosikletçi

V29.4

V29.5

V29.6

Bədbəxt hadisə nəticəsində digər və dəqiqləşdirilməmiş
motonəqliyyat vasitələri ilə toqquşma zamanı zərər çəkmiş
sürücü
Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində digər dəqiqləşdirilməmiş
motonəqliyyat vasitələri ilə toqquşma zamanı zərər çəkmiş
sərnişin
Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində digər və dəqiqləşdirilməmiş
motonəqliyyat vasitələri ilə toqquşma zamanı zərər çəkmiş
əlavə göstəriciləri olmayan motosikletçi
ƏGO motosikletin toqquşması (yol xarakterli hadisə)

V29.8

Digər dəqiqləşdirilmiş yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər
çəkmiş motosikletçi (hər hansı)
Motosikletin hər hansı bir detalı ilə sıxılıb əzilməsi

V29.9

Dəqiqləşdirilməmiş yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər
çəkmiş motosikletçi (hər hansı)
ƏGO motosikletçinin düçar olduğu bədbəxt hadisə
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Üç təkərli motorlu nəqliyyat vasitəsində olan və nəqliyyat bədbəxt
hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş şəxs
(V30–V39)
Daxil edilib: üç təkərli motorlu velosiped
Çıxarılıb: arabacıqlı motosiklet (V20–V29)
yoldan xaric isifadə üçün nəzərdə tutulmuş transport vasitəsi (V86.–)
Aşağıdakı dördrəqəmli yarımrubrikaları V30–V38 rubrikaları ilə istifadə üçün nəzərdə tutulub:
.0 Yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində zərər çəkmiş sürücü
.1 Qeyri-yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş sərnişin
.2 Nəqliyyat vasitəsində olmayan və qeyri-yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş şəxs
.3 Üçtəkərli motonəqliyyat vasitəsində olan və yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə
nəticəsində zərər çəkmiş əlavə göstəriciləri olmayan şəxs
.4 Minmə və düşmə zamanı zərər çəkmiş şəxs
.5 Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş sürücü
.6 Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş sərnişin
.7 Nəqliyyat vasitəsində olmayan və yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş şəxs
.9 Üçtəkərli motonəqliyyat vasitəsində olan və yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş
əlavə göstəriciləri olmayan şəxs

V30

Üçtəkərli motorlu nəqliyyat vasitəsində olan və onun
piyada və ya heyvanla toqquşması zamanı zərər çəkmiş
şəxs
Çıxarılıb: heyvan qoşulmuş araba ilə və ya minilmiş heyvanla və ya tramvayla toqquşma
(V36.–)

V31

Üçtəkərli motonəqliyyat vasitəsində olan və onun
velosipedçi ilə toqquşması zamanı zərər çəkmiş şəxs

V32

Üçtəkərli motonəqliyyat vasitəsində olan və onun digər
iki- və ya üçtəkərli motorlu nəqliyyat vasitəsi ilə
toqquşması zamanı zərər çəkmiş şəxs

V33

Üçtəkərli motonəqliyyat vasitəsində olan və onun minik
avtomobili, pikap və ya furqon tipli yük avtomobili ilə
toqquşması zamanı zərər çəkmiş şəxs

V34

Üçtəkərli motonəqliyyat vasitəsində olan və onun ağır yük
avtomobili və ya avtobusla toqquşması zamanı zərər
çəkmiş şəxs

V35

Üçtəkərli motonəqliyyat vasitəsində olan və onun qatarla
və ya digər dəmiryol nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşması
zamanı zərər çəkmiş şəxs

V36

Üçtəkərli motorlu nəqliyyat vasitəsində olan və onun digər
motorsuz nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşması nəticəsində
zərər çəkmiş şəxs
Daxil edilib: heyvan qoşulmuş araba ilə, minilmiş heyvanla və ya tramvayla toqquşma
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V37

Üçtəkərli motorlu nəqliyyat vasitəsində olan və ya onun
bərkidilmiş və ya stasionar obyektlə toqquşması zamanı
zərər çəkmiş şəxs

V38

Üçtəkərli motorlu nəqliyyat vasitəsində olan və toqquşma
olmadan baş vermiş nəqliyyat bədbəxt hadisəsi
nəticəsində zərər çəkmiş şəxs
Daxil edilib: üçtəkərli motorlu nəqliyyat vasitəsindən yıxılma, atılma
geriyə atılma:
• ƏGO
• toqquşmasız

V39

Üçtəkərli nəqliyyat vasitəsində olan və digər və
dəqiqləşdirilməmiş nəqliyyat bədbəxt hadisələri
nəticəsində zərər çəkmiş şəxs

V39.0

Qeyri-yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində digər və
dəqiqləşdirilməmiş motonəqliyyat vasitələri ilə toqquşma
zamanı zərər çəkmiş sürücü
Qeyri-yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində digər və ya
dəqiqləşdirilməmiş motonəqliyyat vasitələri ilə toqquşma
zamanı zərər çəkmiş sərnişin
Yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində üçtəkərli
motonəqliyyat vasitəsində olan və onun digər və ya
dəqiqləşdirilməmiş motonəqliyyat vasitələri ilə toqquşması
zamanı zərər çəkmiş əlavə göstəricilər olmayan şəxs

V39.1

V39.2

Yol xarakterli olmayan üçtəkərli motonəqliyyat vasitəsinin ƏGO toqquşması

V39.3

Üçtəkərli motonəqliyyat vasitəsində olan və dəqiqləşdirilməmiş
yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində zərər
çəkmiş şəxs (hər hansı)
Yol xarakterli olmayan, üç təkərli motonəqliyyat vasitəsinin ƏGO bədbəxt hadisəsi
Üçtəkərli motonəqliyyat vasitəsində olan və yol xarakterli olmayan ƏGO bədbəxt hadisəsi
nəticəsində zərər çəkmiş şəxs

V39.4

V39.5

V39.6

Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində digər və dəqiqləşdirilməmiş
motonəqliyyat vasitələri ilə toqquşma zamanı zərər çəkmiş
sürücü
Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində digər və dəqiqləşdirilməmiş
motonəqliyyat vasitələri ilə toqquşma zamanı zərər çəkmiş
sərnişin
Üçtəkərli motonəqliyyat vasitəsində olan və yol bədbəxt
hadisəsi nəticəsində digər və dəqiqləşdirilməmiş
motonəqliyyat vasitələri ilə toqquşma zamanı zərər çəkmiş
əlavə göstəriciləri olmayan şəxs
Üçtəkərli nəqliyyat vasitəsinin ƏGO toqquşması (yol xarakterli)
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V39.8

Üçtəkərli motonəqliyyat vasitəsində olan və digər
dəqiqləşdirilmiş yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş
şəxs (hər hansı)
Üçtəkərli motonəqliyyat vasitəsinin qapısı və ya digər hər hansı hissəsi arasında əzilmə

V39.9

Üçtəkərli nəqliyyat vasitəsində olan və dəqiqləşdirilməmiş yol
bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş şəxs (hər hansı)
Üçtəkərli motonəqliyyat vasitəsi ilə əlaqədar baş vermiş ƏGO bədbəxt hadisə

Minik avtomobilində olan və nəqliyyat bədbəxt hadisəsi nəticəsində
zərər çəkmiş şəxs (V40–V49)
Daxil edilib: mikroavtobus
Aşağıdakı dördrəqəmli yarımrubrikalar V40–V48 rubrikaları ilə istifadə üçün təyin olunublar:
.0 Yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində zərər çəkmiş sürücü
.1 Yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində zərər çəkmiş sərnişin
.2 Nəqliyyat vasitəsindən xaricdə olan və yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində
zərər çəkmiş şəxs
.3 Minik avtomobilində olan və yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində zərər
çəkmiş əlavə göstəriciləri olmayan şəxs
.4 Minmə və ya düşmə zamanı zərər çəkmiş şəxs
.5 Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş sürücü
.6 Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş sərnişin
.7 Nəqliyyat vasitəsindən xaricdə olan və yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş şəxs
.9 Avtomobildə olan və ya yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş əlavə göstəriciləri
olmayan şəxs

V40

Piyada və ya heyvanla toqquşma zamanı minik
avtomobilində olan zərər çəkmiş şəxs
Çıxarılıb: heyvan qoşulmuş araba ilə və ya minilmiş heyvanla toqquşma (V46.–)

V41

Minik avtomobilində olan və onun velosipedçi ilə
toqquşması zamanı zərər çəkmiş şəxs

V42

Minik avtomobilində olan və onun iki və ya üçtəkərli
motorlu nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşması zamanı zərər
çəkmiş şəxs

V43

Minik avtomobilində olan və onun minik avtomobili, pikap
və ya furqon tipli yük avtomobili ilə toqquşması zamanı
zərər çəkmiş şəxs

V44

Minik avtomobilində olan və onun ağır yük avtomobili və
ya avtobusla toqquşması zamanı zərər çəkmiş şəxs

V45

Minik avtomobilində olan və onun qatar və ya digər
dəmiryol nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşması zamanı zərər
çəkmiş şəxs

V46

Minik avtomobilində olan və onun digər motorsuz
nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşması zamanı zərər çəkmiş şəxs
Daxil edilib: heyvan qoşulmuş araba ilə, minilmiş heyvanla və ya tramvayla toqquşma
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V47

Minik avtomobilində olan və onun bərkidilmiş və ya
stasionar obyektlə toqquşması zamanı zərər çəkmiş şəxs

V48

Minik avtomobilində olan və toqquşma olmadan nəqliyyat
bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş şəxs
Daxil edilib: geriyə atılma:
• ƏGO
• toqquşmasız

V49

Minik avtomobilində olan, digər və dəqiqləşdirilməmiş
nəqliyyat bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş şəxs

V49.0

Yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində digər və
dəqiqləşdirilməmiş motonəqliyyat vasitəsilə toqquşma zamanı
zərər çəkmiş sürücü
Yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində digər və
dəqiqləşdirilməmiş motonəqliyyat vasitəsilə toqquşma zamanı
zərər çəkmiş sərnişin
Yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində minik
avtomobilində olan və onun digər və dəqiqləşdirilməmiş
motonəqliyyat vasitələri ilə toqquşması zamanı zərər çəkmiş
əlavə göstəriciləri olmayan şəxs

V49.1
V49.2

Yol xarakterli olmayan ƏGO minik avtomobilinin toqquşması

V49.3

Minik avtomobilində olan və dəqiqləşdirilməmiş yol xarakterli
olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində zərər çəkmiş şəxs (hər
hansı)
Yol xarakterli olmayan ƏGO minik avtomobili ilə baş verən bədbəxt hadisə
Minik avtomobilində olan, yol xarakterli olmayan ƏGO bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər
çəkmiş şəxs

V49.4
V49.5
V49.6

Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində digər və dəqiqləşdirilməmiş
motonəqliyyat vasitələri ilə toqquşma zamanı zərər çəkmiş
sürücü
Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində digər və dəqiqləşdirilməmiş
motonəqliyyat vasitələri ilə toqquşma zamanı zərər çəkmiş
sərnişin
Minik avtomobilində olan və onun yol bədbəxt hadisəsi
nəticəsində digər və dəqiqləşdirilməmiş motonəqliyyat
vasitələri ilə toqquşması zamanı zərər çəkmiş əlavə
göstəriciləri olmayan şəxs
ƏGO minik avtomobilinin toqquşması (yol xarakterli)

V49.8

Minik avtomobilində olan və digər dəqiqləşdirilmiş yol bədbəxt
hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş şəxs ( hər hansı)
Avtomobilin qapısı və ya hər hansı bir digər hissəsi arasında qalıb sıxılma

V49.9

Minik avtomobilində olan və ya dəqiqləşdirilməmiş yol bədbəxt
hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş şəxs (hər hansı)
ƏGO minik avtomobili ilə baş verən bədəbxt hadisə
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Pikap və ya furqon tipli yük avtomobilində olan və nəqliyyat bədbəxt
hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş şəxs
(V50–V59)
Çıxarılıb: ağır yük nəqliyyatı (V60–V69)
Aşağıdakı dördrəqəmli yarımrubrikalar V50–V58 rubrikaları ilə birlikdə istifadə üçün nəzərdə tutulub:
.0 Yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş sürücü
.1 Yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində zərər çəkmiş sərnişin
.2 Nəqliyyat vasitəsindən xaricdə olan və yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisəsi nəticəsində
zərər çəkmiş şəxs
.3 Pikap və ya furqonda olan və qeyri-yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş əlavə
göstəriciləri olmayan şəxs
.4 Minmə və ya düşmə zamanı zərər çəkmiş şəxs
.5 Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş sürücü
.6 Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş sərnişin
.7 Nəqliyyat vasitəsindən xaricdə olan və yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş şəxs
.9 Pikap və ya furqonda olan və yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş əlavə
göstəriciləri olmayan şəxs

V50

Pikap və ya furqon tipli yük avtomobilində olan və onun
piyada və ya heyvanla toqquşması zamanı zərər çəkmiş
şəxs
Çıxarılıb: heyvan qoşulmuş araba ilə və ya minilmiş heyvanla toqquşma (V56.–)

V51

Pikap və ya furqon tipli yük avtomobilində olan və onun
velosipedçi ilə toqquşması zamanı zərər çəkmiş şəxs

V52

Pikap və ya furqon tipli yük avtomobilində olan və onun iki
və ya üçtəkərli motorlu nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşması
zərər çəkmiş şəxs

V53

Pikap və ya furqon tipli yük avtomobilində olan və onun
minik avtomobili, pikap və ya furqon tipli yük avtomobili ilə
toqquşması zamanı zərər çəkmiş şəxs

V54

Pikap və ya furqon tipli yük avtomobilində olan və onun
ağır yük avtomobili və ya avtobusla toqquşması zamanı
zərər çəkmiş şəxs

V55

Pikap və ya furqon tipli yük avtomobilində olan və onun
qatar və ya digər dəmiryol nəqliyyat vasitələri ilə
toqquşması zamanı zərər çəkmiş şəxs

V56

Pikap və ya furqon tipli yük avtomobilində olan və onun
digər motorsuz nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşması zamanı
zərər çəkmiş şəxs
Daxil edilib: heyvan qoşulmuş araba ilə, minilmiş heyvanla və ya tramvayla toqquşma
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V57

Pikap və ya furqon tipli yük avtomobilində olan və onun
bərkidilmiş və ya stasionar obyektlə toqquşması zamanı
zərər çəkmiş şəxs

V58

Pikap və ya furqon tipli yük avtomobilində olan və
toqquşma olmadan nəqliyyat bədbəxt hadisəsi nəticəsində
zərər çəkmiş şəxs
Daxil edilib: geriyə atılma:
• ƏGO
• toqquşmasız

V59

Pikap və ya furqon tipli yük avtomobilində olan digər və
dəqiqləşdirilməmiş nəqliyyat bədbəxt hadisələri
nəticəsində zərər çəkmiş şəxs

V59.0

Yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində digər və
dəqiqləşdirilməmiş motonəqliyyat vasitələri ilə toqquşma
zamanı zərər çəkmiş sürücü
Yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində digər və
dəqiqləşdirilməmiş motonəqliyyat vasitələri ilə toqquşma
zamanı zərər çəkmiş sərnişin
Pikap və ya furqonda olan və onun yol xarakterli olmayan
bədbəxt hadisə nəticəsində digər və dəqiqləşdirilməmiş
motonəqliyyat vasitələri ilə toqquşması zamanı zərər çəkmiş
əlavə göstəriciləri olmayan şəxs

V59.1

V59.2

Yol xarakterli olmayan, pikap və ya furqonun iştirakı ilə baş verən ƏGO toqquşma

V59.3

Pikap və ya furqonda olan və dəqiqləşdirilməmiş yol xarakterli
olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində zərər çəkmiş şəxs (hər
hansı)
Yol xarakterli olmayan, pikap və ya furqonla əlaqədar baş vermiş, ƏGO bədbəxt hadisə
Pikap və ya furqonda olan və yol xarakterli olmayan ƏGO bədbəxt hadisəsi zamanı zərər
çəkmiş şəxs

V59.4

V59.5

V59.6

Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində digər və dəqiqləşdirilməmiş
motonəqliyyat vasitələri ilə toqquşma zamanı zərər çəkmiş
sürücü
Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində digər və dəqiqləşdirilməmiş
mototnəqliyyat vasitələri ilə toqquşma zamanı zərər çəkmiş
sərnişin
Pikap və ya furqonda olan və onun yol bədbəxt hadisəsi
nəticəsində digər və dəqiqləşdirilməmiş motonəqliyyat
vasitələri ilə toqquşması zamanı zərər çəkmiş əlavə
göstəriciləri olmayan şəxs
Pikap və ya furqonun iştirakı ilə baş vermiş ƏGO toqquşma (yol xarakterli)

V59.8

Pikap və ya furqonda olan və digər dəqiqləşdirilmiş nəqliyyat
bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş şəxs (hər hansı)
Pikapın və ya furqonun qapısı və ya digər hissələri arasında qalıb sıxılma
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V59.9

Pikap və ya furqonda olan və dəqiqləşdirilməmiş yol bədbəxt
hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş şəxs (hər hansı)
Pikap və ya furqonun iştirakı ilə baş vermiş ƏGO bədbəxt hadisə

Ağır yük avtomobilində olan və nəqliyyat bədbəxt hadisəsi
nəticəsində zərər çəkmiş şəxs
(V60–V69)
Aşağıdakı dördrəqəmli yarımrubrikalar V60–V68 rubrikaları ilə istifadə üçün nəzərdə tutulub:
.0 Yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində zərər çəkmiş sürücü
.1 Qeyri yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş sərnişin
.2 Nəqliyyat vasitəsindən xaricdə olan və yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində
zərər çəkmiş əlavə göstəriciləri olmayan şəxs
.3 Ağır yük avtomobilində olan yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində zərər
çəkmiş əlavə göstəricisi olmayan şəxs
.4 Minmə və ya düşmə zamanı zərər çəkmiş şəxs
.5 Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş sürücü
.6 Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş sərnişin
.7 Nəqliyyat vasitəsindən xaricdə olan və yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş şəxs
.9 Ağır yük avtomobilində olan və yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş əlavə
göstəriciləri olmayan şəxs

V60

Ağır yük avtomobilində olan və onun piyada və ya
heyvanla toqquşması zamanı zərər çəkmiş şəxs
Çıxarılıb: heyvan qoşulmuş araba ilə və ya minilmiş heyvanla toqquşma (V66.–)

V61

Ağır yük avtomobilində olan və onun velosipedçi ilə
toqquşması zamanı zərər çəkmiş şəxs

V62

Ağır yük avtomobilində olan və iki və ya üçtəkərli motorlu
nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşma zamanı zərər çəkmiş şəxs

V63

Ağır yük avtomobilində olan və onun minik avtomobili,
pikap və ya furqon tipli yük avtomobili ilə toqquşması
zamanı zərər çəkmiş şəxs

V64

Ağır yük avtomobilində olan və onun ağır yük avtomobili
və ya avtobusla toqquşması zamanı zərər çəkmiş şəxs

V65

Ağır yük avtomobilində olan və onun qatarla və ya digər
dəmiryol nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşması zamanı zərər
çəkmiş şəxs

V66

Ağır yük avtomobilində olan və onun digər motorsuz
nəqliyyat vasitəsilə toqquşması zamanı zərər çəkmiş şəxs
Daxil edilib: heyvan qoşulmuş araba ilə, minilmiş heyvanla və ya tramvayla toqquşma

V67

Ağır yük avtomobilində olan və onun bərkidilmiş və ya
stasionar obyektlə toqquşması zamanı zərər çəkmiş şəxs
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V68

Ağır yük avtomobilində olan və toqquşma olmadan yol
bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş şəxs
Daxil edilib: geriyə atılma
• ƏGO
• toqquşmasız

V69

Ağır yük avtomobilində olan və digər dəqiqləşdirilməmiş
yol bədbəxt hadisələri nəticəsində zərər çəkmiş şəxs

V69.0

Yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində digər
dəqiqləşdirilməmiş motonəqliyyat vasitələri ilə toqquşma
zamanı zərər çəkmiş sürücü
Yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində digər və
dəqiqləşdirilməmiş motonəqliyyat vasitələri ilə toqquşma
zamanı zərər çəkmiş sərnişin
Ağır yük avtomobilində olan və onun yol xarakterli olmayan
bədbəxt hadisə nəticəsində digər və dəqiqləşdirilməmiş
motonəqliyyat vasitələri ilə toqquşması zamanı zərər çəkmiş
əlavə göstəriciləri olmayan şəxs

V69.1

V69.2

Yol xarakterli olmayan, ağır yük avtomobilinin iştirakı ilə baş vermiş ƏGO toqquşma

V69.3

Ağır yük avtomobilində olan və dəqiqləşdirilməmiş yol
xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində zərər çəkmiş
şəxs (hər hansı)
Yol xarakterli olmayan, ağır yük avtomobili ilə əlaqədar baş vermiş ƏGO bədbəxt hadisə
Ağır yük avtomobilində olan və yol xarakterli olmayan ƏGO bədbəxt hadisə nəticəsində zərər
çəkmiş şəxs

V69.4

V69.5

V69.6

Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində digər və dəqiqləşdirilməmiş
motonəqliyyat vasitələri ilə toqquşma zamanı zərər çəkmiş
sürücü
Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində digər və dəqiqləşdirilməmiş
motonəqliyyat vasitələri ilə toqquşma zamanı zərər çəkmiş
sərnişin
Ağır yük avtomobilində olan və onun yol bədbəxt hadisəsi
nəticəsində digər və dəqiqləşdirilməmiş motonəqliyyat
vasitələri ilə toqquşması zamanı zərər çəkmiş əlavə
göstəriciləri olmayan şəxs
Ağır yük avtomobilinin iştirakı ilə baş vermiş ƏGO toqquşma (yol xarakterli)

V69.8

Ağır yük avtomobilində olan və digər dəqiqləşdirilmiş yol
bədbəxt hadisələri nəticəsində zərər çəkmiş şəxs (hər hansı)
Ağır yük avtomobilinin qapısı və ya digər hissələri arasında qalıb sıxılma

V69.9

Ağır yük avtomobilində olan və dəqiqləşdirilməmiş yol bədbəxt
hadisəsi zamanı zərər çəkmiş şəxs
Ağır yük avtomobili ilə əlaqədar baş vermiş ƏGO bədbəxt hadisə
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Avtobusda olan və nəqliyyat bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər
çəkmiş şəxs
(V70–V79)
Çıxarılıb: mikroavtobus (V40–V49)
Aşağıdakı dördrəqəmli yarımrubrikalar V70–V78 rubrikaları ilə birlikdə istifadə üçün nəzərdə tutulub:
.0 Yol xarakterli olmayan hadisə nəticəsində zərər çəkmiş sürücü
.1 Yol xarakterli olmayan hadisə nəticəsində zərər çəkmiş sərnişin
.2 Nəqliyyat vasitəsindən xaricdə olan və yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində
zərər çəkmiş şəxs
.3 Avtobusda olan və yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində zərər çəkmiş əlavə
göstəriciləri olmayan şəxs
.4 Minmə və ya düşmə zamanı zərər çəkmiş şəxs
.5 Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş sürücü
.6 Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş sərnişin
.7 Nəqliyyat vasitəsindən xaricdə olan və yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş şəxs
.9 Avtobusda olan və yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş əlavə göstəriciləri
olmayan şəxs

V70

Avtobusda olan və onun piyada və ya heyvanla
toqquşması zamanı zərər çəkmiş şəxs
Çıxarılıb: heyvan qoşulmuş araba ilə və ya minilmiş heyvanla toqquşma (V76.–)

V71

Avtobusda olan və onun velosipedçi ilə toqquşması
zamanı zərər çəkmiş şəxs

V72

Avtobusda olan və onun iki və ya üçtəkərli motorlu
nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşması zamanı zərər çəkmiş şəxs

V73

Avtobusda olan və onun minik avtomobili, pikap və ya
furqon tipli yük avtomobili ilə toqquşması zamanı zərər
çəkmiş şəxs

V74

Avtobusda olan və onun ağır yük avtomobili və ya
avtobusla toqquşması zamanı zərər çəkmiş şəxs

V75

Avtobusda olan və onun qatar və ya digər dəmiryol
nəqliyyat vasitəsilə toqquşması zamanı zərər çəkmiş şəxs

V76

Avtobusda olan və onun digər motorsuz nəqliyyat
vasitəsilə toqquşması zamanı zərər çəkmiş şəxs
Daxil edilib: heyvan qoşulmuş araba ilə, minilmiş heyvanla və ya tramvayla toqquşma

V77

Avtobusda olan və onun bərkidilmiş və stasionar obyektlə
toqquşması zamanı zərər çəkmiş şəxs

V78

Avtobusda olan və toqquşma olmadan nəqliyyat bədbəxt
hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş şəxs
Daxil edilib: geriyə atılma
• ƏGO
• toqquşmasız
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V79

Avtobusda olan və digər və dəqiqləşdirilməmiş yol
bədbəxt hadisələri nəticəsində zərər çəkmiş şəxs

V79.0

Yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində digər və
dəqiqləşdirilməmiş motonəqliyyat vasitələri ilə toqquşma
zamanı zərər çəkmiş sürücü
Yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində digər və
dəqiqləşdirilməmiş motonəqliyyat vasitələri ilə toqquşma
zamanı zərər çəkmiş sərnişin
Avtobusda olan və onun yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə
nəticəsində digər və dəqiqləşdirilməmiş motonəqliyyat
vasitələri ilə toqquşması zamanı əlavə göstəriciləri olmayan
zərər çəkmiş şəxs

V79.1

V79.2

Yol xarakterli olmayan, ƏGO avtobusun toqquşması

V79.3

Avtobusda olan və dəqiqləşdirilməmiş yol xarakterli olmayan
bədbəxt hadisə nəticəsində zərər çəkmiş şəxs (hər hansı)
Yol xarakterli olmayan, ƏGO avtobusla əlaqədar baş vermiş bədbəxt hadisə
Avtobusda olan və yol xarakterli olmayan ƏGO bədbəxt hadisə nəticəsində zərər çəkmiş şəxs

V79.4

V79.5

V79.6

Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində digər və dəqiqləşdirilməmiş
motonəqliyyat vastələri ilə toqquşma zamanı zərər çəkmiş
sürücü
Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində digər və dəqiqləşdirilməmiş
motonəqliyyat vasitləri ilə toqquşma zamanı zərər çəkmiş
sərnişin
Avtobusda olan və onun bədbəxt hadisə nəticəsində digər və
dəqiqləşdirilməmiş motonəqliyyat vasitələri ilə toqquşması
zamanı zərər çəkmiş əlavə göstəriciləri olmayan şəxs
ƏGO avtobusun toqquşması (yol xarakterli)

V79.8

Avtobusda olan və digər dəqiqləşdirilmiş yol bədbəxt hadisəsi
zamanı zərər çəkmiş şəxs (hər hansı)
Avtobusun qapısı və ya digər hissələri arasında qalıb sıxılma

V79.9

Avtobusda olan və dəqiqləşdirilməmiş yol bədbəxt hadisəsi
nəticəsində zərər çəkmiş şəxs (hər hansı)
ƏGO avtobusla əlaqədar baş vermiş bədbəxt hadisə

264

XƏSTƏLİKLƏRİN BEYNƏLXALQ STATİSTİK TƏSNİFATI

Digər yerüstü nəqliyyat vasitələri ilə əlaqədar baş vermiş
bədbəxt hadisələr
(V80–V89)
V80

Nəqliyyat bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş
süvari və ya at–araba nəqliyyat vasitəsində olan şəxs

V80.0

Toqquşma olmadan bədbəxt hadisə nəticəsində heyvandan və
ya arabadan yıxılma və ya atılma zamanı zərər çəkmiş süvari və
ya arabada olan şəxs
Geriyə atılma:
• ƏGO
• toqquşmasız

V80.1

Piyada və ya heyvanla toqquşma zamanı zərər çəkmiş süvari
və ya arabada olan şəxs
Çıxarılıb: heyvan qoşulmuş araba ilə və ya minilmiş heyvanla toqquşma (V80.7)

V80.2
V80.3
V80.4
V80.5
V80.6
V80.7

Velosipedlə toqquşma zamanı zərər çəkmiş süvari və ya
arabada olan şəxs
İki və ya üçtəkərli motonəqliyyat vasitəsilə toqquşma zamanı
zərər çəkmiş atlı və ya arabada olan şəxs
Avtomobil, pikap, furqon, ağır nəqliyyat vasitəsi və ya
avtobusla toqquşma zamanı zərər çəkmiş süvari və ya arabada
olan şəxs
Digər dəqiqləşdirilmiş motonəqliyyat vasitəsi ilə toqquşma
zamanı zərər çəkmiş süvari və ya arabada olan şəxs
Qatarla və ya digər dəmiryol nəqliyyat vasitəsilə toqquşma
zamanı zərər çəkmiş süvari və ya arabada olan şəxs
Digər motorsuz nəqliyyat vasitəsilə toqquşma zamanı zərər
çəkmiş süvari və ya arabada olan şəxs
Toqquşma:
• minilmiş heyvanla
• heyvan qoşulmuş araba ilə
• tramvayla

V80.8
V80.9

Bərkidilmiş və ya stasionar obyektlə toqquşma zamanı zərər
çəkmiş süvari və ya arabada olan şəxs
Digər və dəqiqləşdirilməmiş nəqliyyat bədbəxt hadisələri
zamanı zərər çəkmiş süvari və ya arabada olan şəxs
ƏGO, heyvan qoşulmuş araba ilə əlaqədar bədbəxt hadisə
ƏGO süvari ilə bədbəxt hadisə

V81

Qatarda və ya digər dəmiryol nəqliyyat vasitəsində olan və
nəqliyyat bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş şəxs
Daxil edilib: qatardan xaricdə olan şəxs

V81.0

Qatarda və ya dəmir yol nəqliyyat vasitəsində olan və onun yol
xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində motonəqlityyat
vasitəsilə toqquşması zamanı zərər çəkmiş şəxs
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V81.1

V81.2

V81.3

Qatarda və ya dəmiryol nəqliyyat vasitəsində olan və onun yol
bədbəxt hadisəsi nəticəsində motonəqliyyat vasitəsilə
toqquşması zamanı zərər çəkmiş şəxs
Qatarda və ya dəmiryol nəqliyyat vasitəsində olan və onun
hərəkətli hissə ilə toqquşması və ya hərəkətli hissəsinin
zərbəsi zamanı zərər çəkmiş şəxs
Qatarda və ya dəmiryol nəqliyyat vasitəsində olan və onun
digər obyektlə toqquşması zamanı zərər çəkmiş şəxs
ƏGO dəmiryol nəqliyyat vasitəsinin toqquşması

V81.4

V81.5

Qatarda və dəmiryol nəqliyyat vasitəsində olan və qatara və ya
dəmir yol vasitəsinə minmə və ya onlardan düşmə zamanı
zərər çəkmiş şəxs
Qatarda və ya dəmiryol nəqliyyat vasitəsində olan və qatarda
və ya dəmiryol nəqliyyat vasitəsində yıxılma zamanı zərər
çəkmiş şəxs
Çıxarılıb: yıxılma:
• nəqliyyatın rels üzərindən çıxması zamanı:
• öncə toqquşma olaraq (V81.0–V81.3)
• öncə toqquşma olmadan (V81.7)
• minmə və ya düşmə zamanı (V81.4)

V81.6

Qatarda və ya dəmiryol nəqliyyat vasitəsində olan və qatardan
və ya dəmiryol nəqliyyat vasitəsindən yıxılma zamanı zərər
çəkmiş şəxs
Çıxarılıb: yıxılma:
• nəqliyyatın rels üzərindən çıxması zamanı:
• öncə toqquşma olaraq (V81.0–V81.3)
• öncə toqquşma olmadan (V81.7)
• minmə və ya düşmə zamanı (V81.4)

V81.7

V81.8

Qatarda və ya dəmiryol nəqliyyat vasitəsində olan və nəqliyyat
vasitəsinin öncə toqquşma olmadan relslər üzərindən çıxması
zamanı zərər çəkmiş şəxs
Qatarda və ya dəmiryol nəqliyyat vasitəsində olan və digər
dəqiqləşdirilmiş dəmiryol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər
çəkmiş şəxs
Partlayış və ya yanğın
Zərbə:
• düşən süxurla
• düşən dağ süxuru ilə
• düşən ağacla
Çıxarılıb: nəqliyyatın relslər üzərindən çıxması:
• öncə toqquşma olaraq (V81.0–V81.3)
• öncə toqquşma olmadan (V81.7)

V81.9

Qatarda və ya dəmiryol nəqliyyat vasitəsində olan və
dəqiqləşdirilməmiş dəmiryol bədbəxt hadisəsi nəticəsində
zərər çəkmiş şəxs
ƏGO, dəmiryol nəqliyyat vasitəsi ilə əlaqədar bədbəxt hadisə
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V82

Tramvayda olan və yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər
çəkmiş şəxs
Daxil edilib: tramvaydan xaricdə olan şəxs

V82.0
V82.1
V82.2
V82.3

Tramvayda olan və onun qeyri yol bədbəxt hadisəsi
nəticəsində motonəqliyyat vasitəsilə toqquşması zamanı zərər
çəkmiş şəxs
Tramvayda olan və onun yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində
motonəqliyyat vasitəsilə toqquşması zamanı zərər çəkmiş şəxs
Tramvayda olan və onun hərəkətli hissə ilə toqquşması və ya
hərəkətli hissənin zərbəsindən zərər çəkmiş şəxs
Tramvayda olan və onun digər obyektlə toqquşması zamanı
zərər çəkmiş şəxs
Çıxarılıb: heyvan qoşulmuş araba ilə və ya minilmiş heyvanla toqquşma (V82.8)

V82.4
V82.5

Tramvaya minmə və ya düşmə zamanı zərər çəkmiş şəxs
Tramvayda olan və tramvaydan yıxılma zamanı zərər çəkmiş
şəxs
Çıxarılıb: yıxılma:
• minmə və düşmə zamanı (V82.4)
• öncə toqquşma olmaqla (V82.0–V82.3)

V82.6

Tramvaydan yıxılma zamanı zərər çəkmiş şəxs
Çıxarılıb: yıxılma:
• minmə və düşmə zamanı (V82.4)
• öncə toqquşma olaraq (V82.0–V82.3)

V82.7
V82.8

Tramvayda olan və öncə toqquşma olmadan tramvayın relslər
üzərindən çıxması zamanı zərər çəkmiş şəxs
Tramvayda olan və digər dəqiqləşdirilmiş nəqliyyat bədbəxt
hadisələri nəticəsində zərər çəkmiş şəxs
Qatarla və ya digər motorsuz nəqliyyat vasitələri ilə toqquşma

V82.9

Tramvayda olan və dəqiqləşdirilməmiş yol bədbəxt hadisəsi
nəticəsində zərər çəkmiş şəxs
ƏGO, tramvayla əlaqədar bədbəxt hadisə

V83

Əsas etibarı ilə sənaye müəssisələrinin ərazisində istifadə
edilən xüsusi nəqliyyat vasitəsində olan və nəqliyyat
bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş şəxs
Çıxarılıb: stasionar istifadədə və ya texniki təmirdə olan nəqliyyat vasitəsi (W31.–)

V83.0
V83.1
V83.2
V83.3

Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş, sənayedə
istifadə olunan xüsusi nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü
Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş, sənayedə
istifadə olunan xüsusi nəqliyyat vasitəsinin sərnişini
Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş, sənayedə
istifadə olunan xüsusi nəqliyyat vasitəsindən xaricdə olan şəxs
Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş, sənayedə
istifadə olunan xüsusi nəqliyyat vasitəsində olan əlavə
göstəriciləri olmayan şəxs
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V83.4
V83.5

V83.6

V83.7

V83.9

Sənayedə istifadə olunan xüsusi nəqliyyat vasitəsinə minmə və
ya düşmə zamanı zərər çəkmiş şəxs
Yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində zərər
çəkmiş, sənayedə istifadə olunan xüsusi nəqliyyat vasitəsinin
sürücüsü
Yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində zərər
çəkmiş, sənayedə istifadə olunan xüsusi nəqliyyat vasitəsinin
sərnişini
Yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində zərər
çəkmiş, sənayedə istifadə olunan xüsusi nəqliyyat
vasitəsindən xaricdə olan şəxs
Yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində zərər
çəkmiş, sənayedə istifadə olunan xüsusi nəqliyyat vasitəsində
olan əlavə göstəricisi olmayan şəxs
ƏGO, sənayedə istifadə olunan xüsusi nəqliyyat vasitəsi ilə əlaqədar bədbəxt hadisə

V84

Əsas etibarı ilə kənd təsərrüfatında istifadə edilən xüsusi
nəqliyyat vasitəsində olan və nəqliyyat bədbəxt hadisəsi
nəticəsində zərər çəkmiş şəxs
Çıxarılıb: stasionar istifadədə və ya texniki təmirdə olan nəqliyyat vasitəsi (W30.–)

V84.0

V84.1

V84.2

V84.3

V84.4
V84.5

V84.6

V84.7
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Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş, kənd
təsərrüfatında istifadə olunan xüsusi nəqliyyat vasitəsinin
sürücüsü
Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş, kənd
təsərrüfatında istifadə olunan xüsusi nəqliyyat vasitəsinin
sərnişini
Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş, kənd
təsərrüfatında istifadə olunan xüsusi nəqliyyat vasitəsindən
xaricdə olan şəxs
Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş, kənd
təsərrüfatında istifadə olunan xüsusi nəqliyyat vasitəsində
olan və əlavə göstəriciləri olmayan şəxs
Kənd təsərrüfatında istifadə olunan xüsusi nəqliyyat vasitəsinə
minmə və düşmə zamanı zərər çəkmiş şəxs
Yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində zərər
çəkmiş, kənd təsərrüfatında istifadə olunan xüsusi nəqliyyat
vasitəsinin sürücüsü
Yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində zərər
çəkmiş, kənd təsərrüfatında istifadə olunan xüsusi nəqliyyat
vasitəsinin sərnişini
Yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində zərər
çəkmiş, kənd təsərrüfatında istifadə olunan xüsusi nəqliyyat
vasitəsindən xaricdə olan şəxs
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V84.9

Yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində zərər
çəkmiş, kənd təsərrüfatında istifadə olunan xüsusi nəqliyyat
vasitəsində olan əlavə göstəriciləri olmayan şəxs
ƏGO, xüsusi kənd təsərrüfatı nəqliyyat vasitəsi ilə əlaqədar bədbəxt hadisə

V85

Nəqliyyat bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş,
inşaatda istifadə edilən xüsusi nəqliyyat vasitəsində olan
şəxs
Çıxarılıb: stasionar istifadə də olan və ya texniki təmirdə olan nəqliyyat vasitəsi (W31.–)

V85.0
V85.1
V85.2
V85.3
V85.4
V85.5
V85.6
V85.7
V85.9

Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş, inşaatda
istifadə olunan xüsusi nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü
Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş, inşaatda
istifadə olunan xüsusi nəqliyyat vasitəsinin sərnişini
Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş, inşaatda
istifadə olunan xüsusi nəqliyyat vasitəsindən xaricdə olan şəxs
Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş, inşaatda
istifadə olunan xüsusi nəqliyyat vasitəsində olan əlavə
göstəriciləri olmayan şəxs
İnşaatda istifadə olunan nəqliyyat vasitəsinə minmə və ya
düşmə zamanı zərər çəkmiş şəxs
Yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində zərər
çəkmiş, inşaatda istifadə olunan xüsusi nəqliyyat vasitəsinin
sürücüsü
Yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində zərər
çəkmiş, inşaatda istifadə olunan xüsusi nəqliyyat vasitəsinin
sərnişini
Qeyri-yol bədbəxt hadisə nəticəsində zərər çəkmiş, inşaatda
istifadə olunan xüsusi nəqliyyat vasitəsindən xaricdə olan şəxs
Yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində zərər
çəkmiş, inşaatda istifadə olunan xüsusi nəqliyyat vasitəsində
olan şəxs
ƏGO, xüsusi inşaat nəqliyyat vasitəsi ilə əlaqədar bədbəxt hadisə

V86

Xizəkli–tırtıllı avtomobildə və ya əsas etibarıilə yoldan xaric
hərəkət üçün nəzərdə tutulmuş digər motorlu nəqliyyat
vasitəsində olan və nəqliyyat bədbəxt hadisəsi nəticəsində
zərər çəkmiş şəxs
Çıxarılıb: stasionar istifadədə və ya texniki təmirdə olan nəqliyyat vasitəsi W31.–

V86.0
V86.1

Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş, xizəkli–tırtıllı
avtomobilin və ya digər qeyri yol motonəqliyyat vasitəsinin
sürücüsü
Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş, xizəkli–tırtıllı
avtomobilin və ya digər yol xarakterli olmayan motonəqliyyat
vasitəsinin sərnişini
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V86.2
V86.3
V86.4
V86.5
V86.6
V86.7
V86.9

Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş, xizəkli–tırtıllı
avtomobildən və ya digər yol xarakterli olmayan motonəqliyyat
vasitəsindən xaricdə olan şəxs
Yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş, xizəkli–tırtıllı
avtomobildə və ya digər yol xarakterli olmayan motonəqliyyat
vasitəsində olan, əlavə göstəriciləri olmayan şəxs
Xizəkli tırtıllı avtomobilə və digər yol xarakterli olmayan
motonəqliyyat vasitəsinə minmə və ya düşmə zamanı zərər
çəkmiş şəxs
Yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində zərər
çəkmiş, xizəkli–tırtıllı avtomobilin və ya digər yol xarakterli
olmayan motonəqliyyat sürücüsü
Yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində zərər
çəkmiş, xizəkli –tırtıllı avtomobilin və ya digər yol xarakterli
olmayan motonəqliyyat vasitəsinin sərnişini
Yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində zərər
çəkmiş, xizəkli–tırtıllı avtomobildən və ya digər yol xarakterli
olmayan motonəqliyyat vasitəsindən xaricdə olan şəxs
Yol xarakterli olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində zərər
çəkmiş, xizəkli–tırtıllı avtomobildə və ya digər yol xarakterli
olmayan motonəqliyyat vasitəsində olan əlavə göstəriciləri
olmayan şəxs
ƏGO, xizəkli–tırtıllı avtomobillə əlaqədar bədbəxt hadisə
ƏGO, yol xarakterli olmayan motonəqliyyat vasitəsi ilə əlaqədar bədbəxt hadisə

V87

Zərər çəkmişin naməlum hərəkət vasitəsi ilə
dəqiqləşdirilmiş xarakterli yol bədbəxt hadisəsi
Çıxarılıb: velosipedçinin (V10–V19)
piyadanın (V01–V09)

V87.0
V87.1
V87.2
V87.3
V87.4
V87.5
V87.6
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iştirakı ilə toqquşma

Avtomobilin iki və ya üçtəkərli motonəqliyyat vasitəsi ilə
toqquşması (yol xarakterli) zamanı zərər çəkmiş şəxs
Digər motonəqliyyat vasitəsinin iki və ya üçtəkərli
motonəqliyyat vasitəsi ilə toqquşması (yol xarakterli) zamanı
zərər çəkmiş şəxs
Avtomobilin pikap və ya furqonla toqquşması (yol xarakterli)
zamanı zərər çəkmiş şəxs
Avtomobilin avtobusla toqquşması (yol xarakterli) zamanı zərər
çəkmiş şəxs
Avtomobilin ağır yük nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşması (yol
xarakterli) zamanı zərər çəkmiş şəxs
Ağır yük nəqliyyat vasitəsinin avtobusla toqquşması (yol
xarakterli) zamanı zərər çəkmiş şəxs
Qatarın və ya digər dəmiryol nəqliyyat vasitəsinin avtomobillə
toqquşması (yol xarakterli) zamanı zərər çəkmiş şəxs
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V87.7
V87.8
V87.9

V88

Digər dəqiqləşdirilmiş motonəqliyyat vasitələrinin toqquşması
(yol xarakterli) zamanı zərər çəkmiş şəxs
Motonəqliyyat vasitələri ilə əlaqədar toqquşma olmadan baş
vermiş digər dəqiqləşdirilmiş nəqliyyat (yol xarakterli) bədbəxt
hadisələri nəticəsində zərər çəkmiş şəxs
Motorsuz nəqliyyat vasitəsi ilə əlaqədar olaraq digər
dəqiqləşdirilmiş nəqliyyat (yol xarakterli) bədbəxt
hadisələrində (toqquşma olaraq) (toqquşma olmadan) zərər
çəkmiş şəxs

Zərər çəkmişin naməlum hərəkət vasitəsi ilə
dəqiqləşdirilmiş xarakterli qeyri-yol bədbəxt hadisəsi
Çıxarılıb: velosipedçinin (V10–V19)
piyadanın (V01–V09)

V88.0
V88.1
V88.2
V88.3
V88.4
V88.5
V88.6
V88.7
V88.8
V88.9

iştirakı ilə toqquşma

Minik avtomobilinin iki və ya üçtəkərli motonəqliyyat vasitəsi
ilə toqquşması (yol xarakterli) zamanı zərər çəkmiş şəxs
Digər motonəqliyyat vasitəsinin iki- və ya üçtəkərli
motonəqliyyat vasitəsi ilə toqquşması (yol xarakterli olmayan)
zamanı zərər çəkmiş şəxs
Minik avtomobilinin pikap və ya avtofurqonla toqquşması (yol
xarakterli olmayan) zamanı zərər çəkmiş şəxs
Minik avtomobilinin avtobusla toqquşması (yol xarakterli
olmayan) zamanı zərər çəkmiş şəxs
Minik avtomobilinin ağır yük avtomobili ilə toqquşması (yol
xarakterli olmayan) zamanı zərər çəkmiş şəxs
Ağır yük avtomobilinin və avtobusun toqquşması (yol
xarakterli olmayan) zamanı zərər çəkmiş şəxs
Qatarın və ya digər dəmiryol nəqliyyat vasitəsinin minik
avtomobili ilə toqquşması (yol xarakterli olmayan) zamanı zərər
çəkmiş şəxs
Digər dəqiqləşdirilmiş motonəqliyyat vasitələrinin toqquşması
(yol xarakterli olmayan) zamanı zərər çəkmiş şəxs
Motonəqliyyat vasitələrinin digər dəqiqləşdirilmiş yol xarakterli
olmayan toqquşma olmadan nəqliyyat bədbəxt hadisələri
nəticəsində zərər çəkmiş şəxs
Motorsuz nəqliyyat vasitəsinin digər dəqiqləşdirilmiş yol
xarakterli olmayan (toqquşma olaraq) (toqquşma olmadan)
bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş şəxs

V89

Dəqiqləşdirilməmiş növlü motorlu və ya motorsuz
nəqliyyat vasitəsi ilə əlaqədar baş vermiş bədbəxt hadisə

V89.0

Motonəqliyyat vasitəsinin dəqiqləşdirilməmiş yol xarakterli
olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində zərər çəkmiş şəxs
ƏGO motonəqliyyat vasitəsi ilə əlaqədar bədbəxt hadisə (yol xarakterli olmayan)
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V89.1

Dəqiqləşdirilməmiş motorsuz nəqliyyat vasitəsi ilə əlaqədar
baş vermiş qeyri-yol bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər
çəkmiş şəxs
ƏGO motorsuz nəqliyyat vasitəsi ilə əlaqədar bədbəxt hadisə (yol xarakterli olmayan)

V89.2

Dəqiqləşdirilməmiş motonəqliyyat yol bədbəxt hadisəsi
nəticəsində zərər çəkmiş şəxs
ƏGO motonəqliyyat bədbəxt hadisəsi (MBH)
ƏGO yol (nəqliyyat) hadisəsi(YNH)

V89.3

Dəqiqləşdirilməmiş motorsuz nəqliyyat vasitəsi ilə əlaqədar yol
bədbəxt hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş şəxs
ƏGO motorsuz nəqliyyat vasitəsi ilə əlaqədar yol bədbəxt hadisəsi

V89.9

Dəqiqləşdirilməmiş nəqliyyat bədbəxt hadisəsi nəticəsində
zərər çəkmiş şəxs
ƏGO toqquşma

Su nəqliyyatı ilə əlaqədar bədbəxt hadisələr
(V90–V94)
Daxil edilib: istirahət və əyləncə məqsədi üçün istifadə edilən su nəqliyyatı ilə əlaqədar bədbəxt hadisə
Aşağıdakı dördüncü rəqəmlər V90–V94 rubrikaları ilə istifadə olunur
.0 Ticarət gəmisi
.1 Sərnişin gəmisi
Bərə
Müntəzəm reyslər edən sərnişin paraxodu
.2 Balıqçı seyneri
.3 Digər motorlu su nəqliyyat vasitəsi
Hava balıncı üzərində olan gəmi (açıq sularda
Sualtı pərlər üzərində olan gəmi
.4 Yelkənli qayıq
Yaxta
.5 Kanoe və ya kayak
.6 Hava doldurulan qayıq (motorsuz)
.7 Su xizəkləri
.8 Digər motorsuz su nəqliyyat vasitələri
Serfinq üçün lövhə
Vindserfer
.9 Dəqiqləşdirilməmiş su nəqliyyat vasitəsi
ƏGO qayıq
ƏGO gəmi
ƏGO su nəqliyyat vasitəsi

V90

Su nəqliyyat vasitəsində qəza nəticəsində suda batma və
ya boğulma
Daxil edilib: suda batma və boğulma:
• qayığın çevrilməsi nəticəsində
• qayığın suya batması
• yıxılma və ya tullanma:
• yanan gəmidən
• dağılmış su nəqliyyat vasitəsindən
• su nəqliyyat vasitəsindəki digər qəzalar nəticəsində
Çıxarılıb: su nəqliyyat vasitəsi ilə əlaqədar olub, onda törənməmiş qəza nəticəsində suda
batma və boğulma (V92.–)

272

XƏSTƏLİKLƏRİN BEYNƏLXALQ STATİSTİK TƏSNİFATI

V91

Su nəqliyyat vasitəsində qəza nəticəsində digər
zədələnmələr
Daxil edilib: su nəqliyyat vasitəsində qəza nəticəsində suda batma və boğulmadan başqa
hər hansı bir travma
gəmidə yanğın nəticəsində yanıq
toqquşmalar zamanı gəmilər arasında əzilmə
gəmini tərk etdikdən sonra xilasedici qayıq ilə əzilmə
toqquşma və ya digər su nəqliyyat vasitəsində qəza nəticəsində yıxılma
su nəqliyyat vasitəsində qəza nəticəsində düşən cisimlə zərbə
toqquşma ilə əlaqədar su nəqliyyat vasitəsində qəza nəticəsində alınan travma
yıxılma və ya zədələnmiş qayıqdan tullanma zamanı qayığa və ya onun bir
hissəsinə dəyərək zədə almaq
Çıxarılıb: gəmi içində məhdud yanğın və ya partlayış zamanı yanıq hadisələri (V93.–)

V92

Su nəqliyyat vasitəsi ilə əlaqədar olub, onda törənməmiş
qəza nəticəsində suda batma və boğulma
Daxil edilib: aşağıdakılar nəticəsində suda batma və boğulma:
• yıxılma:
• gəzdirmə körpüdən
• gəmidən
• gəmidən bayıra
• yırğalanma zamanı gəmidən suya atılma
• gəmidən bayıra suyun yuyub aparması
Çıxarılıb: qəza olmayan şəraitdə üzgüçü və ya dalğıcın könüllü olaraq qayıqdan tullanması
zamanı suda batma və ya boğulma (W69.–, W73.–)

V93

Suda batmaya və boğulmaya səbəb olmamış, su nəqliyyat
vasitəsində baş vermiş, lakin onda törənməmiş qəza
nəticəsində bədbəxt hadisə
Daxil edilib: gəmidə qazlarla və ya buxarlarla təsadüfən zədələnmə
su nəqliyyat vasitəsində atom reaktorunun nasazlığı nəticəsində zədələnmə
gəmiyə düşmüş cisimlə zədələnmə
həddindən artıq yüksək temperaturun təsiri:
• qazanxanada
• maşın şöbəsində
• kondensator şöbəsində
• ocaqxanada
paraxodda buxar qazanının partlaması
gəminin bir səviyyəsindən digərinə yıxılma
gəminin pilləkən və ya nərdivanından yıxılma
su nəqliyyatında aşağıdakı maşın və mexanizmlərlə törənmiş travmalar:
• göyərtədə
• maşın şöbəsində
• kambuzda
• camaşırxanada
• yükləmə–boşaltma məntəqəsində
gəmidə məhdud yanğın
gəminin maşın şöbəsində qəza

V94

Su nəqliyyat vasitəsində digər və dəqiqləşdirilməmiş
bədbəxt hadisələr
Daxil edilib: su nəqliyyat vasitəsində olmayan şəxslə əlaqədar hadisələr
su xizəklərində gəzmə zamanı qayığa dəyərək zərbə alma
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Hava nəqliyyatında və kosmik uçuşlar zamanı bədbəxt hadisələr
(V95–V97)
V95

İçərisində olan şəxsin travmasına səbəb olmuş, güc
mühərriki ilə təchiz olunmuş hava nəqliyyat vasitəsinin
qəzası
Daxil edilib: hava nəqliyyat vasitəsinin (güc mühərriki ilə təchiz olunmuş) və ya hava
nəqliyyat vasitəsində:
• istənilən obyektlə toqquşma (bərkidilmiş, hərəkət edə bilən, hərəkət edən)
• sınma(–sı)
• partlayış(–ı)
• yanğın(–ı)
• məcburi yerəenmə(–si)

V95.0
V95.1
V95.2
V95.3
V95.4
V95.8
V95.9

İçərisində olan şəxsin travmasına səbəb olmuş, vertolyotun
qəzası
İçərisində olan şəxsin travmasına səbəb olmuş, çox yüngül,
mikroyüngül və ya güc mühərriki ilə təchiz olunmuş planerin
qəzası
İçərisində olan şəxsin travmasına səbəb olmuş, qanadı təsbit
edilmiş digər hava nəqliyyat vasitəsinin qəzası
İçərisində olan şəxsin travmasına səbəb olmuş, qanadı təsbit
edilmiş ticarət hava nəqliyyat vasitəsinin qəzası
İçərisində olan şəxsin travmasına səbəb olmuş, kosmik
nəqliyyat vasitəsinin qəzası
İçərisində olan şəxsin travmasına səbəb olmuş digər növ hava
nəqliyyat vasitəsinin qəzası
İçərisində olan şəxsin travmasına səbəb olmuş
dəqiqləşdirilməmiş hava nəqliyyat vasitəsinin qəzası
ƏGO hava nəqliyyat vasitəsilə əlaqədar bədbəxt hadisə
ƏGO hava nəqliyyat vasitəsinin qəzası

V96

İçərisində olan şəxsin travmasına səbəb olmuş güc
mühərriki ilə təchiz olunmamış hava nəqliyyat vasitəsinin
qəzası
Daxil edilib: hava nəqliyyat vasitəsinin (güc mühərriki ilə təchiz olunmamış):
• istənilən obyektlə toqquşması (bərkidilmiş, hərəkət edə bilən, hərəkət edən)
• sınması
• partlayışı
• yanğını
• məcburi yerəenməsi

V96.0
V96.1
V96.2
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İçərisində olan şəxsin travmasına səbəb olmuş hava
balonunun qəzası
İçərisində olan şəxsin travmasına səbəb olmuş deltaplanın
qəzası
İçərisində olan şəxsin travmasına səbəb olmuş planerin (güc
mühərriki ilə təchiz olunmamış) qəzası

XƏSTƏLİKLƏRİN BEYNƏLXALQ STATİSTİK TƏSNİFATI

V96.8

İçərisində olan şəxsin travmasına səbəb olmuş güc mühərriki
ilə təchiz olunmamış digər hava nəqliyyat vasitəsinin qəzası
Müşahidəçi ilə birlikdə aerostat

V96.9

İçərisində olan şəxsin travmasına səbəb olmuş güc mühərriki
ilə təchiz olunmamış dəqiqləşdirilməmiş hava nəqliyyat
vasitəsinin qəzası
ƏGO güc mühərriki ilə təchiz olunmamış, hava nəqliyyat vasitəsi ilə bağlı bədbəxt hadisə

V97

Hava nəqliyyat vasitəsi ilə əlaqəli digər dəqiqləşdirilmiş
bədbəxt hadisələr
Daxil edilib: hava nəqliyyat vasitəsində olmayan şəxslərlə əlaqədar hadisələr

V97.0

Hava nəqliyyat vasitələrinin digər dəqiqləşdirilmiş bədbəxt
hadisələri nəticəsində hava nəqliyyat vasitəsində olan zərər
çəkmiş şəxs
Qəza zamanı hava nəqliyyat vasitəsinin içindən kənara və ya üzərinə yıxılma
Çıxarılıb: minmə və düşmə zamanı travmalar (V97.1)

V97.1
V97.2

Hava nəqliyyat vasitəsinə minmə və düşmə zamanı zərər
çəkmiş şəxs
Hava nəqliyyat vasitəsinin qəzası zamanı zərər çəkmiş
paraşütçü
Çıxarılıb: hava nəqliyyat vasitəsinin qəzasından sonra katapulta etmiş şəxs (V95–V96)

V97.3

Yerdə olan və hava nəqliyyat vasitəsinin qəzası nəticəsində
zərər çəkmiş şəxs
Hava nəqliyyat vasitəsindən düşən cisimlə alınmış zərbə
Fırlanan propellerlə törənmiş travma
Reaktiv mühərrikin ucluğuna sorulma

V97.8

Digər rubrikalarda təsnif olunmamış, hava nəqliyyat vasitəsi ilə
əlaqədar digər bədbəxt hadisələr
Hava nəqliyyat vasitələri mexanizmlərinin törətdiyi travmalar
Çıxarılıb: ƏGO hava nəqliyyat vasitəsinin qəzası (V95.9)
uçuş və yerə enmə zamanı atmosfer təzyiqinin dəyişməsinin təsiri (W94.–)

Digər və dəqiqləşdirilməmiş nəqliyyat bədbəxt hadisələri
(V98–V99)
Çıxarılıb: nəqliyyat bədbəxt hadisəsi, nəqliyyat vasitəsinin növü dəqiqləşdirilməyib (V89.–)

V98

Digər dəqiqləşdirilmiş nəqliyyat bədbəxt hadisələri
Daxil edilib: aşağıdakılarla əlaqədar bədbəxt hadisələr:
• kabelli relssiz (asma) vaqonet
• buyer
• quru yaxtası
• fərdi kürsüləri olan kürsülü dağ– xizək qaldırıcı mexanizmi
• qondola dağ–xizək qaldırıcı mexanizmi
kabelli relssiz vaqonetə (–lə, –dən)
• ilişmə və ya sürünmə
• atılmış (xaricdən və ya daxildən) cisimlə zədələnmə nəticəsində yıxılma və
ya tullanma

V99

Dəqiqləşdirilməmiş nəqliyyat bədbəxt hadisəsi
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Bədbəxt hadisələr zamanı travmaların digər xarici səbəbləri
(W00–W59)
Yıxılma
(W00–W19)
[bax: hadisə yerinin kodlarının yuxarıda göstərilmiş yarımrubrikalarınə]
Çıxarılıb: basqın (Y01–Y02)
yıxılma:
• heyvandan (V80.–)
• yanan bina daxilində və ya yanan binadan (X00.–)
• odun içinə (X00–X04, X08–X09)
• suda (suda batma və ya boğulma ilə) (W65–W74)
• maşın şöbəsində (işləyən) (W28–W31)
• bədbəxt hadisə ilə əlaqədar olmayan yıxılma (R29.6)
• nəqliyyat vasitəsinin daxilində və ya nəqliyyat vasitəsindən (V01–V99)
qəsdən özünü zədələmə (X80–X81)

W00

Buzla və ya qarla örtülü bir səviyyənin səthində yıxılma
Çıxarılıb: aşağıdakılar göstərilərək yıxılma:
• konkidə və ya xizəkdə gəzərkən (W02.–)
• pilləkəndə və pillələrdə (W10.–)

W01

Sürüşərək, yalan addım ataraq, büdrəyərək bir səviyyənin
səthində yıxılma
Çıxarılıb: buz və ya qarda yıxılma (W00.–)

W02

Konkidə, xizəkdə, diyircəkli konkidə və ya diyircəkli
lövhədə gəzərkən yıxılma

W03

Digər şəxslə toqquşma və ya təkan nəticəsində bir
səviyyənin səthində digər yıxılma
Daxil edilib: bir piyadanın (daşıma vasitəsinin) digər piyada ilə (daşıma vasitəsi ilə)
toqquşması
Çıxarılıb: kütlə axını ilə əzilmə və ya tapdalanma (W52.–)
buzda və ya qarda yıxılma (W00.–)

W04

Şəxsin digər şəxslər tərəfindən daşınarkən və ya digər
şəxs tərəfindən kömək göstərilərkən yıxılması
Daxil edilib: daşınarkən şəxsin təsadüfən yıxılması

W05

Əlil arabası ilə əlaqədar yıxılma

W06

Çarpayı ilə əlaqədar yıxılma

W07

Stulla əlaqədar yıxılma

W08

Digər mebel əşyaları ilə əlaqədar yıxılma

W09

İdman meydançasının avadanlığı ilə əlaqədar yıxılma
Çıxarılıb: əyləncə üçün nəzərdə tutulmuş avadanlıqla əlaqədar yıxılma (W31.–)
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W10

Pilləkəndə və pillələrdə və ya pilləkəndən və pillələrdən
yıxılma
Daxil edilib: yıxılma:
• eskalatorda
• pandusda
• pilləkən və pillələrdə buz və qarla əlaqədar
• rampada

W11

Söykəmə nərdivanda və ondan yıxılma

W12

Tikinti taxta rubrikalarındə və onlardan yıxılma

W13

Binadan və ya tikilidən yıxılma
Daxil edilib: aşağıdakı qurğu və ya tikililərdən yıxılma:
• eyvandan
• körpüdən
• binadan
• bayraq ağacından
• mərtəbədən
• məhəccərdən
• damdan
• qüllədən
• buruqdan
• viadukdan
• divardan
• pəncərədən
Çıxarılıb: binanın və ya tikilinin uçqunu (W20.–)
yanan binadan və ya tikilidən yıxılma və tullanma (X00.–)

W14

Ağacdan yıxılma

W15

Qayadan yıxılma

W16

Suda batmadan və boğulmadan fərqli travmaya səbəb
olmuş suya baş vurmaq və ya tullanmaq
Daxil edilib: zərbə:
• dayaz suya tullanma və ya baş vurma zamanı suyun dibinə dəyərək
• üzmə hovuzunun divarına və ya kənarına dəyərək
• su səthinə dəyərək
Çıxarılıb: təsadüfi suda batma və ya boğulma (W65–W74)
qeyri-qənaətbəxş hava təchizatı ilə suya baş vurma (W81.–)
suya baş vurma zamanı havanın təzyiqinin təsiri (W94.–)

W17

Bir səviyyədən digərinə başqa yıxılma halları
Daxil edilib: aşağıdakı törəmə və qurğuların üstünə və ya üstündən yıxılma:
• qaldırıcı kran
• mağara
• qaldırıcı qurğu
• hərəkətli iş platforması
• hava lifti
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•
•
•
•
•
•
•
•

W18

dok
ot tayası
çala
oyuq
karxana
şaxta
sistern
su quyusu

Bir səviyyənin səthində digər yıxılma halları
Daxil edilib: yıxılma:
• cisimlə toqquşma zamanı
• ayaq yolundan
• ƏGO bir səviyyənin səthində

W19

Dəqiqləşdirilməmiş yıxılma
Daxil edilib: ƏGO təsadüfi yıxılma

Cansız mexaniki qüvvələrin təsiri
(W20–W49)
[bax: hadisə yerinin kodlarının yuxarıda göstərilmiş yarımrubrikalarınə]
Çıxarılıb: basqın (X85–Y09)
heyvanlarla və ya insanlarla toxunma və toqquşma (W50–W64)
qəsdən özünü zədələmə (X60–X84)

W20

Atılmış, dağılmış və ya düşən cisimlə zərbə
Daxil edilib: asfiksiya və ya boğulmaya səbəb olmamış uçmuş süxurla alınmış zərbə
yanğın zamanı uçma istisna olaraq, binanın uçması zamanı alınmış zərbə
aşağıdakıların düşməsi ilə alınan zərbə:
• dağ süxurları ilə
• daşla
• ağacla
Çıxarılıb: yanan binanın uçması (X00.–)
aşağıdakı hadisələr zamanı düşən cisimlə alınmış zərbə:
• təbii fəlakət (X34– X39)
• mexaniki avadanlıqla əlaqədar bədbəxt hadisə (W24.–, W28–W31)
• nəqliyyat bədbəxt hadisəsi (V01–V99)
aşağıdakılarla hərəkətə gətirilmiş cisimlə alınmış zərbə:
• partlayışla (W35–W40)
• odlu silahla (W32–W34)
• idman avadanlığı ilə zərbə (W21.–)

W21

İdman avadanlığına dəyərək və idman avadanlığı ilə
alınmış zərbə
Daxil edilib: zərbə:
• vurulmuş və ya atılmış topla
• hokkey ağacı və ya şayba ilə

W22

Digər cismə dəyərək və ya digər cisimlə alınmış zərbə
Daxil edilib: divara dəyərək zərbə alma
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W23

Obyekt daxilində və obyektlərin arasında ilişmə, basılma,
sıxılma və ya əzilmə
• hərəkət edən
Daxil edilib: yığılma predmet
obyektlər arasında
hərəkətli qapı
qablaşdırılmış predmet
• hərəkət edən və
kimi
qapı çərçivəsi
etməyən obyektlər
paltar yuyan maşının
arasında
sıxıcı qurğusu
• obyektlərdə
Çıxarılıb: aşağıdakılarla törənmiş travmalar:
• kəsici və ya deşici alətlərlə (W25–W27)
• qaldırma və ya ötürmə üçün mexanizmlərlə (W24.–)
• mexanizmlərlə (W28–W31)
• elektriklə işləməyən əl alətləri (W27.–)
• nəqliyyat üçün istifadə edilən nəqliyyat vasitəsi (V01–V99)
atılmış, dağılmış və ya yıxılan cisimlə alınmış zərbə (W20.–)

W24

ilişmə,
əzilmə,
basılma
və ya
sıxılma

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, qaldırıcı və ötürücü
qurğulara toxunma
Daxil edilib: aşağıdakılara toxunma:
zəncirli qaldırıcı qurğuya
ötürmə qayışına
şkivə
trosa
ötürmə qayışına və ya kabelə
məftilə
Çıxarılıb: nəqliyyat bədbəxt hadisələri (V01–V99)

W25

Şüşənin iti kənarına toxunma
Çıxarılıb: şüşə ilə birlikdə yıxılma (W00–W19)
partlayış və ya odlu silahdan atəş zamanı dağılmış şüşə qırıntıları (W32–W40)

W26

Bıçağa, qılınca və ya xəncərə toxunma

W27

Güc mühərriki olmayan əl alətinə toxunma
Daxil edilib: aşağıdakılara toxunma:
• baltaya
• ƏGO konserv bıçağına
• iskənəyə
• əl mişarına
• yabaya
• toxaya
• buz baltasının süngüsünə
• iynəyə
• kağız kəsmək üçün bıçağa
• şanaya
• dırmığa
• qayçıya
• vintaçana
• əl tikiş maşınına
• kürəyə
Çıxarılıb: dərialtı iynə (W46.–)

W28

Mühərrikli qazon otçalan maşınına toxunma
Çıxarılıb: elektrik cərəyanı ilə zədələnmə (W86.–)
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W29

Digər güc mühərrikli əl alətləri ilə zədələnmə və məişət
cihazlarına toxunma
Daxil edilib: aşağıdakılara toxunma:
• qarışdırıcı cihaza
• mühərrikli:
• konserv bıçağına
• zəncirli mişara
• əl işləri üçün alətə
• bağ alətlərinə
• bağban qayçısına
• bıçağa
• tikiş maşınına
• quruducu aqreqata
• paltaryuyan maşına
Çıxarılıb: elektrik cərəyanı ilə zədələnmə (W86.–)

W30

Kənd təsərrüfatı mexanizmlərinə toxunma
Daxil edilib: aşağıdakılara toxunma:
• at qoşqusunda olan kənd təsərrüfatı maşınları (və ya digər heyvan
qoşqusunda olan)
• yığım kombaynı
• ot yığmaq üçün derrik-kran
• ƏGO kənd təsərrüfatı maşını
• otçalan maşın və ya yığan maşın
• taxıldöyən maşın
Çıxarılıb: özüyeriyən və ya yedəklənən kənd təsərrüfatı nəqliyyat vasitəsinə toxunma
(V01–V99)
elektrik cərəyanı ilə zədələnmə (W86.–)

W31

Digər və dəqiqləşdirilməmiş maşınlara toxunma
Daxil edilib: aşağıdakılara toxunma:
• ƏGO maşına
• əyləncə üçün nəzərdə tutulmuş avadanlığa
Çıxarılıb: özüyeriyən və ya yedəklənən nəqliyyat vasitəsi maşınlarına toxunma (V01–V99)
elektrik cərəyanı ilə zədələnmə (W86.–)

W32

Əl odlu silahından atəş
Daxil edilib: aşağıdakılardan atəş:
• tüfəngdən
• tapançadan
• revolverdən
Çıxarılıb: fişəng atan tapançadan atəş (W34.–)

W33

Yivli tüfəngdən, qırma tüfəngdən və iri çaplı odlu silahdan
atəş
Daxili edilib: aşağıdakı silahlardan atəş:
• hərbi yivli tüfəngdən
• ov tüfəngindən
• pulemyotdan
Çıxarılıb: pnevmotik tüfəngdən atəş (W34.–)
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W34

Digər və dəqiqləşdirilməmiş odlu silahdan atəş
Daxil edilib: aşağıdakı silahlardan atəş:
• pnevmotik tüfəngdən
• HH silahlarından
• fişəngatan tapançadan
ƏGO odlu silah yaralanması
ƏGO atəş

W35

Buxar qazanının partlaması, dağılması

W36

Qaz balonunun partlaması, dağılması
Daxil edilib: aşağıdakıların partlama və dağılması:
• aerozol konteynerinin
• hava balonunun
• sıxılmış qaz doldurulmuş sisterinin

W37

Avtomobil şininin, boru kəmərinin və şlanqının təzyiq
nəticəsində partlaması

W38

Təzyiq altında olan digər dəqiqləşdirilmiş qurğunun
partlaması, dağılması

W39

Fişəng yaylım atəşi

W40

Digər maddələrin partlaması
Daxil edilib: partlayıcı materiallar:
partlayıcı qazlar
partlayış:
• ƏGO
• zibillikdə
• zavodda
• taxıl anbarında
• hərbi anbarda

W41

Təzyiq altında şırnağın təsiri
Daxil edilib: hidravlik şırnaq
pnevmatik şırnaq

W42

Küyün təsiri
Daxil edilib: səs dalğalarının
yüksək səs dalğalarının

W43

Vibrasiyanın təsiri
Daxil edilib: infrasəs dalğalarının

W44

Yad maddənin gözə və ya təbii dəliklərə düşməsi
Çıxarılıb: aşılayıcı mayelərin düşməsi (X49.–)
zəhərli qazlarla nəfəsalma və ya yad cismin udulması zamanı tənəffüs yollarının
tutulması (W78–W80)
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W45

Yad maddələrin dəridən daxil olması
Daxil edilib: aşağıdakıların daxil olması:
• sərt kağızın kənarının
• dırnağın
• konserv bankası qapağının qırığının
• tikanın
Çıxarılıb: aşağıdakılara toxunma:
• əl alətlərinə (qeyri-elektrik) (elektrik) (W27–W29)
• dərialtına inyeksiya üçün iynə (W46.–)
• bıçağa, qılınca, xəncərə (W26.–)
• iti şüşəyə (W25.–)
• cisimlə zərbə (W20–W22)

W46

Dərialtı iynə ilə təmas

W49

Digər və dəqiqləşdirilməmiş cansız mexaniki qüvvələrin
təsiri
Daxil edilib: anomal cazibə qüvvələri [G]

Canlı mexaniki qüvvələrin təsiri
(W50–W64)
[bax: hadisə yerinin kodlarının yuxarıda göstərilmiş yarımrubrikalarınə]
Çıxarılıb: zəhərli dişləmələr (X20–X29)
sancmalar (zəhərli) (X20–X29)

W50

Digər şəxs tərəfindən zərbə, itələmə, təpik, burma, dişləmə
və ya cırmaqlama
Çıxarılıb: basqın (X85–Y09)
cisimlə zərbə (W20–W22)

W51

Digər şəxsin zərbəsi və ya onunla toqquşma
Çıxarılıb: bir piyadanın (daşıma vasitəsi) digər piyada ilə (daşıma vasitəsi ilə) toqquşması
nəticəsində yıxılması (W03.–)

W52

Kütlə tərəfindən və ya insanların təlaş nəticəsində qaçışı
zamanı əzilmə, itələmə və ya tapdalanma

W53

Siçovulun dişləməsi

W54

İtin dişləməsi və ya zərbəsi

W55

Digər məməlilərin dişləməsi və ya zərbəsi
Çıxarılıb: dəniz heyvanı ilə kontakt (W56.–)

W56

Dəniz heyvanı ilə kontakt
Dəniz heyvanının dişləməsi və ya zərbəsi
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W57

Zəhərsiz həşəratın və digər zəhərsiz buğumayaqlıların
dişləməsi və ya sancması

W58

Timsahın dişləməsi və ya zərbəsi

W59

Digər sürünənlər tərəfindən dişlənmə və ya basılıb əzilmə
Daxil edilib: kərtənkələ
zəhərsiz ilan

W60

Bitkilərin tikanları, iti çıxıntıları və ya iti kənarlı yarpaqları
ilə kontakt

W64

Digər və dəqiqləşdirilməmiş canlı mexaniki qüvvələrin
təsiri

Təsadüfi boğulma və suda batma
(W65–W74)
[yuxarıda göstərilmiş yarımrubrikalarda hadisə yerlərinin koduna bax]
Çıxarılıb: aşağıdakı hallarda suda batma və boğulma
• təbiət qüvvələrinin təsiri (X34–X39)
• nəqliyyat bədbəxt hadisələri (V01–V99)
• su nəqliyyat vasitələrində bədbəxt hadisələr (V90.–, V92.–)

W65

Vanna qəbul edərkən boğulma və suda batma

W66

Vannaya yıxılma nəticəsində boğulma və suda batma

W67

Üzmə hovuzunda olarkən boğulma və suda batma

W68

Üzmə hovuzunda yıxılma nəticəsində boğulma və suda
batma

W69

Təbii su hövzəsində olarkən boğulma və suda batma
Daxil edilib: göl
açıq dəniz
çay
kiçik çay

W70

Təbii su hövzəsinə yıxılma nəticəsində boğulma və suda
batma

W73

Digər dəqiqləşdirilmiş boğulma və suda batma halları
Daxil edilib: yanğın əleyhinə su çəni
rezervuar

W74

Dəqiqləşdirilməmiş boğulma və suda batma halları
Daxil edilib: ƏGO boğulma
ƏGO suya yıxılma
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Tənəffüs üçün təhlükəli olan digər bədbəxt hadisələr
(W75–W84)
[yuxarıda göstərilmiş rubrikalarda hadisə yerlərinin koduna bax]

W75

Çarpayıda təsadüfi boğulma və boğma
Daxil edilib: tənəffüs yollarının qapanması və boğulma:
• yataq ağları ilə
• ananın bədəni ilə
• yastıqla

W76

Digər təsadüfi asılmalar və boğmalar

W77

Səpələnən maddələrin tökülməsi, torpağın və digər
suxurların uçqunu nəticəsində tənəffüs üçün təhlükə
Daxil edilib: ƏGO süxurun tökülməsi
Çıxarılıb: təbii fəlakət zamanı süxurun tökülməsi (X34–X39)
asfiksiya və boğulma olmadan süxurun tökülməsi (W20.–)

W78

Mədə möhtəviyyatının nəfəs alma zamanı tənəffüs
yollarına düşməsi
Daxil edilib: qusuntu kütlələri ilə (qusulmuş qida ilə):
• asfiksiya
• tənəffüs yollarının tıxanması
• boğulma
ƏGO qusuntunun aspirasiyası (tənəffüs yollarına düşməsi)
qida borusunda olan qusuntu kütlələri ilə:
• traxeyanın sıxılması
• tənəffüsün kəsilməsi
• tənəffüs yollarının qapanması
Çıxarılıb: qusuntu kütlələri ilə törənmiş, asfiksiya və ya tənəffüs yollarının tıxanması
istisna olaraq, zədələnmələr (W44.–)
asfiksiya və tənəffüs yollarının tıxanması göstərilməyən qida borusunun qusuntu
kütlələri ilə tıxanması (W44.–)

W79

Tənəffüs yollarının tıxanmasına səbəb olmuş qidanın
nəfəs alma zamanı tənəffüs yollarına düşməsi və udulması
Daxil edilib: qida ilə (sümük və ya meyvə çəyirdəkləri də daxil olmaqla):
• asfiksiya
• tənəffüs yollarının tıxanması
• boğulma
ƏGO qidanın (hər hansı) aspirasiyası
qida borusunda olan qida ilə:
• traxeyanın sıxılması
• tənəffüsün kəsilməsi
• tənəffüs yollarının qapanması
udlağın qida ilə (kütləsi ilə) tıxanması
Çıxarılıb: qusuntu kütlələrinin tənəffüs yollarına düşməsi (W78.–)
qida ilə törənmiş, asfiksiya və ya tənəffüs yollarının tıxanması istisna olaraq
zədələnmələr (W44.–)
asfiksiya və ya tənəffüs yollarının tıxanması göstərilməyən qida borusunun qida ilə
tıxanması (W44.–)
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W80

Tənəffüs yollarının tıxanmasına səbəb olmuş digər yad
maddənin nəfəs alma zamanı tənəffüs yolllarına düşməsi
və udulması
Daxil edilib: burundan və ya ağızdan daxil olan, qida və ya qusuntu kütlələri istisna
olaraq, hər hansı maddə ilə törədilmiş:
• asfiksiya
• tənəffüs yollarının tıxanması
• boğulma
ƏGO qida və ya qusuntu kütlələri istisna olaraq, yad cisimn aspirasiyası
(tənəffüs yollarına)
qida borusunda olan yad cisimlə:
• traxeyanın sıxılması
• tənəffüsün kəsilməsi
• tənəffüs yollarının qapanması
burunda olan yad cisim
yad cisimlə udlağın tıxanması
Çıxarılıb: qusuntu kütlələrinin və ya qidanın aspirasiyası (W78–W79)
yad cisimlə törənmiş, asfiksiya və tənəffüs yollarının tıxanması istisna olaraq
zədələnmə (W44.– )
asfiksiya və tənəffüs yollarının tıxanması göstərilməyən qida borusunun yad
cisimlə tıxanması (W44.–)

W81

Oksigenin miqdarı az olan mühitə təsadüfən və ya qəsdən
düşmə
Daxil edilib: soyuducu kameraya və ya digər hermetik bağlanan yerə təsadüfən düşmə
suya tullanma zamanı hava çatmamazlığı ilə əlaqədar zədələnmə
Çıxarılıb: plastik kisə ilə boğulma (W83.–)

W83

Tənəffüs üçün təhlükəli digər dəqiqləşdirilmiş hallar
Daxil edilib: plastik kisə ilə boğulma

W84

Dəqiqləşdirilməmiş tənəffüs üçün təhlükə
Daxil edilib: ƏGO asfiksiya
ƏGO aspirasiya
ƏGO boğulma

Elektrik cərəyanının, şüalanmanın və ətraf mühit temperaturunun və
ya atmosfer təzyiqinin səviyyələrinin son hədlərinin təsiri
nəticəsində bədbəxt hadisələr
(W85–W99)
[yuxarıda göstərilmiş yarımrubrikalarda hadisə yerlərinin koduna bax]
Çıxarılıb: bədbəxt hadisə xatırlanmadan müalicənin ağırlaşmasına qeyri-normal reaksiya (Y84.2)
cərrahi və tibbi proseduralar zamanı xəstə ilə baş vermiş bədbəxt hadisə (Y63.2-Y63.5)
aşağıdakıların təsiri:
• təbii:
• soyuğun (X31.–)
• istinin (X30.–)
• ƏGO radiasiyanın (X39.–)
• günəş işığının (X32.–)
ildırım çaxması tələfatı (X33.–)

W85

Elektrik ötürmə xətti ilə əlaqədar bədbəxt hadisə
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W86

Digər dəqiqləşdirilmiş elektrik cərəyanı mənbəyi ilə
əlaqədar bədbəxt hadisə

W87

Dəqiqləşdirilməmiş elektrik cərəyanı mənbəyi ilə əlaqədar
bədbəxt hadisə
Daxil edilib: ƏGO elektrik cərəyanı təsirindən yanıq və ya digər travma
ƏGO elektroşok
ƏGO elektrik cərəyanından ölüm

W88

İonlaşdırıcı şüalanmanın təsiri
Daxil edilib: radioaktiv izotopların təsiri
rentgen şüalarının təsiri

W89

Süni görünən və ultrabənövşəyi şüaların təsiri
Daxil edilib: elektrikqaynağı (qövsü) zamanı ayrılan şüaların təsiri

W90

Digər qeyri-ionlaşdırıcı şüalanmanın təsiri
Daxil edilib: aşağıdakıların təsiri:
• infraqırmızı şüalanma
• lazer şüalanma
• radiotezlik şüalanma

W91

Dəqiqləşdirilməmiş növ şüalanmanın təsiri

W92

Süni mənbədən ayrılan həddindən artıq istinin təsiri

W93

Süni mənbəli həddindən artıq soyuğun təsiri
Daxil edilib: quru buzla kontakt
aşağıdakı buxarlarla nəfəs alma:
• maye:
• hava ilə
• hidrogenlə
• azotla
uzun müddət refrijeratorda qalma

W94

Yüksək və alçaq atmosfer təzyiqinin və atmosfer
təzyiqinin dəyişikliklərinin təsiri
Daxil edilib: aşağıdakıların təsiri:
sürətlə suya batarkən yüksək təzyiqin
aşağıdakı yerlərdən səthə qalxarkən təzyiqin düşməsi;
• suyun dərinliyindən
• yeraltından
aşağıdakılara səbəb olmuş, yüksək hündürlükdə yaşama və ya uzun müddətə
qalma:
• anoksiya
• barodontalgiya
• barootit
• hipoksiya
• dağ xəstəliyi
hava nəqliyyatı vasitəsində havaya qalxma və ya yerəenmə zamanı qəflətən
atmosfer təzyiqinin dəyişikliyi

W99
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Tüstünün, odun və alovun təsiri
(X00–X09)
[yuxarıda göstərilmiş yarımrubrikalarda hadisə yerlərinin koduna bax]
Daxil edilib: ildırım nəticəsində yanğın
Çıxarılıb: yanğın törətmə (X97.–)
partlayış zamanı törənmiş ikinci yanğın (W35–W40)
nəqliyyat bədbəxt hadisəsi (V01–V99)

X00

Binada və ya tikintidə nəzarət edilə bilməyən odun
(yanğının) təsiri
Yanan binanın və ya tikilinin:
• uçması
• yıxılması
• üzərindən düşən cisimlə zərbə
• içərisindən tullanma
Avadanlığın, mebelin:
• alovlanması
• alışması
• əriməsi
• közərməsi

X01

Bina və ya tikilidən xaric nəzarət edilməyən odun
(yanğının) təsiri
Daxil edilib: meşə yanğını

X02

Bina və ya tikilidə nəzarət edilən odun təsiri
Daxil edilib: buxarıdakı
sobadakı

X03

odun təsiri

Bina və ya tikilidən xaric nəzarət edilən odun təsiri
Daxil edilib: tonqal odunun təsiri

X04

Tezalışan maddələrin yanması zamanı zədələnmə
Daxil edilib: aşağıdakıların alışması:
• qazolinin
• kerosinin
• benzinin

X05

Yataq paltarının (köynəyinin) alışması və ya əriməsi
zamanı zədələnmə

X06

Digər paltarların və ona əlavələrin alışması və ya əriməsi
zamanı zədələnmə
Daxil edilib: plastik bəzək əşyalarının:
• alışması
• əriməsi

X08

Digər dəqiqləşdirilmiş tüstü, od və alov mənbələrinin təsiri

X09

Dəqiqləşdirilməmiş tüstü, od və alov mənbələrinin təsiri
Daxil edilib: ƏGO yanma
ƏGO yandırma
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İsti və közərmiş maddələrə (cisimlərə) toxunma
(X10–X19)
[yuxarıda göstərilmiş yarımrubrikalarda hadisə yerlərinin koduna bax]
Çıxarılıb: aşağıdakıların təsiri
• həddən artıq yüksək təbiət temperaturunun (X30.–)
• od və alovun (X00–X09)

X10

İsti içkilərə, qida məhsullarına, piylərə və yemək yağlarına
toxunma

X11

Krandan axan isti suya toxunma
Daxil edilib: aşağıdakı qablarda olan isti suya:
• vedrədə
• çəlləkdə
aşağıdakılardan axan isti suya:
• şlanqdan
• krandan

X12

Digər isti mayelərə toxunma
Daxil edilib: pilətədə qızdırılmış suya
Çıxarılıb: közərmiş (maye) metala (X18.–)

X13

Buxarın və isti buxarların təsiri

X14

İsti havanın və qazların təsiri
Daxil edilib: isti hava və qazlarla nəfəs alma

X15

İsti məişət cihazlarına toxunma
Daxil edilib: sobaya
elektrik və ya qaz pilətəsinə
samovara, çaynikə
(şüşə) (metal) qazana
mətbəx pilətəsinə
tosterə
Çıxarılıb: qızdırıcı cihazlara toxunma (X16.–)

X16

İsti qızdırıcı cihazlara, isitmə radiatoruna və borulara
toxunma

X17

İsti mühərriklərə, maşınlara və alətlərə toxunma
Çıxarılıb: isti qızdırıcı cihazlara
radiatorlara və borulara (X16.–)
isti məişət cihazlarına (X15.–)

X18

Digər közərmiş metallara toxunma
Daxil edilib: maye metala

X19

Digər və dəqiqləşdirilməmiş isti və közərmiş maddələrə və
cisimlərə toxunma
Çıxarılıb: adətən isti olmayan cisimlərə toxunma, məsələn, evdə yanğın zamanı közərmiş
cisimlərə (X00–X09)
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Zəhərli heyvanlarla və bitkilərlə kontakt
(X20–X29)
[yuxarıda göstərilmiş yarımrubrikalarda hadisə yerlərinin koduna bax]
Daxil edilib: aşağıdakılar tərəfindən ifraz edilən kimyəvi maddələrlə kontakt
• heyvanlar
• həşəratlar
dişlərdən, tüklərdən, iynələrdən, buynuzlardan və digər heyvanların zəhər ifrazı üçün
orqanlarından ifraz edilən zəhərlərlə kontakt
Çıxarılıb: zəhərli heyvan və bitkilərin qida kimi istifadəsi (X49.–)

X20

Zəhərli ilanlarla və kərtənkələlərlə kontakt
Daxil edilib: kobra ilə
gürzə ilə
əfi ilanla
qalxanburunla
zəhərli diş ilanı ilə
mambo ilə
zınqırovlu ilanla
dəniz ilanı ilə
Çıxarılıb: kərtənkələ ilə (zəhərsiz) (W59.–)
ilanla (zəhərsiz) (W59.–)

X21

Zəhərli hörümçəklərlə kontakt
Daxil edilib: "qara dul qadın" hörümçəyi ilə
böv ilə

X22

Əqrəblə kontakt

X23

Eşşək arısı ilə, bal arısı ilə kontakt
Daxil edilib: "sarı jaketlə" [yellow jacket]

X24

Çoxayaqlılarla və zəhərli qırxayaqlılarla (tropik) kontakt

X25

Digər zəhərli buğumayaqlılarla kontakt
Daxil edilib: qarışqalarla
tırtıllarla

X26

Zəhərli dəniz heyvanları və bitkiləri ilə kontakt
Daxil edilib: mərcan polipləri ilə
meduzalar ilə
nematosistlərlə
dəniz:
• anemonları ilə
• yerpənəkləri ilə
• kirpiləri ilə
Çıxarılıb: zəhərli dəniz heyvanları ilə (W56.–)
dəniz ilanları ilə (X20.–)

X27

Digər dəqiqləşdirilmiş zəhərli heyvanlarla kontakt

X28

Digər dəqiqləşdirilmiş zəhərli bitkilərlə kontakt
Daxil edilib: tikanlarını, iynələrini batırma və ya digər yollarla zəhərli maddələrin və ya
toksinlərin dəridən keçməsi
Çıxarılıb: zəhərli bitkilərin qidada istifadəsi (X49.–)
bitkilərin tikanları və ya iynələri ilə törənmiş ƏGO ilə deşilmiş yaralar (W60.–)

289

XƏSTƏLƏNMƏNİN VƏ ÖLÜMÜN XARİCİ SƏBƏBLƏRİ

X29

Dəqiqləşdirilməmiş zəhərli bitki və hevanlarla kontakt
Daxil edilib: ƏGO sancma (zəhərli)
ƏGO zəhərli dişləmə

Təbiət qüvvələrinin təsiri
(X30–X39)
[yuxarıda göstərilmiş yarımrubrikalarda hadisə yerlərinin koduna bax]

X30

Həddən artıq yüksək təbiət temperaturunun təsiri
Daxil edilib: gün vurmasının səbəbi kimi həddən artıq yüksək xarici temperatur
ƏGO yüksək temperaturun təsiri
Çıxarılıb: süni mənşəli həddən artıq yüksək temperaturun təsiri (W92.–)

X31

Həddən artıq alçaq təbiət temperaturunun təsiri
Daxil edilib: aşağıdakıların səbəbi kimi həddən artıq alçaq temperatur:
• ƏGO titrətmə
• ayaq və əllərin donması
aşağıdakıların təsiri:
• ƏGO soyuğun
• hava şəraitinin
Çıxarılıb: süni mənşəli soyuğun təsiri (W93.–)
quru buzla kontakt (W93.–)
maye qazla nəfəs alma (W93.–)

X32

Günəş işığının təsiri

X33

İldırım vurmasından zərərçəkmiş
Çıxarılıb: ildırım nəticəsində yanğın (X00–X09)
ildırımla törənmiş ağacın və ya digər obyektin yanması nəticəsində travma (W20.–)

X34

X34.0

Zəlzələdən zərərçəkmiş

Zəlzələ nəticəsində əmələ gəlmiş torpaq sürüşməsindən
zərərçəkmiş
Daxil edilib: binanın və ya digər tikilinin dağılması nəticəsində altında qalma və ya travma alma

X34.1
X34.8
X34.9

Sunamidən zərərçəkmiş
Zəlzələnin digər dəqiqləşdirilmiş təsirlərindən zərərçəkmiş
Zəlzələnin dəqiqləşdirilməmiş təsirlərindən zərərçəkmiş

X35

Vulkan püskürməsindən zərərçəkmiş

X36

Qar uçqunu, sürüşməsi və onların süxurları tərpətməsi
zamanı zərərçəkmiş
Daxil edilib: təbiət kataklizmləri il əlaqədar sel
Çıxarılıb: zəlzələ (X34.–)
hərəkətsiz qar uçqunu və ya sürüşməsi ilə toqquşma ilə əlaqədar nəqliyyat bədbəxt
hadisəsi (V01–V99)

X37

Dağıdıcı fırtına zamanı zərərçəkmiş
Daxil edilib: boran
leysan
siklon
qasırğa
tufan
şiddətli yağış
fırtına zamanı nəqliyyat vasitəsinin yoldan çıxarılması
Çıxarılıb: süxurların tərpənməsi zamanı torpaq rubrikalar və ya digər süni tikilinin dağılması (X36.–)
fırtınadan sonra baş vermiş nəqliyyat bədbəxt hadisəsi (V01–V99)
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X38

Su daşqını zamanı zərərçəkmiş
Daxil edilib: aşağıdakılar nəticəsində daşqın:
• keçmiş fırtına
• təbiət kataklizmləri zamanı qarların əriməsi
• bilavasitə fırtına ilə əlaqədar
Çıxarılıb: torpaq rubrikain və ya digər süni tikilinin dağılması nəticəsində daşqın (X36.–)
qabarma dalğası:
ƏGO (X39.–)
fırtına nəticəsində (X37.–)

X39

Digər və dəqiqləşdirilməmiş təbiət qüvvələrinin təsiri
Daxil edilib: ƏGO təbii radiasiya
ƏGO qabarma dalğası
Çıxarılıb: ƏGO xarici təsir (X59.9)
sunami (X34.1)

Zəhərli maddələrlə təsadüfi təsir etmə və təsadüfi zəhərlənmə
(X40–X49)
[yuxarıda göstərilmiş yarımrubrikalarda hadisə yerlərinin koduna bax]
Qeyd. Üçrəqəmli rubrikalarda təsnif olunmuş, dərman vasitələrinin və digər maddələrin dəqiqləşdirilmiş
siyahısına əlifba göstəricisində dərman vasitələrinin və kimyəvi maddələrin cədvəlində baxa
bilərsiniz. Aşağıdakı göstərilmiş maddələrlə birlikdə alkoholun olmasını Y90–Y91 əlavə kodlarını
istifadə etməklə müəyyənləşdirmək olar.
Daxil edilib: dərman vasitəsinin təsadüfən artıq dozada qəbulu, qeyri-düzgün təyini, səhvən və ya
diqqətsizlik nəticəsində qəbulu
dərman vasitələrinin, medikamentlərin, bioloji maddələrin terapevtik və cərrahi proseduralarda
istifadəsi zamanı bədbəxt hadisələr
(şəxsin özünün səbəb olduğu) təsadüfi və ya qəsdən olması aydınlaşdırılmayan zəhərlənmə.
Mümkün olduğu hallarda, hüquqi qaydalara riayət edin.
Çıxarılıb: X60–X69, X85–X90, Y10–Y19 rubrikalarındə təsnif olunan, dərman vasitəsinin qətl,
intihar, zərər vermək və digər məqsədlərlə yeridilməsi
xoşagəlməz reaksiyalara səbəb olmuş, dərman vasitəsinin terapevtik və ya profilaktik dozalarda
təyinata uyğun düzgün yeridilməsi (Y40–Y59)

X40

X41

Qeyri-opioid analgetiklər, qızdırmasalıcı və revmatizm
əleyhinə maddələrlə təsadüfi təsir etmə və təsadüfi
zəhərlənmə
Daxil edilib: 4 –aminofenol törəmələr
qeyri-steroid iltihab əleyhinə maddələr
pirazolon törəmələri
salisilatlar

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, qıcolma əleyhinə,
sedativ, yuxugətirici, parkinsonizm əleyhinə və psixotrop
maddələrlə təsadüfi təsiretmə, təsadüfi zəhərlənmə
Daxil edilib: antidepressantlar
barbituratlar
hidantoin törəmələri
iminostilbenlər
metakvalan birləşmələri
neyroleptiklər
psixostimulyatorlar
suksinimidlər və oksazolidinedionlar
trankvilizatorlar
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X42

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, narkotiklərlə və
psixodisleptiklərlə (hallusiongenlərlə) təsadüfi təsir etmə
və təsadüfi zəhərlənmə
Daxil edilib: kannabis (törəmələri)
kokain
kodein
heroin
lizerqid (LSD)
meskalin
metadon
morfin
opium (alkaloidlər)

X43

Vegetativ sinir sisteminə təsir edən digər dərman
maddələri ilə təsadüfi təsiretmə və təsadüfi zəhərlənmə
Daxil edilib: parasimpatolitik [antixolinerqik və antimuskarin maddələr] və spazmolitik
maddələr
parasimpatomimetik [xolinergik] maddələr
simpatolitik [antiadrenergik] maddələr
simpatomimetik [adrenergik] maddələr

X44

X45

Digər və dəqiqləşdirilməmiş dərman vasitələri ilə,
medikamentlərlə və bioloji maddələrlə təsadüfi təsiretmə
və təsadüfi zəhərlənmə
Daxil edilib: saya və skelet əzələlərinə və tənəffüs sisteminə təsir edən maddələr
anesteziyaedici maddələr (ümumi təsirli) (yerli təsirli)
aşağıdakı sistemlərinə təsir edən preparatlar:
• ürək-damar sisteminə
• mədə-bağırsaq sisteminə
hormonlar və onların sintetik əvəzediciləri
sistem və hematoloji maddələr
sistem təsirli antibiotiklər və digər infeksiya əleyhinə maddələr
terapevtik qazlar
vaksinlər
su balansına təsir edən maddələr və mineral mübadiləsinə, sidik turşusu
mübadiləsinə təsir edən dərman maddələri

Alkoholla təsadüfi təsiretmə və təsadüfi zəhərlənmə
Daxil edilib: spirt:
• ƏGO
• butil [1-butanol]
• etil [etanol]
• izopropil [2-propanol]
• metil [metanol]
• propil [1-propanol]
təmizlənmiş araq yağı

X46

Üzvi həlledicilərlə, halogenli karbohidratlarla və onların
buxarları ilə təsadüfi təsiretmə və təsadüfi zəhərlənmə
Daxil edilib: benzol və onların homoloqları
karbon dördxlorid [tetraxlormetan]
xlorftorkarbonlar
neft (törəmələri)
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X47

Digər qazlarla və buxara bənzər maddələrlə təsadüfi
təsiretmə və təsadüfi zəhərlənmə
Daxil edilib: karbonoksidi
helium (qeyri-tibbi) ƏGO
gözyaşardıcı qaz
mühərrikin işlənmiş qazı (motonəqliyyat vasitəsinə)
azot oksidləri
kükürd-iki oksid
məişət qazı
Çıxarılıb: metal buxarları və tüstüləri (X49.–)

X48

Pestisidlərlə təsadüfi təsiretmə və təsadüfi zəhərlənmə
Daxil edilib: fumiqantlar
funqisidlər
herbisidlər
insektisidlər
rodentisidlər
oduncağın kimyəvi işlənməsi üçün maddələr
Çıxarılıb: gübrələr və bitkilərin əlavə qida maddələri (X49.–)

X49

Digər və dəqiqləşdirilməmiş kimyəvi və zəhərli maddələrlə
təsadüfi təsiretmə və təsadüfi zəhərlənmə
Daxil edilib: aşındırıcı aromatik maddələr, turşular və yeyici qələvilər
yapışqanlar və adheziv maddələr
tüstüsü və buxarları da daxil olmaqla metallar, boyaq maddələri və boyalar
gübrələr və bitkilərin əlavə qida vasitələri
ƏGO zəhərlər
zəhərli qida məhsulları və zəhərli bitkilər
sabunlar və detergentlər
Çıxarılıb: zəhərli heyvan və bitkilərlə kontakt (X20–X29)

Həddindən artıq gərginlik, səyahət və məhrumiyyət
(X50–X57)
[yuxarıda göstərilmiş yarımrubrikalarda hadisə yerlərinin koduna bax]
Çıxarılıb: basqın (X85–Y09)
nəqliyyat bədbəxt hadisələri (V01–V99)

X50

Həddindən artıq gərginlik və kəskin və ya təkrarlanan
hərəkətlər
Daxil edilib: qaldırma:
• ağır cismi
• ağırlıqları
marafon qaçışı
avar çəkmə

X51

Səyahət və yerdəyişmə

X52

Çəkisizlik şəraitində uzun müddət qalma
Daxil edilib: (modelləşdirilmiş) kosmik nəqliyyat vasitəsində çəkisizlik

X53

Qidanın olmaması
Daxil edilib: aşağıdakılara səbəb olmuş qidanın olmaması:
• arıqlama
• kifayət qədər yeməmə
• aclıq
Çıxarılıb: diqqətdən kənar və nəzarətsiz qoyulma nəticəsində (Y06.–)
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X54

Suyun olmaması
Daxil edilib: aşağıdakılara səbəb olmuş suyun olmaması:
susuzlaşma
üzülmə
Çıxarılıb: diqqətdən kənar və nəzarətsiz qoyulma nəticəsində (Y06.–)
Özünə fikir verməmək nəticəsində yetərincə su və qida qəbul etməmək (R63.6)
Özünə fikir verməmək ƏGO (R64.8)

X57

Dəqiqləşdirilməmiş məhrumiyyət
Daxil edilib: yoxsulluq

Digər və dəqiqləşdirilməmiş faktorların təsadüfi təsiri
(X58–X59)
[yuxarıda göstərilmiş yarımrubrikalarda hadisə yerlərinin koduna bax]

X58

Digər dəqiqləşdirilmiş faktorların təsiri

X59

Dəqiqləşdirilməmiş faktor təsiri

X59.0
X59.9

Dəqiqləşdirilməmiş faktorun təsiri nəticəsində zədələnmə
Dəqiqləşdirilməmiş faktorun təsiri nəticəsində digər və
dəqiqləşdirilməmiş zədələnmə
Daxil edilib: ƏGO bədbəxt hadisə
ƏGO arzu edilməyən təsirlər

Qəsdən özünü zədələmə
(X60–X84)
[yuxarıda göstərilmiş yarımrubrikalarda hadisə yerlərinin koduna bax]
Daxil edilib: zəhərlənmə və travma yolu ilə qəsdən özünü zədələmə
intihar (cəhdi)

X60

Qeyri-opioid analgetiklərlə, qızdırmasalıcı və revmatizm
əleyhinə maddələrlə qəsdən təsir etmə və qəsdən özünü
zəhərləmə
Daxil edilib: 4-aminofenol törəmələri
qeyri-steroid iltihab əleyhinə preparatlar
pirazolon törəmələr
salisilatlar

X61

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan qıcolma əleyhinə,
sedativ, yuxu gətirici, parkinsionizm əleyhinə və psixotrop
maddələrlə qəsdən təsir etmə və qəsdən özünü zəhərləmə
Daxil edilib: antidepressantlar
barbituratlar
hidantoin törəmələri
iminostilibenlər
metakvalan birləşmələri
neyroleptiklər
psixostimulyatorlar
suksinimidlər və oksazolidinedinlər
trankvilizatorlar
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X62

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan narkotiklərlə və
psixodisleptiklərə [halliusinogenlərlə] qəsdən təsir etmə və
qəsdən özünü zəhərləmə
Daxil edilib: kannabis (törəmələri)
kokain
kodein
heroin
lizerqid [LSD]
meskalin
metadon
morfi
opium (alkaloidləri)

X63

X64

Vegetativ sinir siteminə təsir edən digər dərman vasitələri
ilə qəsdən təsir etmə və qəsdən özünü zəhərləmə
Daxil edilib: parasimpatolitik [antixolinerqik və antimuskarin] və spazmolitik maddələr
parasimpatomimetik [xolinerqik] maddələr
simpatolitik [antiadrenergik] maddələr
simpatomimetik [adrenergik] maddələr

Digər və dəqiqləşdirilməmiş dərman vasitələri,
medikamentlərlə və bioloji maddələrlə qəsdən təsir etmə
və qəsdən özünü zəhərləmə
Daxil edilib: əsasən saya və skelet əzələlərinə və tənəffüs sisteminə təsir edən maddələr
anesteziya edici maddələr (ümumi təsirli) (yerli təsir)
aşağıdakı sistemlərə təsir edən preparatlar:
• ürək-damar sistemi
• mədə-bağırsaq traktı
hormonlar və onların sintetik əvəzediciləri
sistemli və hemotoloji vasitələr
sistem təsirli antibiotiklər və digər infeksiya əleyhinə maddələr
terapevtik qazlar
yerli təsirli preparatlar
vaksinlər
su balansına təsir edən maddələr və mineral mübadiləsinə və sidik turşusu
mübadiləsinə təsir edən dərman maddələri

X65

Alkoholla qəsdən təsiretmə və qəsdən özünü zəhərləmə
Daxil edilib: spirt:
• ƏGO
• butil [1-butanol]
• etil [etanol]
• izopropil [2-propanol]
• metil [metanol]
• propil [1-propanol]
təmizlənmiş araq yağı

X66

Üzvi həlledicilərlə, halogenli karbohidratlar və onların
buxarları ilə qəsdən təsiretmə və qəsdən özünü zəhərləmə
Daxil edilib: benzol və onun homoloqları
karbon dördxlorid [tetraxlormeton]
xlorftorkarbonlar
neft (törəmələri)
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X67

Digər qazlarla və buxarabənzər maddələrlə qəsdən təsir
etmə və qəsdən özünü zəhərləmə
Daxil edilib: karbon oksidi
helium (qeyri-tibbi) ƏGO
göz yaşardıcı qaz
mühərrikin işlənmiş qazı (motonəqliyyat vasitəsinin)
azotoksidləri
kükürd-iki oksid
məişət qazı
Çıxarılıb: metal buxarları və tüstüləri (X69.–)

X68

Pestisidlərlə qəsdən təsir etmə və qəsdən özünü zəhərləmə
Daxil edilib: fumiqantlar
funqisidlər
herbisidlər
insektisidlər
rodentisidlər
oduncağın kimyəvi işlənməsi üçün maddələr
Çıxarılıb: gübrələr və bitkilərin əlavə qida maddələri (X69.–)

X69

Digər və dəqiqləşdirilməmiş kimyəvi və zəhərli maddələrlə
qəsdən təsiretmə və qəsdən özünü zəhərləmə
Daxil edilib: aşındırıcı aromatik maddələr, turşular və yeyici qələvilər
yapışqanlar və adheziv maddələr
tüstüsü və buxarları da daxil olmaqla metallar
boyaq maddələri və boyalar
gübrələr və bitkilərin qida vasitələri
ƏGO zəhərlər
zəhərli qida məhsulları və zəhərli bitkilər
sabunlar və detergentlər

X70

Asma, ilgəklə boğma və boğulma yolları ilə qəsdən özünü
zədələmə

X71

Suda batma və boğulma yolu ilə qəsdən özünü zədələmə

X72

Əl odlu silahlarından atəşlə qəsdən özünü zədələmə

X73

Yivli tüfəngdən, qırma tüfəngdən və iri çaplı odlu silahdan
atəşlə qəsdən özünü zədələmə

X74

Digər və dəqiqləşdirilməmiş odlu silahdan atəşlə qəsdən
özünü zədələmə

X75

Partlayıcı maddələrdən istifadə etməklə qəsdən özünü
zədələmə

X76

Tüstü ilə, odla və alovla qəsdən özünü zədələmə

X77

Buxarla, isti buxarlanmalarla və isti cisimlərlə özünü
zədələmə

X78

İti cisimlərlə özünü zədələmə

X79
X80

Küt cisimlərlə özünü zədələmə
Hündürlükdən tullanma yolu ilə qəsdən özünü zədələmə
Daxil edilib: bir səviyyədən digərinə qəsdən yıxılma

296

XƏSTƏLİKLƏRİN BEYNƏLXALQ STATİSTİK TƏSNİFATI

X81

Hərəkət edən obyektin altına tullanma və ya qabağında
uzanma yolu ilə qəsdən özünü zədələmə

X82

Motorlu nəqliyyat vasitəsinin qəzası yolu ilə qəsdən özünü
zədələmə

X83

Daxil edilib: aşağıdakılarla qəsdən toqquşma:
• motonəqliyyat vasitəsilə
• qatarla
• tramvayla
Çıxarılıb: təyyarə qəzası yolu ilə (X83.–)

Digər və dəqiqləşdirilmiş yollarla qəsdən özünü zədələmə
Daxil edilib: aşağıdakı yollarla:
• zəhərli maddələr istisna olaraq, yeyici maddələrin təsiri
• təyyarə qəzaları
• elektrik cərəyanı ilə zədələmə

X84

Dəqiqləşdirilməmiş yollarla qəsdən özünü zədələmə

Qəsd etmə
(X85–Y09)
[yuxarıda göstərilmiş yarımrubrikalarda hadisə yerlərinin koduna bax]
Daxil edilib: qətl
şikəst etmək və ya istənilən bir vasitənin köməyi ilə, qətl məqsədi ilə bir şəxsin digərinə
yetirdiyi zədələr
Çıxarılıb: aşağıdakılar nəticəsində zədələnmələr:
• qanunla nəzərdə tutulmuş fəaliyyətləri (Y35.–)
• hərbi fəaliyyətlə (Y36.–)

X85

Dərman vasitələrindən, medikamentlərdən və bioloji
maddələrdən istifadə etməklə qəsd etmə
Daxil edilib: zəhərləmə yolu ilə qətl:
• bioloji maddələrlə
• dərman vasitələri ilə
• medikamentlərlə

X86

Yeyici maddələrdən istifadə etməklə qəsd etmə
Çıxarılıb: yeyici qazlardan istifadə etməklə (X88.–)

X87

Pestisidlərdən istifadə etməklə qəsd etmə
Daxil edilib: oduncağın kimyəvi işlənməsi üçün vasitələrdən istifadə etməklə
Çıxarılıb: bitkilərin əlavə qida vasitələrindən və gübrələrdən istifadə etməklə (X89.–)

X88

Qazlardan və buxarabənzər maddələrdən istifadə etməklə
qəsd etmə

X89

Digər və dəqiqləşdirilmiş kimyəvi və zəhərli maddələrdən
istifadə etməklə qəsd etmə
Daxil edilib: bitkilərin əlavə qida vasitələrindən və gübrələrindən istifadə etməklə

X90

Dəqiqləşdirilməmiş kimyəvi və zəhərli maddələrdən
istifadə etməklə qəsd etmə
Daxil edilib: ƏGO zəhərləmə yolu ilə qətl
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X91
X92
X93
X94
X95
X96

Asma, boğulma və ilgəklə boğma yolu ilə qəsd etmə
Suda boğma və suya batırma yolu ilə qəsd etmə
Əl odlu silahından atəş açma yolu ilə qəsd etmə
Yivli tüfəngdən, qırma tüfəngdən və iriçaplı odlu silahdan
atəş açma yolu ilə qəsd etmə
Digər və dəqiqləşdirilməmiş odlu silahdan atəş açma yolu
ilə qəsd etmə
Partlayıcı maddələrdən istifadə etmək yolu ilə qəsd etmə
Çıxarılıb: alışdırıcı qarışıqdan istifadə etmək yolu ilə (X97.–)

X97

X98
X99

Tüstüdən, oddan və alovdan istifadə etməklə qəsd etmə
Daxil edilib: odlama
aşağıdakılardan istifadə:
• siqaretdən
• alışdırıcı qarışıqdan

Buxardan, isti buxarlanmalardan və isti cisimlərdən
istifadə etməklə qəsd etmə
İti cisimdən istifadə etməklə qəsd etmə
Daxil edilib: ƏGO yaralanma

Y00
Y01
Y02
Y03

Küt cisimdən istifadə etməklə qəsd etmə
Hündürlükdən itələmə yolu ilə qəsd etmə
Hərəkət edən obyektin altına itələmə və ya onun qarşısına
uzatma yolu ilə qəsd etmə
Motorlu nəqliyyat vasitəsindən basma yolu ilə qəsd etmə
Daxil edilib: motonəqliyyat vasitəsi ilə qəsdən basma və ya zərbə yetirmə

Y04

Fiziki qüvvə tətbiq etmək yolu ilə qəsd etmə
Daxil edilib: silahsız savaşma və ya döyüşmə
Çıxarılıb: aşağıdakı yollarla qəsd etmə:
• ilgəklə boğma (X91.–)
• suya batırma (X92.–)
• silahdan istifadə etmə (X93–X95, X99.9, Y00.–)
fiziki qüvvə tətbiq etməklə seksual qəsd (Y05.–)

Y05

Fiziki qüvvə tətbiq etməklə seksual qəsd
Daxil edilib: zorlama (cəhd)
sodomiya (cəhdi)

Y06

Qulluqdan məhrum etmə və baxımsız qoyma

Y06.0
Y06.1
Y06.2
Y06.8
Y06.9

Həyat yoldaşı və ya partnyoru tərəfindən
Valideyn tərəfindən
Tanış və ya dost tərəfindən
Digər dəqiqləşdirilmiş şəxslər tərəfindən
Dəqiqləşdirilməmiş şəxs tərəfindən

Y07

Kobud rəftarın digər formaları
Daxil edilib: psixi sərtlik fiziki
sərtlik seksual
sərtlik işgəncə
Çıxarılıb: nəzarətdən və qulluqdan məhrum etmə (Y06.–)
fiziki qüvvə tətbiq etməklə seksual qəsd (Y05.–)
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Y07.0

Həyat yoldaşı və ya partnyoru tərəfindən

Y07.1
Y07.2
Y07.3
Y07.8
Y07.9

Valideyn tərəfindən
Tanış və ya dost tərəfindən
Rəsmi şəxslər tərəfindən
Digər dəqiqləşdirilmiş şəxslər tərəfindən
Dəqiqləşdirilməmiş şəxs tərəfindən

Y08

Digər dəqiqləşdirilmiş üsullarla qəsd etmə

Y09

Dəqiqləşdirilməmiş üsulla qəsd etmə
Daxil edilib: ƏGO siyasi qətl
ƏGO insanları qırıb qurtarma
insan qətli (qeyri-təsadüfi)
ƏGO ölümcül zədə yetirmə

Qeyri-müəyyən məqsədlərlə yetirilmiş zədələnmə
(Y10–Y34)
[yuxarıda göstərilmiş yarımrubrikalarda hadisə yerlərinin koduna bax]
Qeyd. Əldə olunan məlumatın hadisənin qətl və ya zədə yetirmə məqsədi ilə törədildiyi, bədbəxt hadisə,
özünü zədələmə və ya zorakı hal olduğunu aydınlaşdırmaq üçün tibbi və hüquqi ekspertlərə kifayət
etmədiyi hallar bu bloka daxil edilib. Bura təsadüfi və ya qəsdli xarakterdə olması haqda məlumat
olmayan zəhərlənmələr istisna olmaqla, özünü zədələmələr daxil edilib (X40–X49). Mümkün olduğu
hallarda, hüquqi qaydalara riayət edin.

Y10

Qeyri-müəyyən məqsədlərlə qeyri-opioid analgetiklərlə,
qızdırmasalıcı və revmatizm əleyhinə maddələrlə
zəhərlənmə və təsiretmə
Daxil edilib: 4-aminofenol törəmələri
qeyri-steroid iltihab əleyhinə maddələr
pirazolon törəmələri
salisilatlar

Y11

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, qıcolma əleyhinə,
sedativ, yuxugətirici, parkinsonizm əleyhinə və psixotrop
vasitələr ilə qeyri-müəyyən məqsədlərlə zəhərləmə və təsir
etmə
Daxil edilib: antidepresantlar
barbituratlar
hidatoin törəmələri
idantoin törəmələri
iminostilbenlər
metakvalan birləşmələri
neyroleptiklər
psixostimulyatorlar
suksinimidlər və oksazolidinedionlar
trankvilizatorlar
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Y12

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, narkotiklərlə və
psixodisleptiklərlə [hallusinogenlərlə] qeyri-müəyyən
məqsədlərlə zəhərlənmə və təsir etmə
Daxil edilib: kannabis (törəmələr)
kokain
kodein
seroin
lizerqid [LSD]
meskalin
metadon
morfi
opium (alkaloidlər)

Y13

Vegetativ sinir sisteminə təsir edən digər dərman vasitələri
ilə qeyri-müəyyən məqsədlərlə zəhərləmə və təsir etmə
Daxil edilib: parasimpatolitik [antixolinerqik və antimuskarin] və spazmolitik maddələr
parasimpatomimetik [xolinerqik] maddələr
simpatolitik [antiadrenergik] maddələr
simpatomimetik [adrenergik] maddələr

Y14

Digər və dəqiqləşdirilməmiş dərman vasitələri ilə,
medikamentlərlə və bioloji maddələrlə qeyri-müəyyən
məqsədlərlə zəhərləmə və təsir etmə
Daxil edilib: əsasən saya və skelet əzələlərinə və tənəffüs sisteminə təsir edən maddələr
anesteziyaedici maddələr (ümumi təsirli) (yerli təsir)
aşağıdakı sistemlərə təsir edən preparatlar:
• ürək-damar sistemi
• mədə-bağırsaq traktı
hormonlar və onların sintetik əvəzediciləri
sistemli və hemotoloji vasitələr
sistem təsirli antibiotiklər və digər infeksiya əleyhinə maddələr
terapevtik qazlar
yerli təsirli preparatlar
vaksinlər
su balansına təsir edən maddələr və mineral mübadiləsinə və sidik turşusu
mübadiləsinə təsir edən dərman maddələri

Y15

Alkoholla qeyri-müəyyən məqsədlərlə zəhərləmə və təsir
etmə
Daxil edilib: spirt:
• ƏGO
• butil [1-butanol]
• etil [etanol]
• izopropil [2-propanol]
• metil [metanol]
• propil [1-propanol]
təmizlənmiş araq yağı

Y16

Üzvü həlledicilərlə və halogenli karbohidratlarla və onların
buxarları ilə qeyri-müəyyən məqsədlərlə zəhərləmə və təsir
etmə
Daxil edilib: benzol və onların homoloqları
karbon dörd xlorid [tetraxlormetan]
xlorftor karbon
neft (törəmələri)
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Y17

Digər qazlarla və buxarabənzər maddələrlə qeyri-müəyyən
məqsədlərlə zəhərlənmə və təsir etmə
Daxil edilib: karbon oksidi
helium (qeyri-tibbi) ƏGO
gözyaşardıcı qaz
mühərrikin işlənmiş qazları (motonəqliyyat vasitəsinin)
azot oksidləri
kükürd iki oksidi
məişət qazı
Çıxarılıb: metalların tüstüləri və buxarları (Y19.–)

Y18

Pestisidlərlə qeyri-müəyyən məqsədlərlə zəhərləmə və
təsir etmə
Daxil edilib: fumiqantlar
funqisidlər
herbisidlər
inseksitidlər
rodentisidlər
oduncağın kimyəvi işlənməsi üçün vasitələr
Çıxarılıb: gübrələr və bitkilərin əlavə qida vasitələri (Y19.–)

Y19

Digər və dəqiqləşdirilməmiş kimyəvi və zəhərli maddələrlə
qeyri-müəyyən məqsədlərlə zəhərləmə və təsir etmə
Daxil edilib: aşılayıcı aromatik maddələr, turşular və yeyici qələvilər
yapışqanlar və adqeziv daxil olmaqla metallar
boyaq maddələri və boyalar
gübrələr və bitkilərin əlavə qida vasitələri
ƏGO zəhərlər
zəhərli qida məhsulları və zəhərli bitkilər
sabunlar və detergentlər

Y20
Y21
Y22
Y23
Y24
Y25
Y26
Y27
Y28
Y29
Y30

Qeyri-müəyyən məqsədlərlə asma, boğulma və ilgəklə
boğma
Qeyri-müəyyən məqsədlərlə suya batırma və suda boğma
Qeyri-müəyyən məqsədlərlə əl odlu silahından açılan
atəşlə zədələmə
Qeyri-müəyyən məqsədlərlə yivli tüfəngdən, qırma
tüfəngdən və iri çaplı odlu silahdan atəşlə zədələmə
Qeyri-müəyyən məqsədlərlə digər və dəqiqləşdirilməmiş
odlu silahdan atəşlə zədələmə
Qeyri-müəyyən məqsədlərlə partlayıcı maddə ilə kontakt
Qeyri-müəyyən məqsədlərlə tüstü ilə, odla və alovla təsir
etmə
Qeyri-müəyyən məqsədlərlə buxarla, isti buxarlanmalarla
və isti cisimlərlə kontakt
Qeyri-müəyyən məqsədlərlə iti cisimlərlə kontakt
Qeyri-müəyyən məqsədlərlə küt cisimlərlə kontakt
Qeyri-müəyyən məqsədlərlə yüksəklikdən yıxılma,
tullanma və ya itələmə
Daxil edilib: təsadüfi və ya qəsdən törədilmiş dəqiqləşdirilməmiş, bir səviyyədən digərinə
yıxılma zamanı zərər çəkmiş
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Y31
Y32
Y33
Y34

Qeyri-müəyyən məqsədlərlə hərəkət edən obyektin
qarşısında və ya üzərinə yıxılma, uzanma və ya qaçma
Qeyri-müəyyən məqsədlərlə motorlu nəqliyyat vasitəsilə
zərbə
Qeyri-müəyyən məqsədlərlə digər dəqiqləşdirilmiş
zədələnmələr
Qeyri-müəyyən məqsədlərlə dəqiqləşdirilməmiş
zədələnmələr

Qanunla nəzərdə tutulmuş müdaxilələr və hərbi əməliyyatlar
(Y35–Y36)
Y35

Qanunla nəzərdə tutulmuş müdaxilələr
Daxil edilib: cinayətkarların həbs edilməsi və ya həbs etmək cəhdi, asayişin qorunması və
digər hüquqi hərəkətlər zamanı, polis və ya digər qanun işçiləri, o cümlədən ordu
tərəfindən vurulmuş zədələr

Y35.0

Qanunla nəzərdə tutulmuş müdaxilələr zamanı odlu silahdan
istifadə edilməsi
Qanunla nəzərdə tutulmuş müdaxilələr:
• pulemyotla
• tapança ilə
• qırma və ya rezin güllələrlə

Y35.1

Qanunla nəzərdə tutulmuş müdaxilələr zamanı partlayışlardan
istifadə edilməsi
Qanunla nəzərdə tutulmuş müdaxilələr:
• dinamitlə
• partlayıcı mina ilə
• qumbara ilə
• bomba ilə

Y35.2

Qanunla nəzərdə tutulmuş müdaxilələr zamanı qazdan istifadə
edilməsi
Qanunla nəzərdə tutulmuş müdaxilələr nəticəsində:
• qazla törənmiş asfiksiya
• gözyaşardıcı qazla zədələnmə
• qazla zəhərlənmə

Y35.3

Qanunla nəzərdə tutulmuş müdaxilələr zamanı küt cisimlərdən
istifadə edilməsi
Qanunla nəzərdə tutulmuş müdaxilələr zamanı zərbə:
• dəyənəklə
• küt cisimlə
• ağacla

Y35.4

Qanunla nəzərdə tutulmuş müdaxilələr zamanı iti cisimlərdən
istifadə edilməsi
Qanunla nəzərdə tutulmuş müdaxilələr zamanı:
• kəsmək
• süngü ilə zədələmək
• deşmək
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Y35.5

Qanunla nəzərdə tutulmuş ölüm cəzası
Məhkəmə və ya hökumət orqanlarının (daimi və ya müvəqqəti) qətnamələri ilə nəzərdə
tutulmuş bütün növ ölüm cəzaları, belə ki:
• qazla boğma
• baş kəsmə (gilyotinlə)
• elektrik stulunda ölüm
• asma
• zəhərləmə
• güllələmə

Y35.6

Qanunla nəzərdə tutulmuş digər və dəqiqləşdirilmiş vasitələrlə
zədə yetirmə
Döymə

Y35.7

Qanunla nəzərdə tutulmuş dəqiqləşdirilməmiş vasitələrlə zədə
yetirmə

Y36

Hərbi əməliyyatlar
Qeyd. Y36.8 rubrikaində təsnif olunmuş hərbi əməliyyatların dayandırılmasından sonra və
hərbi əməliyyatlar nəticəsində alınmış zədələnmələr
Daxil edilib: hərbi əməliyyatlarla və vətəndaş qarışıqları ilə əlaqədar, hərbi qulluqçuların və
mülki şəxslərin aldığı travmalar

Y36.0

Hərbi əməliyyatlar nəticəsində hərbi-dəniz silahından
partlayışla törənmiş zədələnmələr
Dərinlik bombası
Dəniz minası
Açıq dənizdə və ya limanda ƏGO minalar
Dəniz artilleriyasının mərmiləri
Torpedalar
Sualtı partlayışla

Y36.1

Hərbi əməliyyatlar nəticəsində təyyarənin dağılması ilə
törənmiş zədələnmələr
Təyyarənin yanması
Təyyarənin partlayışı
zamanı zədələnmələr
Təyyarənin mərmi ilə vurulması
Düşmüş təyyarənin altında qalıb əzilmə

Y36.2

Hərbi əməliyyatlar nəticəsində digər növ partlayışlarla və ya
qəlpələrlə törənmiş zədələnmələr
Hərbi əməliyyatlar zamanı:
• təsadüfi partlayışlar:
• hərbi anbarda
• şəxsi silahın
• tank əleyhinə bomba ilə (qəlpələrlə)
• artilleriya mərmisinin
• çaxmaq mexanizminin
• silah lüləsinin
• minanın
• artilleriya mərmisinin
• bombanın
• qumbaranın
• idarə edilən mərminin
qəlpələri ilə
• fuqas bombanın
• raketin
• minanın
• şrapnelin
• ƏGO minanın

303

XƏSTƏLƏNMƏNİN VƏ ÖLÜMÜN XARİCİ SƏBƏBLƏRİ

Y36.3

Hərbi əməliyyatlar nəticəsində odla, yanğınla və isti maddələrlə
törədilmiş zədələnmələr
Yandırıcı qurğuların birbaşa təsiri və ya adi tipli hər hansı silahın dolayı təsiri nəticəsində
yaranmış odla törənmiş:
• asfiksiyalar
• yanıqlar
• digər zədələnmələr
Benzin bombası ilə törənmiş

Y36.4

Hərbi əməliyyatlar nəticəsində odlu silahla və digər adi silah
növləri ilə törədilmiş zədələnmələr
Döyüş yarası
Süngü yarası
Aşağıdakılardan atılmış güllə ilə yaralanma:
• yivli tüfəngdən
• pulemyotdan
• tapançadan
• qırma tüfəngdən
• rezin (tüfəng)
ƏGO hərbi əməliyyatlar zamanı suda boğulma
Barıt gülləsi ilə yaralanma (qırma tüfəngin)

Y36.5

Y36.6
Y36.7

Nüvə silahından istifadə etməklə hərbi əməliyyatlar
Zərbə dalğasının təsiri
Nüvə silahının istifadəsi ilə əlaqədar ionlaşdırıcı radiasiyanın təsiri
İşıq şüalanmasının təsiri
İstiliyin təsiri
Nüvə silahının digər birbaşa və ikincili təsirləri

Bioloji silahdan istifadə ilə əlaqədar hərbi əməliyyatlar
Kimyəvi və digər kütləvi qırğın silah növlərindən istifadə ilə
əlaqədar hərbi əməliyyatlar
Qazlar, tüstülər, kimyəvi maddələr
Lazerlər

Y36.8

Hərbi əməliyyatlar dayandırıldıqdan sonra aparılan döyüş
əməliyyatları nəticəsində alınmış zədələnmələr
Döyüş əməliyyatlarının gedişində qoyulmuş, hərbi əməliyyatlar dayandırıldıqdan sonra
bombanın və ya minanın partlaması zamanı alınmış zədələnmə
Y36.0–Y36.7 və ya Y36.9 rubrikalarındə təsnif olunan, hərbi əməliyyatlar dayandırıldıqdan
sonra aparılan döyüş əməliyyatları nəticəsində zədələnmələr

Y36.9

Dəqiqləşdirilməmiş hərbi əməliyyatlar nəticəsində
zədələnmələr

Terapevtik və cərrahi müdaxilələrin ağırlaşmaları
(Y40–Y84)
Daxil edilib: tibbi cihazlarla və qurğularla əlaqədar ağırlaşmalar
təyinata uyğun olaraq, terapevtik və ya profilaktik dozalarda düzgün yeridilmiş dərman
vasitələri ilə əlaqədar hər hansı arzu olunmaz reaksiyalar
cərrahi və ya terapevtik müdaxilələr zamanı xəstəyə təsadüfən zədə yetirmə
icra edilərkən xəstəyə zədə yetirilməsi göstərilməyən, pasientin anormal reaksiyalarına və uzaq
ağırlaşmalara səbəb olmuş cərrahi və ya terapevtik proseduralar
Çıxarılıb: təsadüfən artıq doza yetirmə, qeyri-düzgün təyinat və ya dərman vasitəsinin yanlış qəbulu
(X40–X44)
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Terapevtik tətbiqi zamanı arzuolunmaz reaksiyalara səbəb olmuş
dərman vasitələri, medikamentlər və bioloji maddələr
(Y40–Y59)
Qeyd. Dördrəqəmli yarımrubrikalarda təsnif olunmuş spesifik dərman vasitələrinin siyahısına əlifba
sırası ilə göstəricidə dərman vasitələrinin və kimyəvi maddələrin cədvəlində baxa bilərsiniz.
Çıxarılıb: dərman vasitələrinin medikamentlərin və bioloji maddələrin terapevtik və cərrahi proseduralar
zamanı yeridilmə texnikasının qeyri-mükəmməlliyi ilə əlaqədar bədbəxt hadisələr (Y60–Y69)

Y40

Gediş təsirli antibiotiklər
Çıxarılıb: yerli istifadə olunan antibiotiklər (Y56.–)
şiş əleyhinə antibiotiklər (Y43.3)

Y40.0
Y40.1
Y40.2
Y40.3
Y40.4
Y40.5

Penisillinlər
Sefalosporinolar və digər β–laktam antibiotiklər
Xloramfenikol qruppasının preparatları
Makrolidlər
Tetrasiklinlər
Aminoqlikozidlər
Streptomisin

Y40.6
Y40.7
Y40.8
Y40.9

Rifampisinlər
Ümumi təsirli göbələk əleyhinə antibiotiklər
Digər sistem təsirli antibiotiklər
Dəqiqləşdirilməmiş sistem təsirli antibiotiklər

Y41

Digər sistem təsirli infeksiya əleyhinə və parazit əleyhinə
vasitələr
Çıxarılıb: yerli təsirli infeksiya əleyhinə preparatlar (Y56.–)

Y41.0
Y41.1

Sulfanilamid preparatları
Antimikobakterial preparatlar
Çıxarılıb: rifampisinlər (Y40.6)
streptomisinlər (Y40.5)

Y41.2

Malyariya əleyhinə preparatlar və qanda parazitlik edən digər
ibtidailərə təsir edən vasitələr

Y41.3
Y41.4
Y41.5

Protozoy infeksiyalarının müalicəsi üçün digər vasitələr
Antihelmint vasitələr
Virus əleyhinə dərman vasitələri

Çıxarılıb: hidroksixinolin törəmələri (Y41.8)

Çıxarılıb: amantadin (Y46.7)
sitarabin (Y43.1)

Y41.8

Digər dəqiqləşdirilmiş sistem təsirli infeksiya əleyhinə və
parazit əleyhinə vasitələr
Hidroksixinolin törəmələri
Çıxarılıb: malyariya əleyhinə preparatlar (Y41.2)

Y41.9

Dəqiqləşdirilməmiş sistem təsirli infeksiya əleyhinə və parazit
əleyhinə preparatlar

Y42

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan hormonlar, onların
sintetik əvəzediciləri və antoqonistləri
Çıxarılıb: mineralokortikoidlər və onların antoqonistləri (Y54.0–Y54.1)
oksitosin qruppasından hormonal preparatlar (Y55.0)
paratireoid hormonlar və onların törəmələri (Y54.7)

305

XƏSTƏLƏNMƏNİN VƏ ÖLÜMÜN XARİCİ SƏBƏBLƏRİ

Y42.0

Qlükokortikoidlər və onların sintetik analoqları
Çıxarılıb: yerli tətbiq olunan qlükokortikoidlər (Y56.–)

Y42.1
Y42.2
Y42.3
Y42.4

Tireoid hormonlar və onların əvəzediciləri
Antitireoid preparatlar
İnsulin və peroral hipoqlikemik (diabet əleyhinə) preparatlar
Peroral kontraseptivlər
Poli- və birkomponentil preparatlar

Y42.5

Digər estrogenlər və progestogenlər
Qarışıqları və onların əvəzediciləri

Y42.6

Digər rubrikalarda təsnif olunmayan antiqonadotropinlər,
antiestrogenlər, antiandrogenlər
Tamoksifen

Y42.7
Y42.8

Androgenlər və onların anabolik analoqları
Digər və dəqiqləşdirilməmiş hormonlar və onların sintetik
əvəzediciləri
Hipofizin ön payının hormonları

Y42.9

Hormonların digər və dəqiqləşdirilməmiş antaqonistləri

Y43

Əsasən sistem təsirli preparatlar
Çıxarılıb: başqa rubrikalarda təsnif olunmayan (BBTO) vitaminlər (Y57.7)

Y43.0

Allergiya və qusma əleyhinə vasitələr
Çıxarılıb: neyroleptiklər-fenotiazin törəmələri (Y49.3)

Y43.1

Şiş əleyhinə antimetabolitlər
Sitarabin

Y43.2
Y43.3

Şiş əleyhinə təbii preparatlar
Digər şiş əleyhinə preparatlar
Şiş əleyhinə antibiotiklər
Çıxarılıb: tamoksifen (Y42.6)

Y43.4
Y43.5
Y43.6
Y43.8

İmmunodepressiv vasitələr
Turşuluğu və qələviliyi artıran vasitələr
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan fermentlər
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan əsasən sistem təsirli digər
dərman vasitələri
Ağır metalların antaqonistləri

Y43.9

Dəqiqləşdirilməmiş sistem təsirli dərman preparatları

Y44

Əsasən qan komponentlərinə təsir edən preparatlar

Y44.0

Hipoxrom anemiyanın müalicəsi üçün dəmir preparatları və
digər preparatlar
Meqaloblast anemiyanın müalicəsi üçün B12 vitamini, fol
turşusu və digər preparatlar
Antikoaqulyantlar
Antikoaqulyantların antaqonistləri, K vitamini və digər
koaqulyantlar
Tromb əleyhinə preparatlar [trombositlərin aqreqasiyasının
inqibitorları]

Y44.1
Y44.2
Y44.3
Y44.4

Çıxarılıb: asetilsalisil turşusu (Y45.1)
dipiridamol (Y52.3)
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Y44.5
Y44.6

Trombolitik preparatlar
Nativ qan və qan məhsulları
Çıxarılıb: immunoqlobulinlər (Y59.3)

Y44.7
Y44.9

Plazma əvəzediciləri
Qan komponentlərinə təsir edən digər və dəqiqləşdirilməmiş
preparatlar

Y45

Ağrıkəsici, hərarətsalıcı və iltihab əleyhinə vasitələr

Y45.0
Y45.1
Y45.2

Opioid və eyni qrupdan olan ağrıkəsici vasitələr
Salisilitlər
Propion turşusu törəmələri
Propanoin turşusu törəmələri

Y45.3
Y45.4

Digər qeyri-steroid iltihab əleyhinə dərman vasitələri
Revmatizm əleyhinə vasitələr
Çıxarılıb: xloroxin (Y41.2)
qlükokortikoidlər (Y42.0)
salisilatlar (Y45.1)

Y45.5

4-aminofenol törəmələri

Y45.8
Y45.9

Digər ağrıkəsici və iltihab əleyhinə vasitələr
Dəqiqləşdirilməmiş ağrıkəsici, hərarətsalıcı və iltihab
əleyhinə vasitələr

Y46

Qıcolma və parkinsonizm əleyhinə vasitələr
Çıxarılıb: asetazolamid (Y54.2)
BBTO barbituratlar (Y47.0)
benzodiazepinlər (Y47.1)
paraldehidlər (Y47.3)

Y46.0
Y46.1
Y46.2
Y46.3
Y46.4

Suksinimidlər
Oksazolidindionlar
Hidantoin törəmələri
Deoksibarbituratlar
İminostilbenlər
Karbamazepin

Y46.5
Y46.6
Y46.7

Valproy turşusu
Digər və dəqiqləşdirilməmiş qıcolma əleyhinə vasitələr
Parkinsonizm əleyhinə dərman vasitələri
Amantadin

Y46.8

Antispastik dərman vasitələri
Çıxarılıb: benzodiazepinlər (Y47.1)

Y47

Sedativ, yuxu gətirən və anksiolitik [həyəcan əleyhinə]
vasitələr

Y47.0

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan barbituratlar
Çıxarılıb: deoksibarbituratlar (Y46.3)
tiobarbituratlar (Y48.1)

Y47.1
Y47.2
Y47.3

Benzodiazepinlər
Xlor törəmələri
Paraldehidlər
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Y47.4
Y47.5
Y47.8

Brom birləşmələri
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan müxtəlif sedativ və yuxu
gətirici vasitələr
Digər sedativ, yuxu gətirici və ankisolitik vasitələr
Mentakvalon

Y47.9

Dəqiqləşdirilməmiş sedativ, yuxu gətirici və anksiolitik vasitələr
Yuxugətiricilər:
• ƏGO damcılar
• ƏGO tozlar
• ƏGO həblər

Y48

Ağrıkəsici və terapevtik qazlar

Y48.0
Y48.1

İnhalyasiya şəklində istifadə olunan anesteziyaedici vasitələr
Parenteral ağrıkəsici preparatlar
Tiobarbituratlar

Y48.2
Y48.3
Y48.4
Y48.5

Ümumi təsirli digər və dəqiqləşdirilmiş ağrıkəsici maddələr
Yerli anesteziyaedici maddələr
Dəqiqləşdirilməmiş ağrıkəsici vasitələr
Terapevtik qazlar

Y49

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan psixotrop vasitələr
Çıxarılıb: iştah azaldan preparatlar [anoreksigen vasitələr] (Y57.0)
BBTO barbituratlar (Y47.0)
benzodiazepinlər (Y47.1)
kofein (Y50.2)
kokain (Y48.3)
metakvalon (Y47.8)

Y49.0
Y49.1
Y49.2
Y49.3
Y49.4
Y49.5

Trisiklik və tetrasiklik antidepressantlar
Monoaminoksidazanın inqibitorları
Digər və dəqiqləşdirilməmiş antidepresantlar
Fenotiazin qrupundan olan antipsixotik və neyroleptik
preparatlar
Butirofenon və tioksanten törəmələrindən olan neyroleptiklər
Digər antipsixotik və neyroleptik preparatlar
Çıxarılıb: rauvolfiya (Y52.5)

Y49.6
Y49.7

Y49.9

Psixodisleptiklər (hallusinogenlər)
Asılılıq yaranması ilə xarakterizə olunan psixostimuləedici
vasitələr
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, digər psixotrop
preparatlar
Dəqiqləşdirilməmiş psixotrop vasitələr

Y50

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan mərkəzi sinir

Y49.8

sistemini stimulə edən preparatlar
Y50.0
Y50.1
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Y50.2

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan metilksantinlər
Kofein
Çıxarılıb: aminofillin (Y55.6)
teobromin (Y55.6)
teofillin (Y55.6)

Y50.8
Y50.9

Mərkəzi sinir sisteminin digər stimulyatorları
Mərkəzi sinir sisteminin dəqiqləşdirilməmiş stimulyatorları

Y51

Əsasən vegetativ sinir siteminə təsir edən preparatlar

Y51.0
Y51.1
Y51.2

Xolinesterazanın inqibitorları
Digər parasimpatomimetik [xolinergik] vasitələr
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan qanqlioblokadaedici
vasitələr
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, digər parasimpatolitik
[antixolinergik və antimuskarin] və spazmolitik vasitələr

Y51.3
Y51.4

Papaverin

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, əsasən
α-adrenoreseptorların aqonistləri
Metaraminol

Y51.5

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, əsasən
β-adrenoreseptorların aqonistləri
Çıxarılıb: salbutamol (Y55.6)

Y51.6

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan α-adrenoreseptorların
antaqonistləri
Çıxarılıb: çovdar mahmızı alkaloidləri (Y55.0)

Y51.7
Y51.8

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan β-adrenoreseptorların
antaqonistləri
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan mərkəzi təsirli və
adrenergik neyroblokadaedici vasitələr
Çıxarılıb: klofelin (Y52.5)
quanetidin (Y52.5)

Y51.9

Əsasən vegetativ sinir sisteminə təsir edən digər və
dəqiqləşdirilməmiş dərmanlar
α- və β-adrenoreseptorları stimulə edən vasitələr

Y52

Əsasən ürək-damar sisteminə təsir edən preparatlar
Çıxarılıb: metaraminol (Y51.4)

Y52.0
Y52.1
Y52.2

Ürək qlikozidləri və analoji təsirli preparatlar
Kalsium kanallarının blokatorları
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, digər aritmiya əleyhinə
preparatlar
Çıxarılıb: β-adrenoreseptorların antaqonistləri (Y51.7)

Y52.3

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan tac damarları
genişləndirən vasitələr
Dipiridamol
Çıxarılıb: β-adrenoreseptorların antaqonistləri (Y51.7)
kalsium kanallarının blokatorları (Y52.1)

Y52.4

Anqiotenzin çevirici fermentlərin inqibitorları
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Y52.5

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər hipotenziv vasitələr
Klonidin
Quanetidin
Rauvolfiya
Çıxarılıb: β-adrenoreseptorların antaqonistləri (Y52.7)
kalsium kanallarının blokatorları (Y52.1)
diuretiklər (Y54.0–Y54.5)

Y52.6
Y52.7

Antihiperlipidemik və antiaterosklerotik vasitələr
Periferik damarları genişləndirən preparatlar
Nikotin turşusu (törəmələri)
Çıxarılıb: papaverin (Y51.3)

Y52.8
Y52.9

Sklerozlaşdırıcı agentlər də daxil olmaqla antivarikoz
[venotonik] dərman vasitələri
Əsasən ürək damar sisteminə təsir edən digər və
dəqiqləşdirilməmiş preparatlar

Y53

Əsasən həzm orqanlarına təsir edən preparatlar

Y53.0
Y53.1
Y53.2
Y53.3
Y53.4

Histaminə həssas H2-reseptorlarının antaqonistləri
Mədə sekresiyasını azaldan digər antasidlər və vasitələr
Qıcıqlandırıcı işlədici vasitələr
Duz tərkibli və osmotik işlədici vasitələr
Digər işlədicilər

Y53.5
Y53.6

Həzm sistemini stimulə edən preparatlar
Diareya əleyhinə preparatlar

Bağırsaq peristaltikasını stimulə edən preparatlar

Çıxarılıb: ümumi təsirli antibiotiklər və digər infeksiya əleyhinə və parazit əleyhinə
vasitələr (Y40–Y41)

Y53.7
Y53.8
Y53.9

Qusma törədən vasitələr
Əsasən mədə-bağırsaq traktına təsir edən, digər preparatlar
Əsasən mədə-bağırsaq traktına təsir edən, dəqiqləşdirilməmiş
preparatlar

Y54

Əsasən su balansına, mineral mübadiləsinə və sidik
turşusu mübadiləsinə təsir edən preparatlar

Y54.0
Y54.1

Mineralokortikoidlər
Mineralokortikoidlərin antaqonistləri [aldosteronun
antaqonistləri]
Karboanhidrazanın inqibitorları

Y54.2

Asetazolamid

Y54.3
Y54.4
Y54.5
Y54.6

Benzotiadiazin törəmələri
"İlgək" diuretikləri
Digər diuretiklər
Elektrolit, energetik və su balansına təsir edən preparatlar
Peroral istifadə üçün regidratasion duzlar

Y54.7

Kalsium mübadiləsinə təsir edən preparatlar
Qalxanabənzər ətraf vəzinin hormonları və onların törəmələri
D qrupundan olan vitaminlər

Y54.8
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Y54.9

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan mineral duzlar

Y55

Əsasən saya, skelet əzələlərinə və tənəffüs orqanlarına
təsir edən preparatlar

Y55.0

Oksitosin qrupundan hormonal preparatlar
Çovdar mahmızı alkoloidləri
Çıxarılıb: estrogenlər, progestogenlər və onların antaqonistləri (Y42.5–Y42.6)

Y55.1

Mioreloksantlar (skelet əzələlərində olan n-xolinoreseptorların
blokatorları)
Çıxarılıb: antispastik preparatlar (Y46.8)

Y55.2
Y55.3
Y55.4

Əsasən əzələlərə təsir edən digər dəqiqləşdirilməmiş
preparatlar
Öskürək əleyhinə vasitələr
Bəlğəm gətirici vasitələr

Y55.5
Y55.6

Zökəm zamanı istifadə olunan dərman vasitələri
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, antiastmatik vasitələr
Amnofillin
Salbutamol
Teobromin
Teofillin
Çıxarılıb: β-adrenoreseptorların antaqonistləri (Y51.5)
hipofiz hormonları (Y42.8)

Y55.7

Tənəffüs orqanlarına təsir edən digər və dəqiqləşdirilməmiş
preparatlar

Y56

Əsasən dəriyə və selikli qişalara təsir edən yerli təsirə
malik preparatlar və oftalmoloji, otorinolarinqoloji və
stomatoloji praktikada tətbiq olunan vasitələr
Daxil edilib: yerli təsirli qlükokortikoildlər

Y56.0
Y56.1
Y56.2
Y56.3
Y56.4
Y56.5
Y56.6
Y56.7
Y56.8

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan yerli təsirli göbələk
əleyhinə, infeksiya əleyhinə və iltihab əleyhinə vasitələr
Qaşınma əleyhinə vasitələr
Yerli təsirli bürüyücü vasitələr və detergentlər
Yumşaldıcı, qıcıqlanmanı azaldan və müdafiə vasitələri
Saçların müalicəsi üçün keratolitik, kerotoplastik və digər
dərman vasitələri və preparatlar
Oftalmoloji praktikada istifadə olunan dərman vasitələri və
preparatlar
Otolarinqoloji praktikada istifadə olunan dərman vasitələri və
preparatlar
Stomatoloji praktikada istifadə olunan dərman vasitələri və
preparatlar
Yerli təsirli preparatlar
Spermisidlər

Y56.9

Dəqiqləşdirilməmiş yerli təsirli preparatlar
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Y57

Digər və dəqiqləşdirilməmiş dərman vasitələri və
medikamentlər

Y57.0
Y57.1
Y57.2

İştah azaldan preparatlar [anoreksigen vasitələr]
Lipotrop vasitələr
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, zəhər əleyhinə maddələr
və kompleksonlar
Alkohola qarşı dözümsüzlük yaradan, alkoholizmin müalicəsi
üçün xüsusi vasitələr
Farmaseptik əlavələr
Rentgenokontrast mühitlər
Digər diaqnostik preparatlar
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan vitaminlər

Y57.3
Y57.4
Y57.5
Y57.6
Y57.7

Çıxarılıb: nikotin turşusu (Y52.7)
B12 vitamini (Y44.1)
D vitamini (Y54.7)
K vitamini (Y44.3)

Y57.8
Y57.9

Digər dərman vasitələri və medikamentlər
Dəqiqləşdirilməmiş dərman vasitələri və medikamentləri

Y58

Bakterial vaksinlər

Y58.0
Y58.1
Y58.2
Y58.3
Y58.4
Y58.5
Y58.6

Y58.9

BSJ vaksini
Qarın yatalağı və paratifoz vaksinlər
Vəba vaksini
Taun vaksini
Tetanus vaksini
Difteriya vaksini
Göyöskürək komponentli kombinə edilmiş vaksinlər də daxil
olmaqla, göyöskürək vaksini
Göyöskürək komponentli kombinə edilmiş vaksinlər istisna
olmaqla, qarışıq bakterial vaksinlər
Digər və dəqiqləşdirilməmiş bakterial vaksinlər

Y59

Digər və dəqiqləşdirilməmiş vaksinlər və bioloji maddələr

Y59.0
Y59.1
Y59.2
Y59.3
Y59.8
Y59.9

Virus vaksini
Rikketsioz vaksini
İbtidailərə qarşı vaksin
İmmunoqlobulin
Digər dəqiqləşdirilmiş vaksinlər və bioloji maddələr
Dəqiqləşdirilməmiş vaksinlər və bioloji maddələr

Y58.8
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Terapevtik və cərrahi müdaxilələrin icrası zamanı xəstəyə
təsadüfən zədə yetirmə
(Y60–Y69)
Çıxarılıb: tibbi qurğunun və ya alətin işləməməsi və ya nasaz işləməsi nəticəsində (prosedur zamanı)
(implatasiyadan sonra) (istifadə anında) baş vermiş bədbəxt hadisə (Y70–Y82)
icrası zamanı xəstəyə yetirilən zədənin təsadüfi olması göstərilməyən, pasientin anormal
reaksiyasına səbəb olmuş cərrahi və terapevtik proseduralar (Y83–Y84)
digər rubrikalarda təsnif olunan kənar səbəblərə görə mənfi hadisələr ilə əlaqələndirilmiş tibbi
avadanlıq və ya vasitələr (V01-Y59, Y85-Y87, Y89)

Y60

Cərrahi və terapevtik proseduranın icrası zamanı
təsadüfən kəsmə, iynə batırma, perforasiya və ya qan
axma

Y60.0
Y60.1
Y60.2
Y60.3
Y60.4
Y60.5
Y60.6

Cərrahi əməliyyatın icrası zamanı
İnfuziya və transfuziya icra edərkən
Böyrək dializi və ya digər perfuziya zamanı
İnyeksiya və immunizasiya zamanı
Endoskopik müayinə zamanı
Ürəyin kateterizasiyası zamanı
Mayenin və ya toxumanın aspirasiyası, punksiya və digər
kateterizasiyası zamanı
İmalə icra edərkən
Digər terapevtik və ya cərrahi prosedura icra edərkən
Dəqiqləşdirilməmiş terapevtik və ya cərrahi prosedura icra
edərkən

Y60.7
Y60.8
Y60.9

Y61

Cərrahi və ya terapevtik proseduranın icrası zamanı
orqanizmdə təsadüfən yad maddənin saxlanması

Y61.0
Y61.1
Y61.2
Y61.3
Y61.4
Y61.5
Y61.6

Cərrahi əməliyyat icra edərkən
İnfuziya və transfuziya icra edərkən
Böyrək dializi və ya digər perfuziya zamanı
İnyeksiya və ya immunizasiya icra edərkən
Endoskopik müayinə zamanı
Ürəyin kateterizasiyası zamanı
Mayenin və toxumanın aspirasiyası, punksiya və digər
kateterizasiya zamanı
Kateteri və ya tamponu çıxararkən
Digər terapevtik və cərrahi prosedura icra edərkən
Dəqiqləşdirilməmiş terapevtik və ya cərrahi prosedura icra
edərkən

Y61.7
Y61.8
Y61.9

Y62

Cərrahi və terapevtik proseduraların icrası zamanı lazımi
sterilliyin olmaması

Y62.0
Y62.1

Cərrahi əməliyyatın icrası zamanı
İnfuziya və ya transfuziya icra edərkən
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Y62.2
Y62.3
Y62.4
Y62.5
Y62.6
Y62.8
Y62.9

Y63

Böyrək dializi və ya digər perfuziya zamanı
İnyeksiya
İnyeksiya və ya immunizasiya icra edərkən
Endoskopik müayinə zamanı
Ürəyin kateterizasiya zamanı
Mayenin və ya toxumanın aspirasiyası, punksiya və digər
kateterizasiyası zamanı
Dəqiqləşdirilməmiş cərrahi və ya terapevtik proseduranın
icrası zamanı

Cərrahi və terapevtik proseduraların icrası zamanı səhv
dozalaşdırma
Çıxarılıb: dərmanın dozasının təsadüfən artıq olması və ya yanlış olaraq digər dərman
vasitəsinin yeridilməsi (X40–X44)

Y63.0
Y63.1
Y63.2
Y63.3
Y63.4
Y63.5
Y63.6
Y63.8
Y63.9

Transfuziya və ya infuziya zamanı həddən artıq miqdarda qan
və ya digər mayenin yeridilməsi
Yeridilən mayenin qeyri-düzgün durulaşdırılması
Şüa terapiyası zamanı artıq doza qəbul etmə
Tibbi proseduranın icrası zamanı xəstənin təsadüfən
şüalanması
Elektroşokla və ya insulin şoku ilə müalicə zamanı
dozalaşdırmanın uyğunsuzluğu
Yerli aplikasiya və ya sarğı qoyularkən uyğunsuz (həddən artıq
yüksək, həddən artıq alçaq) temperatur
Lazımi vasitənin, medikamentin və ya bioloji maddənin istifadə
olunmaması
Digər cərrahi və ya terapevtik proseduralar zamanı yanlış
dozalaşdırma
Dəqiqləşdirilməmiş cərrahi və ya terapevtik proseduranın
icrası zamanı yanlış dozalaşdırma

Y64

Çirklənmiş tibbi və ya bioloji maddələr

Y64.0

Transfuziya və ya infuziya üçün istifadə olunan, çirklənmiş
tibbi və ya bioloji maddələr
İnyeksiya və ya vaksinasiya üçün istifadə olunan çirklənmiş
tibbi və ya bioloji maddələr
Digər üsulla yeridilən çirklənmiş tibbi və ya bioloji maddələr
Dəqiqləşdirilməmiş üsulla yeridilən çirklənmiş tibbi və ya
bioloji maddələr

Y64.1
Y64.8
Y64.9

ƏGO dəqiqləşdirilməmiş üsulla yeridilən çirklənmiş tibbi və ya bioloji maddələr

Y65

Cərrahi və terapevtik yardım göstərərkən digər bədbəxt
hadisələr

Y65.0
Y65.1

Qan köçürmə zamanı uyğunsuzluq
Yeritmə üçün yanlış götürülmüş mayenin istifadə olunması
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Y65.2
Y65.3
Y65.4
Y65.5
Y65.8

Y66

Cərrahi əməliyyat zamanı tikiş və ya liqatura qoyulmasında
deffekt
Narkoz verilərkən endotraxeal trubkanın səhv qoyulması
Digər trubkanın və ya alətin qoyulması və ya xaric edilməsində
defekt
Göstərişlərə uyğun olmayan əməliyyatın icra edilməsi
Terapevtik və ya cərrahi yardım göstərərkən digər
dəqiqləşdirilməmiş bədbəxt hadisələr

Cərrahi və ya terapevtik yardımın göstərilməməsi
Cərrahi və terapevtik yardımın vaxtından əvvəl kəsilməsi

Y69

Cərrahi və terapevtik yardımın göstərilməsi zamanı
dəqiqləşdirilməmiş bədbəxt hadisə

Diaqnostika və terapevtik məqsədlər üçün istifadə zamanı tibbi
cihazlar və qurğularla əlaqədar baş vermiş bədbəxt hadisə
(Y70–Y82)
Daxil edilib: tibbi qurğunun və ya alətin işləməməsi və ya nasaz işləməsi nəticəsində (prosedur zamanı)
(implatasiyadan sonra) (istifadə anında) baş vermiş bədbəxt hadisə
Çıxarılıb: Y60-Y69 rubrikalarındə təsnif olunan terapevtik və cərrahi müdaxilələrin icrası zamanı xəstəyə
təsadüfən zədə yetirmə (Y60–Y69)
icrası zamanı təsadüfən zədə yetirilməsi haqqında məlumat göstərilməyən anormal reaksiya və ya
gecikmiş ağırlaşmaya səbəb olmuş cərrahi və ya digər tibbi proseduralar (Y83–Y84)
başqa rubrikalarda təsnif edilmiş kənar səbəblərə görə mənfi hadisələr ilə əlaqələndirilmiş tibbi
avadanlıq və ya vasitələr (V01-Y59, Y85-Y87, Y89)
Aşağıdakı dördrəqəmli yarımrubrikalar Y70–Y82 rubrikaları ilə istifadə üçün nəzərdə tutulub:
.0 Diaqnostika və monitorinq üçün avadanlıq
.1 Terapevtik (qeyri-terapevtik) və reablitasion cihazlar və qurğular
.2 Protezlər və ya digər implantatlar, materiallar və uyğun qurğular
.3 Cərrahi alətlər, materiallar və avadanlıq (tikiş materialı da daxil olmaqla)
.8 Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan müxtəlif tibbi avadanlıq

Y70

Bədbəxt hadisələrə səbəb olmuş anesteziya üçün cihazlar

Y71

Bədbəxt hadisələrə səbəb olmuş, ürək-damar sistemi
xəstəliklərinin diaqnostikası və müalicəsi üçün cihazlar və
qurğular

Y72

Bədbəxt hadisələrə səbəb olmuş, otorinolorinqoloji
praktikada istifadə olunan cihazlar və qurğular

Y73

Bədbəxt hadisələrə səbəb olmuş, qastroentroloji və uroloji
praktikada istifadə olunan cihazlar və qurğular

Y74

Bədbəxt hadisələrə səbəb olmuş, ümumi xəstəxana və
fərdi istifadə üçün cihazlar və qurğular

Y75

Bədbəxt hadisələrə səbəb olmuş, nevroloji praktikada
istifadə olunan cihazlar və qurğular
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Y76
Y77
Y78
Y79
Y80
Y81
Y82

Bədbəxt hadisələrə səbəb olmuş, mama-ginekoloji
praktikada istifadə olunan cihaz və qurğular
Bədbəxt hadisələrə səbəb olmuş, oftalmoloji praktikada
istifadə olunan cihaz və qurğular
Bədbəxt hadisələrə səbəb olmuş, radioloji cihazlar və
qurğular
Bədbəxt hadisələrə səbəb olmuş, ortopedik cihazlar və
qurğular
Bədbəxt hadisələrə səbəb olmuş, fizioterapevtik cihazlar
və qurğular
Bədbəxt hadisələrə səbəb olmuş, ümumi və plastik
cərrahiyyədə istifadə olunan cihazlar və qurğular
Bədbəxt hadisələrə səbəb olmuş digər və
dəqiqləşdirilməmiş tibbi cihaz və qurğular

İcrası zamanı təsadüfən zədə yetirilməsi haqqında məlumat
göstərilməyən anormal reaksiya və ya gecikmiş ağırlaşmaya səbəb
olmuş cərrahi və ya digər tibbi proseduralar
(Y83–Y84)
Çıxarılıb: Y60-Y69 rubrikalarındə təsnif olunan terapevtik və cərrahi müdaxilələrin icrası zamanı xəstəyə
təsadüfən zədə yetirmə (Y60–Y69)
tibbi qurğunun və ya alətin işləməməsi və ya nasaz işləməsi nəticəsində (prosedur zamanı)
(implatasiyadan sonra) (istifadə anında) baş vermiş bədbəxt hadisə (Y70–Y82)
başqa rubrikalarda təsnif edilmiş kənar səbəblərə görə mənfi hadisələr ilə əlaqələndirilmiş tibbi
avadanlıq və ya vasitələr (V01-Y59, Y85-Y87, Y89)

Y83

İcrası zamanı təsadüfən yetirilməsi haqqında məlumat
göstərilməyən, pasientdə anormal reaksiyaya və gecikmiş
ağırlaşmaya səbəb olmuş cərrahi əməliyyatlar və digər
cərrahi proseduralar

Y83.0
Y83.1
Y83.2

Bütöv orqanın transplantasiyası ilə cərrahi əməliyyat
Süni daxili qurğunun implantasiyası ilə cərrahi əməliyyat
Anastomozun, şuntun və ya transplantantın qoyulması ilə
əlaqədar cərrahi əməliyyat
Xarici stomanın yaradılması ilə cərrahi əməliyyat
Bərpaedici cərrahiyyənin digər növləri
Ətrafın(ların) amputasiyası
Digər orqanın çıxarılması (hissəvi) (tam)
Digər cərrahi əməliyyatlar
Dəqiqləşdirilməmiş cərrahi əməliyyat
İcrası zamanı təsadüfən zədə yetirilməsi haqda məlumat
göstərilməyən, pasientdə anormal reaksiyaya və ya gecikmiş
ağırlaşmaya səbəb olmuş digər tibbi proseduralar
Ürəyin kateterizasiyası

Y83.3
Y83.4
Y83.5
Y83.5
Y83.8
Y83.9
Y84
Y84
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Y84.1
Y84.2
Y84.3
Y84.4
Y84.5
Y84.6
Y84.7
Y84.8
Y84.9

Böyrək dializi
Radioloji prosedura və şüa terapiyası
Şok terapiyası
Mayenin aspirasiyası
Mədə və ya duodenal zondun yeridilməsi
Sidik yollarının kateterizasiyası
Sınaq üçün qangötürmə
Digər tibbi proseduralar
Dəqiqləşdirilməmiş tibbi prosedura

Xəstələnmənin və ölümün xarici səbəblərinin
təsirinin nəticələri
(Y85–Y89)
Qeyd. Y85-Y89 rubrikaları ilə o halları, «nəticələrdən» və ya «uzaq nəticələrdən» baş vermiş ölüm
funksiya pozğunluqları və əlilliyin səbəbi kimi göstərmək üçün istifadə olunmalıdır ki,
özləri başqa rubrikalarda təsnif olunmuşlar.
Nəticə anlayışına həm bu sözün hərfi mənasına uyğun hallar, həm də o hallar daxildir ki, hadisədən bir il və daha çox müddətdən sonra inkişaf edən yeni və ya uzaq əlamətlər kimi təsvir
olunur.
Xroniki zəhərlənmə və uzun müddət zərərli təsirlərə məruz qalma zamanı istifadə edilmir. Bu kod
yalnız cari zəhərlənmə və zərərli təsirə məruz qalma halı üçündür.

Y85

Nəqliyyat bədbəxt hadisələrinin nəticələri

Y86
Y87

Digər bədbəxt hadisənin nəticələri
Qəsdən özünü zədələmənin, qəsd etmənin və təsadüfi və
ya qəsdən olması dəqiqləşdirilməmiş hadisələrin
[zədələnmələrin] nəticələri

Y85.0
Y85.9

Y87.0
Y87.1
Y87.2

Y88
Y88.0
Y88.1
Y88.2
Y88.3

Motonəqliyyat vasitəsilə əlaqədar bədbəxt hadisənin nəticələri
Digər və dəqiqləşdirilməmiş nəqliyyat vasitələri ilə əlaqədar
bədbəxt hadisənin nəticələri

Qəsdən özünü zədələmənin nəticələri
Qəsd etmənin nəticələri
Təsadüfi və ya qəsdən olması dəqiqləşdirilməmiş hadisələrin
[zədələnmələrin] nəticələri

Xəstələnmənin və ölümün xarici səbəblər kimi terapevtik
və cərrahi müdaxilələrin nəticələri

Terapevtik məqsədlər üçün istifadə olunan dərman
vasitələrinin, medikamentlərin və bioloji
maddələrin arzuolunmaz təsirinin nəticələri
Cərrahi və terapevtik proseduraların icrası zamanı pasientə
təsadüfən yetirilmiş zədənin nəticələri
Diaqnostik və terapevtik məqsədlərlə istifadə olunan tibbi
avadanlıqla əlaqədar bədbəxt hadisələrin nəticələri
İcrası zamanı zədənin təsadüfən yetirilməsi haqqında məlumat
göstərilməyən pasientdə anormal reaksiyaya və ya gecikmiş
ağırlaşmaya səbəb olmuş terapevtik və cərrahi proseduraların
nəticələri
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Y89

Digər xarici səbəblərin nəticələri

Y89.0
Y89.1
Y89.9

Qanunda nəzərdə tutulmuş hərəkətlərin nəticələri
Hərbi əməliyyatların nəticələri
Dəqiqləşdirilməmiş xarici səbəblərin nəticələri

Digər rubrikalarda təsnif olunan, xəstələnmə və ölümün
səbəbləri ilə əlaqəli olan əlavə faktorlar
(Y90–Y98)
Qeyd. Bu rubrikalar xəstələnmə və ölümün səbəbləri haqqında əlavə məlumat vermək üçün istifadə olunur.
Bunlar xəstələnmə və ölümün vahid səbəb üzrə statistik işlənməsi zamanı əsas kodlar kimi istifadə
olunmamalıdır.

Y90

Qanda alkoholun miqdarının təyini ilə alkoholun təsirinin
sübutu

Y90.0
Y90.1
Y90.2
Y90.3
Y90.4
Y90.5
Y90.6
Y90.7
Y90.8
Y90.9

Alkoholun qanda miqdarının 20mq/10ml-dan az olması
Alkoholun qanda miqdarı 20–39 mq/100 ml
Alkoholun qanda miqdarı 40–59 mq/100 ml
Alkoholun qanda miqdarı 60–79 mq /100 ml
Alkoholun qanda miqdarı 80–99mq/100 ml
Alkoholun qanda miqdarı 100–119 mq/100 ml
Alkolqolun qanda miqdarı 120–199 mq/100 ml
Alkoholun qanda mqdarı 200–239 mq/100 ml
Alkoholun qanda miqdarı 240 mq/100 ml və ya daha çox
Miqdarı dəqiqləşdirilməmiş alkoholun qanda olması

Y91

Alkoholun təsirinin sərxoşluq dərəcəsinin müəyyən
edilməsi ilə sübutu
Çıxarılıb: alkoholun təsirinin qanda miqdarının müəyyən edilməsi ilə sübutu (Y90.–)

Y91.0

Yüngül dərəcəli alkohol intoksiyası
Nəfəs vermədə alkohol iyi, davranış funksiyalarının və reaksiyalarının yüngül dərəcəli
pozğunluğu və ya hərəkətlərin koordinasiyasının zəif çətinliyi

Y91.1

Orta dərəcəli alkohol intoksiyası
Nəfəsvermədə alkohol iyi, davranış funksiyalarının və reaksiyalarının və ya hərəkətlərin
koordinasiyasının orta dərəcəli pozğunluğu

Y91.2

Ağır dərəcəli alkohol intoksikasiyası
Davranış funksiyalarının və reaksiyalarının, hərəkətlərin koordinasiyasının ağır dərəcəli
pozğunluğu və ya ünsiyyət qabiliyyətinin itirilməsi

Y91.3

Çox ağır dərəcəli alkohol intoksikasiyası
Davranış funksiyalarının və reaksiyalarını, hərəkətlərinin koordinasiyasının çox ağır
pozğunluğu və ya ünsiyyət qabiliyyətinin itməsi

Y91.9

Dəqiqləşdirilməmiş alkohol sərxoşluğu
ƏGO ehtimal olunan alkohol sərxoşluğu

Y95
Y96
Y97
Y98
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Hospitalizm halı
İşə təsir edən faktorlar
Ətraf mühitin çirklənməsi ilə bağlı faktorlar
Həyat tərzi ilə bağlı faktorlar

XXI SİNİF
Əhalinin sağlamlıq vəziyyətinə təsir edən amillər və
səhiyyə müəssisəsinə müraciətlər
(Z00–Z99)
Qeyd. Bu sinifdən beynəlxalq səviyyədə müqayisə aparmaq və ya ölümün səbəbinin ilkin kodlaşdırılması
üçün istifadə etmək məsləhət görülmür.
Z00–Z99 rubrikaları, «diaqnoz» və ya «problem» kimi A00–Y89 rubrikalarınə aid olan xəstəlik, travma və
ya xarici səbəblər deyil, digər şəraitlər göstərildikdə istifadə etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu cür
vəziyyət iki halda meydana çıxa bilər.
Birinci halda; şəxs həmin vaxt xəstə olub-olmamasından asılı olmayaraq xüsusi məqsədlə, cari vəziyyətlə
bağlı tibb xidməti və ya hər hansı kiçik tibbi yardım almaq üçün; toxuma və ya orqan donoru kimi və ya
profilaktik peyvənd üçün, yaxud da hər hansı bir məsələni (hansı ki, xəstəlik, yaxud travma doğurmamışdır)
müzakirə etmək üçün səhiyyə müəssisəsinə müraciət etdikdə.
İkinci halda: özlüyündə xəstəlik və ya travma olmasa da sağlamlığa təsiri olan mövcud şərait və problemlər.
Bu amillər əhalinin sağlamlıq vəziyyətinin müayinəsi gedişində aşkar edilə bilər; hansı ki, bu zaman şəxs
xəstə də ola bilər sağlam da. Lakin belə amillər əlavə şərtlər kimi qeydə də alına bilər ki, şəxs haçansa hər
hansı xəstəlik və zədələnməyə görə müraciət etdikdə nəzərə alınması lazımdır.
Bu sinif aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir:
Z00–Z13
Tibbi baxış və müayinə üçün səhiyyə müəssisəsinə müraciət
Z20–Z29
İnfeksion xəstəliklərlə bağlı sağlamlıq üçün potensial təhlükə
Z30–Z39
Reproduktiv funksiyalara aid hallarla bağlı səhiyyə müəssisəsinə müraciətlər
Z40–Z54
Tibbi yardım almaq və spesifik proseduralar keçirmək məqsədilə tibbi müəssisəyə müraciətlər
Z55–Z65
Sosial–iqtisadi və psixososial vəziyyətlərlə bağlı sağlamlıq üçün potensial təhlükə
Z70–Z76
Digər hallarla bağlı səhiyyə müəssisəsinə müraciət
Z80–Z99
Sağlamlığa təsir edən müəyyən hallarla və şəxsi və ya ailəvi anamnezlə bağlı sağlamlıq üçün
potensial təhlükə

Səhiyyə müəssisəsinə tibbi baxış və müayinə üçün müraciətlər
(Z00–Z13)
Qeyd. bu müayinələrdə aşkar edilən qeyri-spesifik kənaraçıxmaları R70–R94 rubrikaları ilə kodlaşdırmaq
tövsiyə edilir
Çıxarılıb: hamiləliklə və reproduksiya ilə bağlı müayinələr (Z30–Z36, Z39.–)

Z00

Müəyyən edilmiş diaqnozu və şikayəti olmayan şəxslərin
ümumi baxışı və müayinəsi
Çıxarılıb: inzibati məqsədlərlə tibbi müayinə (Z02.–)
xüsusi skrininq müayinəsi (Z11–Z13)

Z00.0

Ümumi tibbi baxış
Sağlamlığın ƏGO yoxlanması
Dövri baxış (illik) (fizikal)
Çıxarılıb: sağlamlığın ümumi yoxlanması:
əhalinin müəyyən qruplarının (Z10.–)
südəmər və erkən yaşlı uşaqların (Z00.1)

Z00.1

Uşaqların sağlamlıq vəziyyətinin cari müayinəsi
Südəmər və erkən yaşlı uşaqların inkişafının qiymətləndirilməsi üçün testlərin keçirilməsi
Çıxarılıb: atılmış və ya sağlam südəmər və erkən yaşlı uşaqların sağlamlığı üzərində
müşahidə (Z76.1–Z76.2)
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Z00.2
Z00.3

Uşaqlıqda sürətli boy artımı dövründə müayinə
Yeniyetmənin inkişaf vəziyyətini qiymətləndirmək məqsədilə
müayinə
Pubertat inkişafın vəziyyəti

Z00.4

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan ümumi psixiatrik müayinə
Çıxarılıb: məhkəmə-tibb məqsədləri ilə müayinə (Z04.6)

Z00.5
Z00.6
Z00.8

Üzv və toxumaların potensial donorunun müayinəsi
Klinik elmi proqramların gedişində nəzarət və ya norma ilə
müqayisə məqsədilə müayinə
Digər ümumi baxışlar
Əhalinin kütləvi müayinəsi gedişində tibbi baxış

Z01

Şikayəti və ya müəyyən edilmiş diaqnozu olmayan
şəxslərin digər xüsusi baxış və müayinələri
Daxil edilib: müəyyən sistemlərin cari müayinəsi
Çıxarılıb: müayinə:
inzibati məqsədlərlə (Z02.–)
xəstəliyə (vəziyyətə) (təsdiq olunmamış) şübhə olduqda (Z03.–)
xüsusi skrininq müayinələr (Z11–Z13)

Z01.0

Gözün və görmənin müayinəsi
Çıxarılıb: sürücülük vəsiqəsinin alınması məqsədilə müayinə (Z02.4)

Z01.1
Z01.2
Z01.3
Z01.4

Qulaqların və eşitmənin müayinəsi
Stomatoloji müayinə
Qan təzyiqinin müəyyən edilməsi
Ginekoloji müayinə (ümumi) (cari)
Papanikolau üzrə servikal yaxmaların tədqiqi
Çanaq orqanlarının tədqiqi (illik) (periodik)
Çıxarılıb: hamiləliyin müəyyənləşdirilməsi üçün sınaqlar və ya müayinələr (Z32.–)
kontrasepsiya ilə bağlı cari müayinələr (Z30.4–Z30.5)

Z01.5

Diaqnostik dəri və sensibilizasiya testləri
Allerqoloji testlər
Bakterial xəstəliklərin
Yüksək həssaslığın

Z01.6

müəyyən edilməsi üçün dəri testləri

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan radioloji müayinə
Döş qəfəsinin cari rentgenoqrafiyası
Cari mammoqrafiya

Z01.7
Z01.8
Z01.9

Laborator müayinə
Digər dəqiqləşdirilmiş xüsusi müayinə
Dəqiqləşdirilməmiş xüsusi müayinə

Z02

İnzibati məqsədlərlə müraciət və müayinə

Z02.0

Təhsil müəssisələrinə daxil olma ilə bağlı müayinə
Məktəbəqədər (təhsil) müəssisələrinə daxil olma ilə bağlı müayinə

Z02.1

İşə girmədən əvvəl müayinə
Çıxarılıb: peşə tibbi müayinələri (Z10.0)

Z02.2

Xüsusi yaşayış müəssisələrinə daxil olma ilə bağlı müayinə
Çıxarılıb: həbsxanaya girməzdən əvvəl müayinə (Z02.8)
xüsusi müəssisələrdə yaşayan şəxslərin sağlamlığının ümumi rutin yoxlanması
(Z10.1)
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Z02.3

Hərbi xidmətə çağrılanların müayinəsi
Çıxarılıb: hərbi qüvvələrin şəxsi heyətinin sağlamlığının ümumi yoxlanması (Z10.2)

Z02.4
Z02.5

Sürücülük vəsiqəsinin alınması ilə bağlı müayinə
İdmanla məşğul olmaqla bağlı müayinə
Çıxarılıb: qanda alkoholun və narkotik maddənin varlığına görə testlər (Z04.0)
idman komandası üzvlərinin ümumi müayinəsi (Z10.3)

Z02.6
Z02.7

Sığorta ilə bağlı müayinə
Tibbi sənədlərin alınması ilə bağlı müraciət
Ölümün səbəbi
Peşə yararlığı
haqqında tibbi şəhadətnamənin alınması
Əmək qabiliyyətinin olmaması
Əlillik
Çıxarılıb: ümumi tibbi müayinə məqsədilə müraciət (Z00–Z01, Z02.0–Z02.6, Z02.8–Z02.9,
Z10.–)

Z02.8

İnzibati məqsədlərlə digər müayinələr
Həbs edilmə
Yay düşərgəsinə səfər
Oğulluğa götürmə
zamanı müayinə
İmmiqrasiya
Naturalizasiya
Nikaha girmə
Çıxarılıb: atılmış və ya digər südəmər və erkən yaşlı uşaqların sağlamlığı üzərində
müşahidə (Z76.1–Z76.2)

Z02.9

Dəqiqləşdirilməmiş inzibati məqsədlərlə müayinə

Z03

Xəstəliyə və patoloji vəziyyətə şübhə olduqda tibbi
müşahidə və qiymətləndirmə
Daxil edilib: sonrakı müayinə və müşahidələrdə də tibbi yardım və müalicə tələb etmədiyi
aşkar olunan, lakin öyrənilməsi tələb olunan simptom və aydın kənaraçıxma
əlamətləri ilə xarakterizə olunan hallar
Çıxarılıb: diaqnozu dəqiqləşdirilməmiş şəxslərdə xəstəlik qorxusu ilə bağlı şikayət halları
(Z71.1)

Z03.0
Z03.1
Z03.2

Vərəmə şübhə olduqda müşahidə
Bədxassəli yenitörəməyə şübhə olduqda müşahidə
Psixi xəstəliklərə və davranış pozğunluqlarına şübhə olduqda
müşahidə
Psixi pozğunluq əlamətləri olmadan:
• dissosial davranışda müşahidə
• banditizmdə müşahidə
• mağaza yarılmasında müşahidə
• yanğın törədilməsində müşahidə

Z03.3
Z03.4
Z03.5
Z03.6

Sinir sistemində pozğunluğa şübhə olduqda müşahidə
Miokard infarktına şübhə olduqda müşahidə
Ürək-damar sisteminin digər xəstəliklərinə şübhə olduqda
müşahidə
Udulmuş maddələrin toksiki təsirinə şübhə olduqda müşahidə
Dərman preparatlarının xoşagəlməz təsirinə
Zəhərlənməyə

Z03.8
Z03.9

şübhə olduqda müşahidə

Digər xəstəliklərə və ya hallara şübhə olduqda müşahidə
Dəqiqləşdirilməmiş xəstəliyə və hala şübhə olduqda müşahidə
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Z04

Digər məqsədlərlə müayinə və müşahidə
Daxil edilib: məhkəmə-tibb məqsədlərilə müayinə

Z04.0

Qanda alkoholun və narkotik maddənin varlığına görə test
Çıxarılıb: qanda:
• alkoholun (R78.0)
• narkotik maddənin (R78.–)

Z04.1

olması

Nəqliyyat hadisəsindən sonra müayinə və müşahidə
Çıxarılıb: istehsalatda bədbəxt hadisələrdən sonra (Z04.2)

Z04.2
Z04.3
Z04.4

İstehsalatda bədbəxt hadisədən sonra müayinə və müşahidə
Digər bədbəxt hadisədən sonra müayinə və müşahidə
Zorlama və yoldan çıxarma ilə bağlı şikayət olduqda müayinə
və müşahidə
Zorlama və yoldan çıxarma ilə bağlı şikayət olduqda zərərçəkənin və ya ehtimal olunan
cinayətkarın müayinəsi

Z04.5

Yetirilmiş digər travmadan sonra müayinə və müşahidə
Zorlama və yoldan çıxarma ilə bağlı şikayət olduqda zərərçəkənin və ya ehtimal olunan
cinayətkarın müayinəsi

Z04.6
Z04.8

Müəssisənin müraciəti üzrə ümumi psixiatrik müayinə
Digər dəqiqləşdirilmiş səbəblərlə bağlı müayinə və müşahidə
Mütəxəssis rəyinin verilməsi üçün xahiş

Z04.9

Dəqiqləşdirilməmiş səbəbə görə müayinə və müşahidə
ƏGO müayinə

Z08

Bədxassəli yenitörəmələrin müalicəsindən sonrakı
müayinə
Daxil edilib: müalicədən sonra tibbi nəzarət və müşahidə
Çıxarılıb: sonrakı tibbi yardım və sağalma halı (Z42–Z51, Z54.–)

Z08.0
Z08.1

Bədxassəli yenitörəmənin cərrahi yolla çıxarılmasından sonra
müayinə
Bədxassəli yenitörəmənin radioterapiyasından sonra müayinə
Çıxarılıb: radioterapiya kursu (Z51.0)

Z08.2

Bədxassəli yenitörəmənin kimyəvi terapiyasından sonra
müayinə
Çıxarılıb: saxlayıcı kimyəvi terapiya (Z51.1)

Z08.7
Z08.8
Z08.9

Z09

Bədxassəli yenitörəmənin kombinə olunmuş müalicəsindən
sonra müayinə
Bədxassəli yenitörəmələrin müalicəsində digər müalicə
metodunun tətbiqindən sonrakı müayinə
Bədxassəli yenitörəmələrin müalicəsində dəqiqləşdirilməmiş
müalicə metodundan sonrakı müayinə

Bədxassəli yenitörəmələrə aid olmayan halların
müalicəsindən sonrakı müayinə
Daxil edilib: müalicədən sonra tibbi müşahidə və nəzarət
Çıxarılıb: sonrakı tibbi yardım və sağalma halı (Z42–Z51, Z54.–)
bədxassəli yenitörəmələrin müalicəsindən sonra tibbi müayinə və nəzarət (Z08.–)
• kontrasepsiyaya (Z30.4–Z30.5)
nəzarət
• protezlərə və digər tibbi qurğulara (Z44–Z46)
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Z09.0
Z09.1

Digər hallarla bağlı cərrahi müdaxilədən sonra müayinə
Digər hallarla bağlı radioterapiyadan sonra müayinə
Çıxarılıb: (saxlayıcı) radioterapiya kursu (Z51.0)

Z09.2

Digər hallarla bağlı kimyəvi terapiyadan sonra müayinə
Çıxarılıb: saxlayıcı kimyəvi terapiya (Z51.1–Z51.2)

Z09.3
Z09.4
Z09.7
Z09.8
Z09.9

Psixoterapiyadan sonra müayinə
Sınığın müalicəsindən sonra müayinə
Digər halların kombinə olunmuş müalicəsindən sonra müayinə
Digər halların başqa müalicə növlərindən sonra müayinə
Digər halların dəqiqləşdirilməmiş müalicə növündən sonra
müayinə

Z10

Müəyyən əhali qruplarının sağlamlığının ümumi rutin
yoxlanması
Çıxarılıb: inzibati məqsədlərlə tibbi müayinə (Z02.–)

Z10.0

Peşə ilə bağlı tibbi müayinə
Çıxarılıb: işə girməzdən əvvəl müayinə (Z02.1)

Z10.1

Xüsusi müəssisələrdə yaşayan şəxslərin sağlamlığının cari
ümumi yoxlanışı
Çıxarılıb: xüsusi yaşayış müəssisələrinə daxil olma ilə bağlı müayinə (Z02.2)

Z10.2

Hərbi qüvvələrin şəxsi heyətinin sağlamlığının cari ümumi
yoxlanışı
Çıxarılıb: hərbi qüvvələrə çağırışçıların müayinəsi

Z10.3

İdman komandalarının üzvlərinin sağlamlığının cari ümumi
yoxlanışı
Çıxarılıb: qanda alkoholun və narkotik maddələrin miqdarına dair testlər (Z04.0)
idmanla məşğul olma ilə bağlı müayinə (Z02.5)

Z10.8

Digər müəyyən əhali qruplarının sağlamlığının cari ümumi
yoxlanışı
Məktəblilər
Tələbələr

Z11

İnfeksion və parazitar xəstəliklərin aşkar edilməsi
məqsədilə xüsusi skrininq müayinə

Z11.0

İnfeksion bağırsaq xəstəliklərinin aşkar edilməsi məqsədilə
xüsusi skrininq müayinə
Tənəffüs yollarının vərəminin aşkar edilməsi məqsədilə xüsusi
skrininq müayinə
Digər bakterial xəstəliklərin aşkar edilməsi məqsədilə xüsusi
skrininq müayinə
Əsasən cinsi yolla ötürülən infeksiyaların aşkar edilməsi
məqsədilə xüsusi skrininq müayinə
İnsanın immun çatışmazlığı virusu ilə yoluxmanın aşkar
edilməsi məqsədilə xüsusi skrininq müayinə
Digər virus xəstəliklərinin aşkar edilməsi məqsədilə xüsusi
skrininq müayinə

Z11.1
Z11.2
Z11.3
Z11.4
Z11.5

Çıxarılıb: viruslu bağırsaq infeksiyaları (Z11.0)
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Z11.8

Digər infeksion və parazitar xəstəliklərin aşkar edilməsi
məqsədilə xüsusi skrininq müayinə
Xlamidioz
Rikketsioz
Spiroxetoz
Mikotik

xəstəliklər

Z11.9

Dəqiqləşdirilməmiş infeksion və parazitar xəstəliklərin aşkar
edilməsi məqsədilə xüsusi skrininq müayinə

Z12

Bədxassəli yenitörəmələrin aşkar edilməsi məqsədilə
xüsusi skrininq müayinə

Z12.0

Mədənin yenitörəməsinin aşkar edilməsi məqsədilə xüsusi
skrininq müayinə
Mədə-bağırsaq traktının yenitörəməsinin aşkar edilməsi
məqsədilə xüsusi skrininq müayinə
Tənəffüs orqanlarının yenitörəməsinin aşkar edilməsi
məqsədilə xüsusi skrininq müayinə
Süd vəzisinin yenitörəməsinin aşkar edilməsi məqsədilə xüsusi
skrininq müayinə

Z12.1
Z12.2
Z12.3

Çıxarılıb: cari mammoqrafiya (Z01.6)

Z12.4

Uşaqlıq boynunun yenitörəməsinin aşkar edilməsi məqsədilə
xüsusi skrininq müayinə
Çıxarılıb: cari müayinə və ya ümumi ginekoloji müayinənin bir hissəsi kimi keçirildiyi vaxt
(Z01.4)

Z12.5
Z12.6
Z12.8
Z12.9

Prostat vəzinin yenitörəməsinin aşkar edilməsi məqsədilə
xüsusi skrininq müayinə
Sidik kisəsinin yenitörəməsinin aşkar edilməsi məqsədilə
xüsusi skrininq müayinə
Digər orqanların yenitörəmələrinin aşkar edilməsi məqsədilə
xüsusi skrininq müayinə
Dəqiqləşdirilməmiş yenitörəmənin aşkar edilməsi məqsədilə
xüsusi skrininq müayinə

Z13

Digər xəstəliklərin və pozğunluqların aşkar edilməsi
məqsədilə xüsusi skrininq müayinə

Z13.0

Qan və qanyaradıcı orqanların xəstəliklərinin və həmçinin
immun mexanizmlərin cəlb olunduğu bəzi pozğunluqların
aşkar edilməsi məqsədilə xüsusi skrininq müayinə
Şəkərli diabetin aşkar edilməsi məqsədilə xüsusi skrininq
müayinə
Qidalanma pozğunluqlarının aşkar edilməsi məqsədilə xüsusi
skrininq müayinə
Psixi və davranış pozğunluqlarının aşkar edilməsi məqsədilə
xüsusi skrininq müayinə

Z13.1
Z13.2
Z13.3

Alkoholizm
Depressiya
Zehni gerilik
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Z13.4

Uşaqlıqda normal inkişafdan kənaraçıxmaların aşkar edilməsi
məqsədilə xüsusi skrininq müayinə
Çıxarılıb: südəmər və erkən yaşlı uşaqların inkişaf səviyyəsini müəyyənləşdirmək
məqsədilə cari testlər (Z00.1)

Z13.5
Z13.6
Z13.7

Z13.8

Qulaq və göz xəstəliklərinin aşkar edilməsi məqsədilə xüsusi
skrininq müayinə
Ürək damar sistemi pozğunluqlarının aşkar edilməsi məqsədilə
xüsusi skrininq müayinə
Anadangəlmə anomaliya, deformasiya və xromosom
pozğunluqlarının aşkar edilməsi məqsədilə xüsusi skrininq
müayinə
Digər dəqiqləşdirilməmiş xəstəliklərin və halların aşkar
edilməsi məqsədilə xüsusi skrininq müayinə
Diş xəstəlikləri
Endokrin sistemin xəstəlikləri və maddələr mübadiləsi pozğunluqları
Çıxarılıb: şəkərli diabet (Z13.1)

Z13.9

Dəqiqləşdirilməmiş xüsusi skrininq müayinə

İnfeksion xəstəliklərlə bağlı sağlamlıq üçün potensial təhlükə
(Z20–Z29)
Z20

Xəstə ilə kontakt və infeksion xəstəliklərə yoluxma imkanı

Z20.0

Xəstə ilə kontakt və
imkanı
Xəstə ilə kontakt və
Xəstə ilə kontakt və
yoluxma imkanı
Xəstə ilə kontakt və
Xəstə ilə kontakt və
Xəstə ilə kontakt və
Xəstə ilə kontakt və
ilə yoluxma imkanı

Z20.1
Z20.2
Z20.3
Z20.4
Z20.5
Z20.6

infeksion bağırsaq xəstəlikləri ilə yoluxma
vərəmə yoluxma imkanı
əsasən cinsi yolla ötürülən infeksiyalarla
quduzluqla yoluxma imkanı
məxmərəklə yoluxma imkanı
virus hepatiti ilə yoluxma imkanı
insanın immun çatmamazlığı virusu [İİÇV]

Çıxarılıb: simptomsuz İİÇV infeksion status (Z21)

Z20.7
Z20.8
Z20.9

Xəstə ilə kontakt və pedikulyozla, akariazla və digər
infestasiyalarla yoluxma imkanı
Xəstə ilə kontakt və digər infeksion xəstəliklərlə yoluxma
imkanı
Xəstə ilə kontakt və digər dəqiqləşdirilməmiş infeksion
xəstəliklərlə yoluxma imkanı
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Z21

İnsanın immun çatışmazlığı virusunun [İİÇV] törətdiyi
simptomsuz infeksion status
İİÇV – pozitiv ƏGO
Çıxarılıb: xəstə ilə kontakt və insanın immun çatışmazlığı virusu [İİÇV] ilə yoluxma
imkanı (Z20.6)
insanın immun çatışmazlığı virusu [İİÇV] tərəfindən törədilən xəstəlik
(B20–B24)
hamiləliyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran insanın immun çatışmazlığı
virusu [İİÇV] xəstəliyi (O98.7)
insanın immun çatışmazlığı virusunun [İİÇV] laborator təsdiqi (R75)

Z22

İnfeksion xəstəlik törədicisi gəzdirmə
Daxil edilib: xəstəlik törədicisi gəzdirməyə şübhə

Z22.0
Z22.1
Z22.2
Z22.3

Qarın yatalağı törədicisi gəzdirmə
Digər infeksion mədə-bağırsaq xəstəliklərinin törədicilərini
gəzdirmə
Difteriya törədicisi gəzdirmə
Digər dəqiqləşdirilmiş bakterial xəstəliklərin törədicisini
gəzdirmə
Meninqokokk
Stafilokokk
Streptokokk

Z22.4

gəzdirmə

Əsasən cinsi yolla ötürülən infeksion xəstəliklərin törədicisini
gəzdirmə
Qonoreya törədicisini gəzdirmə
Sifilis törədicisini gəzdirmə

Z22.5

Virus hepatiti törədicisini gəzdirmə
Virus hepatitinin səthi antigenini [HbsAg] gəzdirmə

Z22.6
Z22.8
Z22.9

İnsanın I tip T-limfotrop virusunu gəzdirmə [HTLV-1]
Digər infeksion xəstəliklərin törədicisini gəzdirmə
Dəqiqləşdirilməmiş infeksion xəstəlik törədicisini gəzdirmə

Z23

Bir bakterial xəstəlik əleyhinə immunlaşdırmanın zəruriliyi
Çıxarılıb: xəstəlik kombinasiyalarının əleyhinə (Z27)
keçirilməmiş (Z28)

Z23.0
Z23.1
Z23.2
Z23.3
Z23.4
Z23.5
Z23.6
Z23.7
Z23.8
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Yalnız vəba əleyhinə immunlaşdırmanın zəruriliyi
Yalnız qarın yatalığı və paratif əleyhinə immunlaşdırma
zəruriliyi
Vərəm əleyhinə immunlaşdırma zəruriliyi
Taun əleyhinə immunlaşdırma zəruriliyi
Tulyaremiya əleyhinə immunlaşdırma zəruriliyi
Yalnız tetanus əleyhinə immunlaşdırma zəruriliyi
Yalnız difteriya əleyhinə immunlaşdırma zəruriliyi
Yalnız göyöskürək əleyhinə immunlaşdırma zəruriliyi
Digər bir bakterial xəstəlik əleyhinə immunlaşdırma zəruriliyi
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Z24

Müəyyən bir virus xəstəliyi əleyhinə immunlaşdırma
zəruriliyi
Çıxarılıb: xəstəlik kombinasiyalarının əleyhinə (Z27)
keçirilməmiş (Z28)

Z24.0
Z24.1
Z24.2
Z24.3
Z24.4
Z24.5
Z24.6

Z25

immunlaşdırma

Poliomielit əleyhinə immunlaşdırma zəruriliyi
Buğumayaqlılar vasitəsilə ötürülən virus ensefaliti əleyhinə
immunlaşdırma zəruriliyi
Quduzluq əleyhinə immunlaşdırma zəruriliyi
Sarı qızdırma əleyhinə immunlaşdırma zəruriliyi
Yalnız qızılca əleyhinə immunlaşdırma zəruriliyi
Yalnız məxmərək əleyhinə immunlaşdırma zəruriliyi
Virus hepatiti əleyhinə immunlaşdırma zəruriliyi

Digər virus xəstəliklərindən biri əleyhinə immunlaşdırma
zəruriliyi
Çıxarılıb: xəstəlik kombinasiyalarının əleyhinə (Z27)
keçirilməmiş (Z28)

immunlaşdırma

Z25.0
Z25.1
Z25.8

Yalnız epidemik parotit əleyhinə immunlaşdırma zəruriliyi
Qrip əleyhinə immunlaşdırma zəruriliyi
Digər bir dəqiqləşdirilmiş virus xəstəliyi əleyhinə
immunlaşdırma zəruriliyi

Z26

Digər infeksion xəstəliklərdən birinin əleyhinə
immunlaşdırma zəruriliyi
Çıxarılıb: xəstəlik kombinasiyalarının əleyhinə (Z27)
keçirilməmiş (Z28)

Z26.0
Z26.8
Z26.9

immunlaşdırma

Leyşmanioz əleyhinə immunlaşdırma zəruriliyi
Digər dəqiqləşdirilmiş infeksion xəstəliklərdən biri əleyhinə
immunlaşdırma zəruriliyi
Dəqiqləşdirilməmiş infeksion xəstəlik əleyhinə immunlaşdırma
zəruriliyi
ƏGO immunlaşdırma zəruriliyi

Z27

İnfeksion xəstəliklərin kombinasiyası əleyhinə
immunlaşdırma zəruriliyi

Z27.0

Vəba-qarın yatalağı-paratif əleyhinə immunlaşdırma zəruriliyi
[cholera+TAB]
Difteriya-tetanus-göyöskürək əleyhinə immunlaşdırma
zəruriliyi [DTP]
Difteriya-tetanus-göyöskürək-qarın yatalağı-paratif əleyhinə
immunlaşdırma zəruriliyi
Difteriya-tetanus-göyöskürək və poliomielit əleyhinə
immunlaşdırma zəruriliyi
Qızılca-epidemik parotit-məxmərək əleyhinə immunlaşdırma
zəruriliyi

Çıxarılıb: keçirilməmiş immunlaşdırma (Z28.–)

Z27.1
Z27.2
Z27.3
Z27.4
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Z27.8
Z27.9

Digər kombinasiya olunmuş infeksion xəstəliklər əleyhinə
immunlaşdırma zəruriliyi
Dəqiqləşdirilməmiş kombinasiya olunmuş infeksion xəstəliklər
əleyhinə immunlaşdırma zəruriliyi

Z28

Keçirilməmiş immunlaşdırma

Z28.0
Z28.1

Z28.8
Z28.9

Tibbi əks göstərişlərə görə keçirilməmiş immunlaşdırma
Qrup halında təzyiq və ya pasientin şəxsi inancı ilə bağlı imtina
etməsi ilə əlaqədar keçirilməmiş immunlaşdırma
Pasientin dəqiqləşdirilməmiş və ya digər səbəbdən imtina
etməsi ilə bağlı keçirilməmiş immunlaşdırma
Digər səbəbdən keçirilməmiş immunlaşdırma
Dəqiqləşdirilməmiş səbəbdən keçirilməmiş immunlaşdırma

Z29

Digər profilaktik tədbirlərin zəruriliyi

Z28.2

Çıxarılıb: allergenlərə qarşı desensibilizasiya (Z51.6)
profilaktik cərrahiyyə (Z40.–)

Z29.0

İzolyasiya
Şəxsi ətraf mühitdən ayırmaq məqsədi daşıyan hospitalizasiya və ya infeksion xəstələrlə
kontaktda olduqdan sonra izolə etmək

Z29.1

Profilaktik immunoterapiya
İmmunoqlobulin yeridilməsi

Z29.2

Profilaktik kimyəvi terapiyanın digər növü
Kimyəvi profilaktika
Profilaktik məqsədlə antibiotiklərin yeridilməsi

Z29.8
Z29.9

Digər dəqiqləşdirilmiş profilaktik tədbirlər
Dəqiqləşdirilməmiş profilaktik tədbir

Reproduktiv funksiyaya aid hallarla bağlı səhiyyə
müəssisəsinə müraciət
(Z30–Z39)
Z30

Hamiləlik əleyhinə vasitələrin tətbiqi üzərində müşahidə

Z30.0

Kontrasepsiya üzrə konsultasiya və ümumi məsləhətlər
ƏGO ailə planlaşması məsələləri üzrə məsləhət
Hamiləlik əleyhinə vasitələrin başlanğıc təyini

Z30.1
Z30.2

Hamiləlik əleyhinə vasitələrin (uşaqlıq daxili) yeridilməsi
Sterilizasiya
Toxumçıxarıcı axacaqların və uşaqlıq borularının bağlanması üçün hospitalizasiya

Z30.3

Menstruasiyanın törənməsi
Hamiləliyin kəsilməsi
Menstrual siklin tənzimi

Z30.4

Hamiləlik əleyhinə vasitələrin tətbiqi üzərində müşahidə
Hamiləlik əleyhinə həblərin və ya digər döllənmə əleyhinə vasitələrə təkrar reseptin verilməsi
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Z30.5

Hamiləlik əleyhinə vasitələrin (uşaqlıq daxili) tətbiqi üzərində
müşahidə
(Uşaqlıqdaxili) döllənmə əleyhinə vasitələrin yoxlanması, təkrar yeridilməsi və ya çıxarılması

Z30.8

Kontrasepsiya tətbiqi üzərində müşahidənin digər növü
Vazektomiyadan sonra spermatozoidlərin sayılması

Z30.9

Kontrasepsiya tətbiqi üzərində dəqiqləşdirilməmiş nəzarət

Z31

Nəsilartırma funksiyasının saxlanması və bərpası
Çıxarılıb: süni mayalanma ilə bağlı ağırlaşmalar (N98.–)

Z31.0
Z31.1
Z31.2

Əvvəl keçirilmiş sterilizasiyadan sonra tuboplastika və ya
vazoplastika
Süni mayalanma
In vitro mayalanma
Süni mayalanma və ya yumurta hüceyrə implantasiyası məqsədilə hospitalizasiya

Z31.3
Z31.4

Mayalanmaya kömək edən digər metodlar
Nəsilartırma funksiyasının bərpası üzrə tədqiqatlar və sınaqlar
Uşaqlıq borularının üfürülməsi
Spermatozoidlərin sayılması
Çıxarılıb: vazektomiyadan sonra spermatozoidlərin sayılması (Z30.8)

Z31.5
Z31.6
Z31.8
Z31.9

Genetik konsultasiya
Nəsilartırma funksiyasının bərpası üzrə ümumi konsultasiya və
məsləhətlər
Nəsilartırma funksiyasının bərpası üzrə digər tədbirlər
Nəsilartırma funksiyasının bərpası üzrə dəqiqləşdirilməmiş
tədbir

Z32

Hamiləliyin müəyyənləşdirilməsi üçün müayinələr və
testlər

Z32.0
Z32.1

Təsdiq edilməmiş hamiləlik (hələlik)
Təsdiq edilmiş hamiləlik

Z33

Hamiləliyə xas olan vəziyyət
ƏGO hamiləlik vəziyyəti

Z34

Normal hamiləliyin gedişi üzərində müşahidə

Z34.0
Z34.8
Z34.9

Normal birinci hamiləliyin gedişi üzərində müşahidə
Digər normal hamiləliyin gedişi üzərində müşahidə
Dəqiqləşdirilməmiş normal hamiləliyin gedişi üzərində
müşahidə

Z35

Yüksək riskə məruz qalan qadınların hamiləliyinin gedişi
üzərində müşahidə

Z35.0

Anamnezində dölsüzlük olan qadınların hamiləliyinin gedişi
üzərində müşahidə
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Z35.1

Anamnezində abortiv düşüklər olan qadınların hamiləliyinin
gedişi üzərində nəzarət
Anamnezində:
• hidatiform
olan qadınların hamiləliyi üzərində müşahidə
• beçəxor
Çıxarılıb: adəti düşük hadisəsi:
hamiləlik müddətində yardım tələb edən (O26.2)
cari hamiləliyin olmamasında (N96)

Z35.2

Anamnezində nəsilartırma və ya mamalıq problemlərinə təsir
edən digər ağırlaşmaları olan qadınların hamiləliyinin gedişi
üzərində müşahidə
Anamnezində:
• O10–O92 rubrikalarındə təsnif olunmuş hallar
• neonatal ölüm
• ölü doğuş

Z35.3

olan qadınların hamiləliyi üzərində
müşahidə

Anamnezində doğuşönü yardım çatmamazlığı olan qadınların
hamiləliyi üzərində müşahidə
Maskalanmış hamiləlik
Gizlədilən hamiləlik

Z35.4

Çox doğmuş qadınların hamiləliyinin gedişi üzərində müşahidə
Çıxarılıb: cari hamiləliyin olmadığı belə hal (Z64.1)

Z35.5
Z35.6
Z35.7
Z35.8
Z35.9

Z36

Yaşlı ilk doğan qadın üzərində müşahidə
Çox gənc ilk doğan qadın üzərində müşahidə
İctimai problemlərlə bağlı yüksək riskə məruz qalan qadınların
hamiləliyi üzərində müşahidə
Digər yüksək dərəcədə riskə məruz qalan qadınların
hamiləliyinin gedişi üzərində müşahidə
Dəqiqləşdirilməmiş xarakterli yüksək dərəcədə riskə məruz
qalan qadınların hamiləliyinin gedişi üzərində nəzarət

Dölün patologiyasını aşkar etmək məqsədilə doğuşa qədər
müayinə [antenatal skrininq]
Çıxarılıb: ananın antenatal skrininqində pozğunluq (O28.–)
cari prenatal yardım (Z34–Z35)

Z36.0

Xromosom anomaliyalarını aşkar etmək üçün antenatal
skrininq
Aminosentez
Cift sınaqları (vaginal götürülmüş)

Z36.1
Z36.2
Z36.3
Z36.4
Z36.5
Z36.8

Amniotik mayenin və alfa–fetoproteinin yüksək səviyyəsinin
aşkar edilməsi üçün antenatal skrininq
Antenatal skrininqin amniosentezə əsaslanmış digər növü
İnkişaf anomaliyalarını aşkar etmək məqsədilə ultrasəs və ya
digər fiziki metodlarla keçirilən antenatal skrininq
Boy artımının ləngiməsini aşkar etmək məqsədilə ultrasəslə və
ya digər fiziki metodlarla keçirilən antenatal skrininq
İzoimmunizasiyasını aşkar etmək məqsədilə antenatal skrininq
Antenatal skrininqin digər növü
Hemoqlobinopatiyaları aşkar etmək üçün antenatal skrininq
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Z36.9

Antenatal skrininqin dəqiqləşdirilməmiş növü

Z37

Doğuşların nəticəsi
Qeyd. Bu rubrika anaya aid sənədlərdə doğuşların nəticəsini müəyyənləşdirmək məqsədilə
əlavə kod kimi istifadə etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur

Z37.0
Z37.1
Z37.2
Z37.3
Z37.4
Z37.5
Z37.6
Z37.7
Z37.9

Bir diri doğulmuş uşaq
Bir ölü doğulmuş uşaq
Hər ikisi diri doğulmuş əkiz
Biri ölü, digəri diri doğulmuş əkiz
Hər ikisi ölü doğulmuş əkiz
Hamısı diri doğulmuş digər çoxdöllü doğuşlar
Ölü və həm də diridoğulmuşlar olan digər çoxdöllü doğuşlar
Hamısı ölüdoğulmuş digər çoxdöllü doğuşlar
Doğuşların dəqiqləşdirilməmiş nəticəsi
ƏGO çoxdöllu doğuşlar
ƏGO bir döllu doğuşlar

Z38

Doğum yerinə görə diri doğulmuş uşaqlar

Z38.0
Z38.1
Z38.2

Stasionarda doğulmuş tək uşaq
Stasionardan kənar doğulmuş tək uşaq
Dəqiqləşdirilməmiş yerdə doğulmuş tək uşaq
ƏGO diri doğulmuş uşaq

Z38.3
Z38.4
Z38.5
Z38.6
Z38.7
Z38.8

Stasionarda doğulmuş əkiz
Stasionardan kənar doğulmuş əkiz
Dəqiqləşdirilməmiş yerdə doğulmuş əkiz
Çoxdöllü doğuşlardan stasionarda doğulmuş digər
yenidoğulmuşlar
Çoxdöllü doğuşlardan stasionardan kənar doğulmuş digər
yenidoğulmuşlar
Çoxdöllü doğuşlardan dəqiqləşdirilməmiş yerdə doğulmuş
digər yenidoğulmuşlar

Z39

Doğuşdan sonrakı yardım və müayinə

Z39.0

Doğuşdan bilavasitə sonra yardım və müayinə
Ağırlaşmamış hallarda müşahidə və yardım
Çıxarılıb: zahılıq dövrü ağırlaşmalarında yardım–əlifba göstəricisinə bax

Z39.1

Süd verən ananın müayinəsi və yardım
Laktasiyaya nəzarət
Çıxarılıb: laktasiya pozğunluğu(O92)

Z39.2

Doğuşdan sonrakı rutin müşahidə
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Xüsusi proseduralar keçirmək və tibbi yardım almaq zərurəti ilə
bağlı səhiyyə müəssisəsinə müraciətlər
(Z40–Z54)
Qeyd. Z40–Z54 rubrikaları tibbi yardım almağa əsas verən səbəblərin kodlaşdırılması üçün nəzərdə
tutulmuşdur. Bu rubrikalar xəstələr əvvəllər hər hansı bir xəstəliyə və ya travmaya görə müalicə
olunmuş və residivlərin qarşısının alınması və ya ləğv edilməsi, qalıq əlamətlərinin müalicəsi,
müalicənin nəticələrinin möhkəmləndirilməsi məqsədilə növbəti və ya profilaktik yardım alan
hallarda istifadə edilə bilər.
Çıxarılıb: müalicədən sonrakı tibbi müşahidələrdə növbəti müayinə (Z08–Z09)

Z40

Profilaktik cərrahi müdaxilə

Z40.0

Bədxassəli şişlə bağlı risk amili olduqda profilaktik cərrahi
müdaxilə
Üzvün profilaktik çıxarılması məqsədilə hospitalizasiya

Z40.8
Z40.9

Profilaktik cərrahi müdaxilənin digər növü
Dəqiqləşdirilməmiş profilaktik cərrahi müdaxilə

Z41

Müalicə məqsədi daşımayan proseduralar

Z41.0
Z41.1

Dərinin tüklü hissəsinin transplantasiyası
Xarici görkəmin qüsurlarını aradan qaldırmaq məqsədilə
aparılan bərpaedici cərrahi əməliyyatların digər növləri
Süd vəzilərinin implantasiyası
Çıxarılıb: cərrahi əməliyyatdansonrakı və travmadansonrakı bərpaedici cərrahi əməliyyat
(Z42.–)

Z41.2
Z41.3
Z41.8
Z41.9

Qəbul edilmiş və ya ritual sünnət
Qulaqların deşdirilməsi
Müalicə məqsədi daşımayan digər proseduralar
Müalicə məqsədi daşımayan dəqiqləşdirilməmiş prosedura

Z42

Cərrahi bərpa müdaxiləsinin tətbiqi ilə növbəti yardım
Daxil edilib: əməliyyatdan sonrakı və posttravmatik cərrahi bərpa müdaxiləsi
çapıq toxumanın əvəz edilməsi
Çıxarılıb: cərrahi bərpa müdaxiləsi:
hazırkı travmanın müalicə metodu kimi müvafiq travmada kodlaşdırılır (əlifba
göstəricisinə bax)
müalicəvi məqsəd daşımayan kosmetik əməliyyat kimi (Z41.1)

Z42.0
Z42.1
Z42.2
Z42.3
Z42.4
Z42.8
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Baş və boyun nahiyəsində bərpa cərrahi müdaxiləsinin tətbiqi
ilə növbəti yardım
Süd vəzilərində bərpa cərrahi müdaxiləsinin tətbiqi ilə növbəti
yardım
Gövdənin digər nahiyələrində bərpa cərrahi müdaxiləsinin
tətbiqi ilə yardım
Yuxarı ətrafların bərpa cərrahi müdaxiləsi ilə növbəti yardım
Aşağı ətraflarda bərpa cərrahi müdaxilənin tətbiqi ilə növbəti
yardım
Bədənin digər hissələrində bərpa cərrahi müdaxiləsinin tətbiqi
ilə növbəti yardım
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Z42.9

Dəqiqləşdirilməmiş bərpa cərrahiyyə ilə növbəti yardım

Z43

Süni dəliyə qulluq
Daxil edilib: bağlamaq
zondlama və ya bujlama
istiqamətləndirmə
kateterin çıxarılması
işləmə və ya yuma
Çıxarılıb: qulluğa ehtiyacı olmayan süni dəliklə bağlı vəziyyət (Z93.–)
xarici stoma ilə bağlı ağırlaşma (J95.0, K91.4, N99.5)
protezin və digər qurğunun yoxlanması və quraşdırılması

Z43.0
Z43.1
Z43.2
Z43.3
Z43.4
Z43.5
Z43.6

Traxeostomaya qulluq
Qastrostomaya qulluq
İleostomaya qulluq
Kolostomaya qulluq
Həzm traktının digər süni dəliklərinə qulluq
Sistostomaya qulluq
Sidik traktının digər süni dəliklərinə qulluq
Nefrostomaya
Uretrostomaya
Ureterostomaya

Z43.7
Z43.8
Z43.9

Süni uşaqlıq yoluna qulluq
Digər dəqiqləşdirilmiş süni dəliklərə qulluq
Dəqiqləşdirilməmiş süni dəliklərə qulluq

Z44

Xarici protez qurğusunun yoxlanması və quraşdırılması
Çıxarılıb: protez qurğusunun olması (Z97)

Z44.0
Z44.1
Z44.2

Süni əlin (tam) (hissəvi) yoxlanması və quraşdırılması
Süni ayağın (tam) (hissəvi) yoxlanması və quraşdırılması
Süni gözün yoxlanması və quraşdırılması
Çıxarılıb: göz protezinin mexaniki ağırlaşması (T85.3)

Z44.3
Z44.8
Z44.9

Süd vəzisi protezinin yoxlanması və quraşdırılması
Xarici protez qurğularının yoxlanması və quraşdırılması
Dəqiqləşdirilməmiş xarici protez aparatının yoxlanması və
quraşdırılması

Z45

İmplantasiya olunmuş qurğunun quraşdırılması və tənzimi
Çıxarılıb: qurğunun fəaliyyətində pozğunluq və ya onunla bağlı digər ağırlaşmalar – əlifba
göstəricisinə bax
protezlərin və digər qurğuların olması (Z95–Z97)

Z45.0

Ürək ritminin süni tənzimləyicisinin quraşdırılması və tənzimi
Nəbz generatoruna nəzarət və yoxlama

Z45.1
Z45.2
Z45.3

Damcılayıcının quraşdırılması və tənzimi
Damarların vəziyyətinə nəzarət vasitələrinin quraşdırılması və
tənzimi
İmplantasiya olunmuş eşitmə qurğusunun quraşdırılması və
tənzimi
Sümük keçiriciliyini təmin edən qurğu
Koxlear qurğusu
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Z45.8
Z45.9

Z46

Digər implantasiya olunmuş qurğuların quraşdırılması və
tənzimi
İmplantasiya olunmuş dəqiqləşdirilməmiş qurğunun
quraşdırılması və tənzimi

Digər qurğuların yoxlanması və quraşdırılması
Çıxarılıb: yalnız təkrari təyinatların verilməsi (Z76.0)
qurğunun fəaliyyət göstərməsinin pozğunluğu və onunla bağlı ağırlaşmalar – əlifba
göstəricisinə bax.
protez və digər qurğuların olması (Z95–Z97)

Z46.0
Z46.1
Z46.2
Z46.3
Z46.4
Z46.5
Z46.6
Z46.7

Eynək və kontakt linzalarının yoxlanılması və quraşdırılması
Eşitmə aparatının yoxlanılması və quraşdırılması
Sinir sisteminə və duyğu üzvlərinə aid olan digər qurğuların
yoxlanılması və quraşdırılması
Diş protezi qurğusunun yoxlanılması və quraşdırılması
Ortondontik qurğunun yoxlanılması və quraşdırılması
İleostoma və digər bağırsaq qurğularının yoxlanılması və
quraşdırılması
Sidiyin xaric edilməsi üçün qurğunun yoxlanılması və
quraşdırılması
Ortopedik qurğunun yoxlanılması və quraşdırılması
Ortopedik:
• pərimlənən qurğunun
• çıxan protezin
• korsetin
• ayaqqabının

Z46.8

Digər dəqiqləşdirilmiş qurğunun yoxlanılması və
quraşdırılması
Təkərli kreslo

Z46.9

Digər dəqiqləşdirilməmiş vasitənin yoxlanılması və
quraşdırılması

Z47

Növbəti ortopedik yardımın digər növləri
Çıxarılıb: reabilitasiya proseduralarına aid yardım (Z50.–)
daxili ortopedik qurğularla, implantant və ya transplantantlarla bağlı ağırlaşmalar
(T84.–)
sınıqların müalicəsindən sonra növbəti müayinə (Z09.4)

Z47.0

Sınığın bitişməsindən sonra lövhənin və digər daxili fiksasiya
aparatının çıxarılması
Mismarın çıxarılması
Lövhənin çıxarılması
Milin çıxarılması
Burğuların çıxarılması
Çıxarılıb: xarici fiksasiya qurğusunun çıxarılması (Z47.8)

Z47.8

Növbəti ortopedik yardımın digər dəqiqləşdirilmiş növü
Dəyişilməsi, yoxlanılması və ya çıxarılması:
• xarici fiksasiyaedici və ya dartma qurğunun
• gips sarğısının

Z47.9
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Z48

Növbəti cərrahi yardımın digər növləri
Çıxarılıb: süni dəliyə qulluq (Z43.–)
protez və digər qurğunun yoxlanılması və quraşdırılması (Z44–Z46)
əməliyyatdan (Z09.0)
sonra növbəti müayinə
sınığın müalicəsindən (Z09.4)
növbəti ortopedik yardım (Z47.–)

Z48.0

Cərrahi sarğılara və tikişlərə qulluq
Sarğıların dəyişilməsi
Tikişlərin sökülməsi

Z48.8
Z48.9

Növbəti cərrahi yardımın digər dəqiqləşdirilmiş növləri
Dəqiqləşdirilməmiş növbəti cərrahi yardım

Z49

Dializin tətbiqi ilə yardım
Daxil edilib: dializə hazırlıq və dializin aparılması
Çıxarılıb: böyrək dializi ilə bağlı vəziyyət (Z99.2)

Z49.0
Z49.1

Dializin aparılması üçün hazırlıq proseduraları
Ekstrakorporal dializ
ƏGO (böyrək) dializ

Z49.2

Dializin digər növü
Peritoneal dializ

Z50

Reabilitasiya proseduralarının tətbiqi ilə yardım
Çıxarılıb: konsultasiyalar (Z70–Z71)

Z50.0
Z50.1

Ürək xəstəliklərində reabilitasiya
Fizioterapiyanın digər növü
Müalicəvi və korreksiyaedici gimnastika

Z50.2
Z50.3
Z50.4
Z50.5
Z50.6
Z50.7
Z50.8

Alkoholizmdən əziyyət çəkən şəxslərin reabilitasiyası
Narkomaniyadan əziyyət çəkən şəxslərin reabilitasiyası
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan psixoterapiya
Nitq terapiyası
Çəpgözlüyün qeyri-operativ müalicəsi
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan əmək terapiyası
və peşə reabilitasiyası
Digər reabilitasiya növlərinin daxil olduğu müalicə
Siqaretçəkmədə reabilitasiya
DRTO özünəxidmət üsullarının öyrədilməsi

Z50.9

Dəqiqləşdirilməmiş reabilitasiya prosedurları daxil olan
müalicə
ƏGO reabilitasiya

Z51

Tibbi yardımın digər növləri
Çıxarılıb: müalicədən sonra növbəti müayinə (Z08–Z09)

Z51.0
Z51.1
Z51.2

Radioterapiya kursu (saxlayıcı)
Yenitörəmələrlə əlaqədar kimyəvi terapiya
Kimyəvi terapiyanın digər növləri
ƏGO saxlayıcı kimyəvi terapiya
Çıxarılıb: immunlaşdırma ilə bağlı profilaktik kimyəvi terapiya (Z23–Z27, Z29.–)

Z51.3

Diaqnoz dəqiqləşdirilmədən qanın köçürülməsi
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Z51.4

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan növbəti müalicə üçün
hazırlıq proseduraları
Çıxarılıb: dializin aparılması üçün hazırlıq proseduraları (Z49.0)

Z51.5
Z51.6
Z51.8

Palliativ yardım
Allergenlərə qarşı desensibilizasiya
Tibbi yardımın digər dəqiqləşdirilmiş növü
Çıxarılıb: istirahət zamanı yardımın göstərilməsi (Z75.5)

Z51.9

Dəqiqləşdirilməmiş tibbi yardım

Z52

Orqan və toxuma donorları
Çıxarılıb: potensial donorun müayinəsi (Z00.5)

Z52.0

Qan donoru
Daxil edilib: limfositlər, trombositlər və ya kötük hüceyrələri kimi qan komponentləri

Z52.1
Z52.2
Z52.3
Z52.4
Z52.5
Z52.6
Z52.7
Z52.8
Z52.9

Dəri donoru
Sümük donoru
Sümük iliyi donoru
Böyrək donoru
Buynuz qişa donoru
Qara ciyər donoru
Ürək donoru
Digər dəqiqləşdirilmiş orqan və toxuma donoru
Dəqiqləşdirilməmiş orqan və toxuma donoru
ƏGO donor

Z53

Yerinə yetirilməmiş spesifik proseduralarla bağlı səhiyyə
müəssisəsinə müraciət
Çıxarılıb: keçirilməmiş immunlaşdırma (Z28.–)

Z53.0

Z53.8
Z53.9

Əks–göstərişin olması ilə bağlı prosedura yerinə
yetirilməmişdir
Xəstənin şəxsi inancına görə boyun qaçırması üzündən və ya
qrup halında təzyiqlə bağlı prosedura yerinə yetirilməmişdir
Digər və dəqiqləşdirilməmiş səbəblərə görə xəstənin boyun
qaçırması üzündən prosedura yerinə yetirilməmişdir
Digər səbəblərə görə prosedura yerinə yetirilməmişdir
Dəqiqləşdirilməmiş səbəbdən prosedura yerinə yetirilməmişdir

Z54

Sağalma halı

Z54.0
Z54.1
Z54.2
Z54.3
Z54.4
Z54.7

Cərrahi müdaxilədən sonra sağalma halı
Radioterapiyadan sonra sağalma halı
Kimyəvi terapiyadan sonra sağalma halı
Psixoterapiyadan sonra sağalma halı
Sınığın müalicəsindən sonra sağalma halı
Kombinə olunmuş müalicədən sonra sağalma halı

Z53.1
Z53.2

Z54.0–Z54.4 rubrikalarındə təsnif olunmuş istənilən kombinə olunmuş müalicə metodundan
sonra sağalma halı

Z54.8
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Z54.9

Dəqiqləşdirilməmiş müalicə növündən sonra sağalma halı

Sosial-iqtisadi və psixososial şəraitlərlə bağlı sağlamlıq üçün
potensial təhlükə
(Z55–Z65)
Z55

Təhsil və savadla bağlı problemlər
Çıxarılıb: psixoloji inkişafın pozğunluğu (F80–F89)

Z55.0
Z55.1
Z55.2
Z55.3
Z55.4
Z55.8

Savadsızlıq və ya aşağı səviyyəli savad
Öyrənmək qabiliyyətinin olmaması
İmtahanlardan kəsilmə
Tədrisdə geriqalma
Tədris prosesinə pis adaptasiya, müəllim və yoldaşlarla
münaqişə
Təhsil və savadla bağlı digər problemlər

Z55.9

Dəqiqləşdirilməmiş tədris və savadla bağlı problem

Z56

İş və işsizliklə bağlı problemlər

Qeyri-adekvat təhsil

Çıxarılıb: istehsalat, risk amillərinin təsiri (Z57.–)
mənzil və iqtisadi xarakterli hallarla bağlı problemlər (Z59.–)

Z56.0
Z56.1
Z56.2
Z56.3
Z56.4
Z56.5

Dəqiqləşdirilməmiş işin olmaması
İşin dəyişilməsi
İşi itirmək təhlükəsi
Gərgin iş cədvəli
Müdir və işçilərlə münaqişə
Uyğun olmayan iş
Ağır əmək şəraiti

Z56.6
Z56.7

İşdə digər fiziki və psixi gərginlik
İşlə bağlı digər və dəqiqləşdirilməmiş problemlər

Z57

Peşə risk amillərinin təsiri

Z57.0
Z57.1
Z57.2
Z57.3
Z57.4

İstehsalat səsinin xoşagəlməz təsiri
İstehsalat radiasiyasının xoşagəlməz təsiri
İstehsalat tozunun xoşagəlməz təsiri
Digər istehsalat hava çirkləndiricilərinin xoşagəlməz təsiri
Kənd təsərrüfatında istifadə edilən toksiki maddələrin
xoşagəlməz təsiri
Bərk maye, qazabənzər və buxarabənzər maddələrin xoşagəlməz təsiri

Z57.5

Digər istehsal sahələrində işlədilən toksiki maddələrin
xoşagəlməz təsiri
Bərk maye, qazabənzər və buxarabənzər maddələrin xoşagəlməz təsiri

Z57.6
Z57.7
Z57.8
Z57.9

Ekstremal istehsalat temperaturunun xoşagəlməz təsiri
İstehsalat vibrasiyasının xoşagəlməz təsiri
Digər risk amillərinin xoşagəlməz təsiri
Dəqiqləşdirilməmiş risk amillərinin xoşagəlməz təsiri
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Z58

Ətraf mühitin fiziki amilləri ilə bağlı problemlər
Çıxarılıb: istehsalat risk faktorlarının təsiri (Z57.–)

Z58.0
Z58.1

Səsin təsiri
Havanın çirklənməsinin təsiri
Çıxarılıb: tütün çəkmə (Z58.7)

Z58.2
Z58.3
Z58.4
Z58.5
Z58.6

Suyun çirklənməsinin təsiri
Torpağın çirklənməsinin təsiri
Radiasion çirklənmənin təsiri
Digər çirklənmənin təsiri
İçməli su ilə qeyri-adekvat təchizat
Çıxarılıb: susuzluğun təsiri (T73.1)

Z58.7

Tütün çəkmə
Passiv çəkmə
Çıxarılıb: tütündən istifadə nəticəsində yaranan psixi və davranış pozğunluqları (F17.–)
şəxsi anamnezdə psixoaktiv maddələrdən həddən artıq istifadə etmə (Z86.4)
tütündən istifadə (Z72.0)

Z58.8
Z58.9

Ətraf mühitin fiziki amilləri ilə bağlı digər problemlər
Ətraf mühitin fiziki amilləri ilə bağlı dəqiqləşdirilməmiş
problemlər

Z59

İqtisadi və məişət vəziyyəti ilə bağlı problemlər
Çıxarılıb: içməli su ilə qeyri-adekvat təchizat (Z58.6)

Z59.0
Z59.1

Yaşayış yerinin olmaması (evsizlik)
Qeyri-qənaətbəxş məişət şəraiti
Qızdırıcının olmaması
Yaşayış sahəsinin məhdudluğu
Evdə müvafiq qulluğa mane olan texniki çatmamazlıqlar
Qeyri-qənaətbəxş ətraf mühit
Çıxarılıb: ətraf mühitin fiziki amilləri ilə bağlı problemlər (Z58.–)

Z59.2
Z59.3

Qonşularla, sahiblərlə və kirayənişinlərlə münaqişə
Daimi yaşayış müəssisəsində qalma ilə bağlı problemlər
Məktəb pansionunda yaşama
Çıxarılıb: tərbiyə müəssisəsi (Z62.2)

Z59.4

Adekvat qidanın olmaması
Çıxarılıb: aclığın təsiri (T73.0)
qida qəbulunda zərərli adətlər və ya qəbul edilməz pəhriz (Z72.4)
qidalanma çatmamazlığı (E40–E46)

Z59.5
Z59.6
Z59.7
Z59.8

Həddən artıq yoxsulluq
Gəlirin aşağı olması
Sosial sığortanın və maddi yardımın çatmamazlığı
İqtisadi və mənzil şəraitinə aid digər problemlər
Kredit almanın mümkün olmaması
Tənha yaşama
Kreditorlarla problemlər

Z59.9

İqtisadi və mənzil şəraitinə aid dəqiqləşdirilməmiş problem

Z60

Dəyişilmiş həyat şəraitinə adaptasiya ilə bağlı problemlər
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Z60.0

Dəyişilmiş həyat şəraitinə adaptasiya ilə bağlı problemlər
Təqaüdə (istefaya) çıxma
Tənhalıq sindromu

Z60.1

Valideynlərlə qeyri-tipik situasiya
Tək valideynli və ya bioloji valideynlərdən biri ilə yaşayan digər bir adamla birgə yaşayan uşaqların tərbiyəsində
olan problemlər

Z60.2
Z60.3

Tənhalıqda yaşama
Digər mədəniyyətin qəbulu ilə bağlı çətinliklər
Miqrasiya
Sosial statusda dəyişikliklər

Z60.4

Sosial izolyasiya və ostrakizm
Qeyri-adi görkəm, xəstəlik və ya davranış kimi şəxsi xarakteristikalar əsasında sosial izolyasiya və ostrakizm

Çıxarılıb: irqi və dini əlamətlərə görə düşmənçilik ayrı-seçkilik qurbanı (Z60.5)

Z60.5

Qovulma və ya diskriminasiya qurbanı
Şəxsi xarakteristikalara deyil, müəyyən qruplara mənsubiyyətə (dərinin rəngi, dil, etnik mənşə) əsaslanan təqib və
ayrı-seçkilik

Çıxarılıb: sosial izolyasiya və ostrakizm (Z60.4)

Z60.8
Z60.9

Sosial çevrə ilə bağlı digər problemlər
Dəqiqləşdirilməmiş sosial mühit amilləri ilə bağlı problemlər

Z61

Uşaqlıqda xoşagəlməz həyat hadisələri ilə bağlı problemlər
Çıxarılıb: sərt davranış sindromu (T74.–)

Z61.0

Uşaqlıqda əziz qohumların itirilməsi
Ölüm, uzun müddətli olmama və ya kənarlaşdırma nəticəsində valideyn, qardaş, bacı, çox yaxın dost və ya sevimli
adamın itirilməsi

Z61.1

Uşağın evdən yayınması
Psixoloji stress törədən uşaq evində, xəstəxanada və ya digər müəssisədə yerləşmə və ya uzun müddətə orduya
çağırılma

Z61.2

Uşaqlıqda qohumların qarşılıqlı ailə münasibətlərinin
dəyişməsi
Qohumlarla münasibətdə uşaq üçün xoşagəlməz dəyişikliklər nəticəsində ailəyə yeni şəxsin daxil olması (bu
valideynlərin təzə nikahı və ya digər uşağın doğulması ola bilər)

Z61.3

Uşaqlıqda özünəqiymətin aşağı düşməsinə gətirib çıxaran
hadisə
Uşağın şəxsi ləyaqət hissinin aşağı düşməsi ilə nəticələnən hadisə (məsələn,şəxsi həyatda çox əhəmiyyət kəsb edən
bir məsələdə uğursuzluq; yaxud ailə və ya şəxsi həyatda rüsvayçı və ya şərəfsiz bir epizodun aşkar olması və ya
üstünün açılması və digər mənəvi məhvedici hadisə)

Z61.4

İlkin himayə qrupuna aid şəxs tərəfindən uşağın zorlana
bilməsi ilə bağlı problemlər
Ailənin yaşlı üzvü ilə uşaq arasında fiziki kontakt və ya başqa metodlarla cinsi oyanıqlıq törədən və uşağın
arzusundan asılı olmayaraq cinsi akta gətirib çıxaran (cinsi orqanlar və süd vəziləri ilə müxtəlif manipulyasiyalarla,
soyundurma ilə və s.) hərəkətlə bağlı problemlər

Z61.5

Uşağın kənar şəxslə zorlana bilməsi ilə əlaqədar problemlər
Cinsi orqanlar və süd vəziləri ilə müxtəlif manipulyasiyalarla, soyundurma ilə və s. oxşamalarla və digər hərəkətlərlə
ailə üzvü olmayan, öz statusu və vəziyyətdən istifadə edən və ya uşağın arzusu ilə hərəkət edən böyükyaşlı şəxslə
uşağın cinsi əlaqəyə təhrik edilməsi və ya cinsi əlaqəyə təhrik edilməsi məqsədi ilə əlaqədar problemlər

Z61.6

Uşağa qarşı fiziki zor tətbiq edilə bilməsi ilə əlaqədar
problemlər
Uşağın haçansa evdə yaşayan böyüklərdən biri tərəfindən yetirilən və tibbi qulluq tələb edən travma (sınıqlar, iri
qançırlar) yaxud daha sərt zorakılıq hərəkətinə məruz qalması (sərt və ağır əşya ilə döyülmə, yanıq və ya əl-qolu
bağlamaq) ilə bağlı problemlər

Z61.7

Uşaqlıqda keçirilmiş şəxsi sarsıntılar
Uşağın gələcəyinə təsir edə biləcək üzüntülər; məsələn, qaçırılma, yaxud sağlamlığa təsir edə biləcək təbii dağıdıcı
hadisələr, yaxud uşağın yanında ona əziz olan adama travma yetirilməsi və s.
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Z61.8
Z61.9

Uşaqlıqda baş vermiş digər xoşagəlməz həyat hadisələri
Uşaqlıqda baş vermiş dəqiqləşdirilməmiş həyat hadisələri

Z62

Uşağın tərbiyəsi ilə bağlı digər problemlər
Çıxarılıb: sərt rəftar sindromu (T74.–)

Z62.0

Valideynlər tərəfindən qayğının və kontrolun qeyri-adekvatlığı
Uşağın nə etdiyi və harada olduğu haqda valideynlərin xəbərlərin olmaması, uşağın üstündə pis nəzarətin olması,
daimi qayğının olmaması, düşə biləcəyi riskli situasiyalar barəsində xəbərdar edilməməsi

Z62.1

Valideynlər tərəfindən ifrat qayğı
Nəticəsi infantillik olan, sərbəstliyin və müstəqilliyin olmamasına səbəb olan tərbiyə sistemi

Z62.2

Qapalı müəssisədə tərbiyə
Valideynlərin cavabdehliyi xeyli dərəcədə müxtəlif formalı təsisatların (yetimxanalar, internat məktəbləri)
personalının üzərinə düşüb və ya uşağın uzun müddət terapevtik müalicə qəbul etdiyi xəstəxana, sanatoriya və bu
tipli müəssisədə uşağın azı bir nəfərin daimi nəzərində olması

Z62.3

Uşağa qarşı düşməncəsinə münasibət və ədalətsiz iddialar
Uşağa bir şəxsiyyət kimi valideynlərin neqativ münasibəti, kobudluq və ya uşağın davranışının bəzi məqamlarına
qarşı daima hirslənmə (məsələn, evdə hər hansı əməllərinə görə daima təhqir etmə və ya haqsız günahlandırma)

Z62.4

Uşaqların emosional nəzarətsizliyi
Valideynlərin uşaqla danışıq tonu etinasız və laqeyddir. Uşağa qarşı marağın, çətinliklərinə qarşı həssas
münasibətin, tərif və dayağın olmaması, uşağın davranışında olan pozulmalara hirsli reaksiya və ya uşağa qarşı
nəvaziş və isti münasibətin olmaması

Z62.5

Tərbiyədə çatışmamazlıqlarla əlaqədar digər problemlər
Uşaqda təlim və oyun təcrübəsinin olmaması

Z62.6

Valideynlər tərəfindən yol verilməz təzyiq və digər mənfi
tərbiyə amilləri
Valideynlər uşaqdan qəbul edilmiş normalar çərçivəsindən xaricə çıxan, cinsi mənsubiyyətinə uyğun olmayan (məs,
oğlana qız paltarı geyindirmə), yaşa uyğun olmayan (məs, uşaqdan əməllərinə görə onun üçün qeyri-mümkün olan
cavabdehlik tələb etmə), arzusuna və imkanlarına uyğun olmayan əməlləri yerinə yetirməyi tələb etmə

Z62.8
Z62.9

Uşağın tərbiyəsi ilə əlaqədar digər dəqiqləşdirilmiş problemlər
Uşağın tərbiyəsi ilə əlaqədar dəqiqləşdirilməmiş problem

Z63

Ailə münasibətləri də daxil olmaqla, yaxın adamlarla
əlaqədar digər problemlər
Çıxarılıb: sərt rəftar sindromu (T74.–)
aşağıdakılarla əlaqədar problemlər:
• uşaqlıqda baş verən xoşagəlməz həyat hadisələri ilə (Z61.–)
• tərbiyə ilə (Z62.–)

Z63.0

Ər-arvad və ya cinsi cütlərin qarşılıqlı münasibəti ilə əlaqədar
problemlər
Qarşılıqlı münasibətin uzun müddətə və ya artıq dərəcədə kontrolunun itməsinə, düşmənçiliyə, bir-birini
anlamamağa və ya şəxslərarası daimi kobud münasibət atmosferinə (döymə, dalaşmalar) gətirib çıxaran ər-arvad
(cütlər) arasında fikir ayrılığı

Z63.1
Z63.2
Z63.3
Z63.4

Arvadın və ya ərin valideynləri və ya qohumları ilə qarşılıqlı
münasibət problemləri
Qeyri-qənaətbəxş ailə dəstəyi
Ailə üzvünün yoxluğu
Ailə üzvünün itməsi və ölümü
Ölən qarşısında günah hiss etmək

Z63.5

Ayrılma və boşanma nəticəsində ailənin dağılması
Soyuqluq

Z63.6
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Z63.7

Ailəyə və iqtisadi şəraitə təsir edən stressli həyat hadisələri
Xəstələnmiş ailə üzvü üçün narahat olma (normal)
Ailədə sağlamlıqla əlaqəli problemlər
Ailə üzvündə xəstəlik və ya pozğunluq
Təcrid olunmuş ailə

Z63.8

İlkin himayə qrupu ilə əlaqədar digər dəqiqləşdirilmiş
problemlər
ƏGO ailədə fikir ayrılığı
Ailədə yüksək emosional səviyyə
Ailədə qeyri-adekvat və ya pozulmuş qarşılıqlı münasibətlər

Z63.9

İlkin himayə qrupu ilə əlaqədar dəqiqləşdirilməmiş problemlər

Z64

Müəyyən psixososial şəraitlə əlaqədar problemlər

Z64.0

Arzuolunmaz hamiləliklə əlaqədar problemlər
Çıxarılıb: sosial problemlər nəticəsində riskə məruz qalan qadınların hamiləliyinin
gedişinə nəzarət (Z35.7)

Z64.1

Çoxuşaqlıqla əlaqədar problemlər
Çıxarılıb: çoxdoğan qadının hamiləliyinin gedişinə nəzarət (Z35.4)

Z64.2

Zərərli və təhlükəli kimi tanınan, fiziki və kimyəvi maddələrin
araşdırılması və tətbiqi
Çıxarılıb: narkotik asılılıq – bax əlifba göstəricisi

Z64.3
Z64.4

Zərərli və təhlükəli kimi tanınan davranış və psixoloji xarakterli
fəaliyyətin araşdırılması və tətbiqi
Müşavirlə konflikt
Aşağıdakılarla konflikt:
• yoxlanan şəxsə cavabdeh olan şəxslə
• ictimai işçi ilə

Z65

Digər psixososial şəraitlə əlaqədar problemlər
Çıxarılıb: cari travma – bax əlifba göstəricisinə

Z65.0
Z65.1
Z65.2
Z65.3

Həbsə salınmadan mülki və ya cinayət qanun pozuntusunda
ittiham edilmə
Həbsə salınma və digər məcburi azadlıqdan məhrum etmə
Həbsdən azad edilmə ilə əlaqədar problemlər
Digər hüquqi şəraitlə bağlı problemlər
Həbs
Uşaq üzərində qəyyumluq və ya aliment üstündə münaqişə
Məhkəmə davası
Məhkəmə təqibi

Z65.4

Cinayətin və terrorizmin qurbanı
İşgəncə qurbanı

Z65.5

Təbii fəlakət, hərbi və digər düşməncəsinə hərəkətlərin qurbanı
Çıxarılıb: hiss olunan hüquq tapdalanmasının və təqibin qurbanı (Z60.5)

Z65.8
Z65.9

Psixoloji xarakterli şəraitlə əlaqədar digər dəqiqləşdirilmiş
problemlər
Psixoloji xarakterli dəqiqləşdirilməmiş şəraitlə əlaqədar
problem
341

XƏSTƏLİKLƏRİN BEYNƏLXALQ STATİSTİK TƏSNİFATI

Digər şəraitlərlə əlaqədar səhiyyə müəssisələrinə müraciətlər
(Z70–Z76)
Z70

Seksual münasibətlərə, davranışa və orientasiyaya aid
konsultasiyalar
Çıxarılıb: reproduktiv funksiya və ya kontrasepsiya ilə əlaqədar konsultasiya (Z30–Z31)

Z70.0

Seksual məsələlərə münasibətə aid konsultasiya
Seksual məsələlərlə əlaqədar utanma hissi, cəsarətsizlik və digər hisslər keçirən şəxs

Z70.1

Seksual davranışa və ya seksual orientasiyaya aid
konsultasiya
Aşağıdakılardan əziyyət çəkən pasient:
• impotensiyadan
• reaksiyanın olmamasından
• promiskuitet
• seksual orientasiyadan

Z70.2

Seksual davranışa və orientasiyaya aid üçüncü şəxs tərəfindən
konsultasiya
Seksual davranışa və orientasiyaya aid məsləhət:
• uşağın
• partnyorun
• həyat yoldaşının

Z70.3
Z70.8

Seksual münasibətlərlə, davranışla və orientasiya ilə əlaqədar
mürəkkəb problemlərə aid konsultasiya
Seksə aid digər konsultasiya
Cinsi tərbiyə

Z70.9

Seksual məsələlər üzrə dəqiqləşdirilməmiş konsultasiya

Z71

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər konsultasiya və

tibbi məsləhətlər üçün səhiyyə müəssisələrinə müraciət
Çıxarılıb: kontrasepsiya və ya reproduktiv funksiya ilə əlaqədar konsultasiya (Z30–Z31)
seksual məsələlərə münasibətə aid konsultasiya (Z70.–)

Z71.0

Digər şəxsin tapşırığı ilə konsultasiya üçün müraciət
Özü gəlməyən üçüncü şəxs üçün məsləhət və ya müalicə üçün tövsiyə alma
Çıxarılıb: ailənin xəstələnmiş üzvü üçün narahat olma (normal) (Z63.7)

Z71.1

Diaqnozu təyin edilən xəstəliyin olmaması zamanı xəstəlikdən
qorxu ilə əlaqədar şikayətlər
Qorxu törətmiş hal müəyyən edilməmişdir
Xəstəliklərdən qorxu ilə əlaqədar sağlam insanın müraciəti
«Yalançı xəstə»
Çıxarılıb: xəstəliyə və ya patoloji hala şübhə zamanı tibbi müşahidə və
qiymətləndirmə (Z03.–)

Z71.2
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Z71.3

Qida məsələləri ilə əlaqədar konsultasiya
Qida məsələləri ilə əlaqədar konsultasiya və müvafiq müşahidə (aşağıdakılarla əlaqədar):
• ƏGO
• kolit
• şəkərli diabet
• qida allergiyası və ya qidaya dözümsüzlük
• qastrit
• hiperxolesterinemiya
• hipoqlikemiya
• piylənmə

Z71.4

Alkoholizmlə əlaqədar konsultasiya və müşahidə
Çıxarılıb: alkoholizmdən əziyyət çəkən şəxslərin reabilitasiyası (Z50.2)

Z71.5

Narkomaniyaya dair konsultasiya və müşahidə
Çıxarılıb: narkomaniyadan əziyyət çəkən şəxslərin reabilitasiyası (Z50.3)

Z71.6

Siqaret çəkməyə dair konsultasiya və müşahidə
Çıxarılıb: siqaret çəkməyə dair reabilitasiya (Z50.8)

Z71.7
Z71.8

İnsanın immun çatışmazlıq virusu [İİÇV] ilə əlaqədar
məsələlərə dair konsultasiya
Digər dəqiqləşdirilmiş konsultasiya
Qan qohumluğuna dair konsultasiya

Z71.9

Dəqiqləşdirilməmiş konsultasiya
ƏGO tibbi məsləhət

Z72

Həyat tərzi ilə əlaqədar problemlər
Çıxarılıb: aşağıdakılarla əlaqədar problemlər:
• normal həyat tərzi keçirmənin çətinlikləri ilə (Z73.–)
• ictimai–iqtisadi və psixososial vəziyyətlə (Z55–Z65)

Z72.0

Tütündən istifadə
Çıxarılıb: tütündən asılılıq (F17.2)

Z72.1

Alkoholdan istifadə
Çıxarılıb: alkoholdan asılılıq (F10.2)

Z72.2

Narkotiklərin istifadəsi
Çıxarılıb: asılılıq törətməyən maddələrdən sui‐istifadə (F55)
narkotik asılılıq (F11–F16, F19 ümumi dördüncü 2 işarəsi ilə )

Z72.3
Z72.4

Fiziki aktivliyin çatmamazlığı
Qəbuledilməz qida rasionu və qida qəbulunda zərərli vərdişlər
Çıxarılıb: uşaq və yeniyetmə yaş dövrünün qida qəbulunun davranış pozğunluqları
(F98.2–F98.3)
qida qəbulunun pozğunluqları (F50.–)
adekvat qidanın olmaması (Z59.4)
qidanın çatmamazlığı və digər qidalanma pozğunluqları (E40–E64)

Z72.5
Z72.6

Yüksək dərəcəli riskli seksual davranış
Azartlı oyunlara və mərclərə meyl etmə
Çıxarılıb: azartlı oyunlara kompulsiv və ya patoloji meyl (F63.0)

Z72.8

Həyat tərzi ilə əlaqədar digər problemlər
Özünü zədələnmə ilə nəticələnən davranış

Z72.9

Həyat tərzi ilə əlaqədar dəqiqləşdirilməmiş problem
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Z73

Normal həyat tərzi keçirmənin çətinlikləri ilə əlaqədar
problemlər
Çıxarılıb: ictimai-iqtisadi və psixososial vəziyyətlə əlaqədar problemlər (Z55–Z65)

Z73.0

Həddindən artıq yorulma
Həyat qüvvələrinin tükənmə vəziyyəti

Z73.1

Vurğulanmış şəxsi xüsusiyyətlər
A tip davranış strukturası (hədsiz ambisiyası ilə, yüksək nailiyyətlərə tələbatla, dözülməzliklə,
səriştəsizliklə və təngə gətirmə xüsusiyyəti ilə xarakterizə olunur)

Z73.2
Z73.3

İstirahətin və dincəlməyin çatmamazlığı
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan stress vəziyyətlər
ƏGO fiziki və zehni gərginlik
Çıxarılıb: məşğulluğa və ya işsizliyə aid olan (Z56.–)

Z73.4
Z73.5
Z73.6

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan qeyri-adekvat sosial
vərdişlər
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan ictimai rol ilə əlaqədar
konflikt
Əmək qabiliyyətinin azalması və ya itirilməsi ilə əlaqədar
fəaliyyətin məhdudlaşması
Çıxarılıb: yardım və qulluq göstərən şəxsdən asılılıq (Z74.–)

Z73.8
Z73.9

Z74

Həyat tərzinin saxlanmasındakı çətinliklə əlaqədar digər
problemlər
Həyat tərzinin saxlanmasındakı çətinliklə əlaqədar
dəqiqləşdirilməmiş problem

Yardım və qulluq göstərən şəxsdən asılı olma ilə əlaqədar
problemlər
Çıxarılıb: BBTO mexanizmdən və ya digər qurğudan asılı olma (Z99.–)

Z74.0
Z74.1
Z74.2
Z74.3
Z74.8
Z74.9

Məhdud hərəkətlilik zamanı köməkçiyə ehtiyac
Özünə xidmət zamanı köməyə ehtiyac
Kömək göstərə biləcək ailə üzvünün olmaması zamanı ev
işlərinin görülməsində köməyə ehtiyac
Daimi müşahidəyə ehtiyac
Yardım və qulluq göstərən şəxsdən asılı olma ilə əlaqədar
digər problemlər
Yardım və qulluq göstərən şəxsdən asılı olma ilə əlaqədar
dəqiqləşdirilməmiş problem

Z75

Tibbi təminatla və digər tibbi yardımla əlaqədar problemlər

Z75.0

Evdə tibbi yardımın olmaması
Çıxarılıb: yardım edə biləcək digər ailə üzvünün olmaması (Z74.2)

Z75.1
Z75.2
Z75.3

Yardım almaq üçün müvafiq müəssisəyə hospitalizasiyasını
gözləyən şəxs
Müayinə və müalicə təyinatını gözləmənin digər dövrü
Tibbi yardım xidmətinin olmaması və ya müraciətin
imkansızlığı
Çıxarılıb: xəstəxanada yerin olmaması (Z75.1)
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Z75.4
Z75.5

Yardım göstərən digər müəssisələrin olmaması və ya
müraciətin imkansızlığı
İstirahət zamanı yardım göstərmə
Ailə üzvlərinə istirahət etmək imkanı vermək məqsədi ilə, adətən evdə xidmət göstərilən
xəstəyə qulluğun təmini
Xəstəyə qulluqda fasilə

Z75.8
Z75.9

Tibbi yardımla və xəstəyə qulluğun digər növləri ilə əlaqədar
digər problemlər
Tibbi yardıma və xəstəyə qulluğun digər növlərinə aid olan
dəqiqləşdirilməmiş problem

Z76

Digər hallarla əlaqədar səhiyyə müəssisələrinə müraciət

Z76.0

Təkrari reseptin verilməsi
Aparata (qurğuya)
Medikamentlərə
təkrari reseptin verilməsi
Eynəyə
Çıxarılıb: tibbi şəhadətnamənin verilməsi (Z02.7)
döllənmə əleyhinə vasitələrdə təkrari reseptin verilməsi (Z30.4)

Z76.1
Z76.2

Atılmış uşağın sağlamlığı üzərində müşahidə və qulluq
Digər südəmər və erkən yaş dövründə olan sağlam uşaq
üzərində müşahidə və qulluq
Aşağıdakı hallarda sağlam uşaq üzərində həkim və ya tibb bacısı qulluğu və müşahidə:
• əlverişsiz ictimai-iqtisadi ev şəraiti
• uşaq evinə yerləşdirmək və ya övladlığa götürməni gözləmə
• ananın xəstəliyi
• normal qulluğun təminini çətinləşdirən və ya qeyri-mümkün edən uşaqların sayı

Z76.3
Z76.4

Xəstəni müşayiət edən sağlam adam
Səhiyyə müəssisələrinin yardımına ehtiyacı olan digər şəxslər
Çıxarılıb: evsizlər (Z59.0)

Z76.5

Xəstəliyin simulyasiyası [şüurlu olaraq qəsdən simulyasiya]
Xəstəliyi simulyasiya edən şəxs (aşkar sübutla)
Çıxarılıb: saxta pozuntular (F68.1)
«əbədi» xəstə (F68.1)

Z76.8
Z76.9

Digər dəqiqləşdirilmiş şəraitlərdə səhiyyə xidmətlərinə
müraciət edən şəxslər
Dəqiqləşdirilməmiş şəraitlərdə səhiyyə xidmətlərinə müraciət
edən şəxs
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Şəxsi və ailəvi anamnezlə və ya sağlamlığa təsir edən müəyyən
hallarla əlaqədar sağlamlıq üçün potensial təhlükə
(Z80–Z99)
Çıxarılıb: növbəti müayinə (Z08–Z09)
növbəti tibbi yardım və sağalma vəziyyəti (Z42–Z51, Z54.–)
ailə və ya şəxsi anamnez, xüsusi skrininq və ya digər müayinə və ya baxışın keçirilməsinə səbəb
olan hallar (Z00–Z13)
dölün zədələnmə ehtimalı hamiləlik zamanı müvafiq müşahidə və işlərin görülməsinə əsas verən
hallar (O35.–)

Z80

Ailə anamnezində bədxassəli yenitörəmələr

Z80.0

Ailə anamnezində mədə-bağırsaq traktının bədxassəli
yenitörəməsi
C15–C26 rubrikalarındə təsnif olunan hallar

Z80.1

Ailə anamnezində traxeyanın, bronxların və ağciyərin
bədxassəli yenitörəməsi
C33–C34 rubrikalarındə təsnif olunan hallar

Z80.2

Ailə anamnezində digər tənəffüs orqanlarının və döş qəfəsinin
bədxassəli yenitörəməsi
C30–C32, C37–C39 rubrikalarındə təsnif olunan hallar

Z80.3

Ailə anamnezində süd vəzisinin bədxassəli yenitörəməsi
C50.– rubrikaində təsnif olunan hal

Z80.4

Ailə anamnezində cinsiyyət orqanlarının bədxassəli
yenitörəməsi
C51–C63 rubrikalarındə təsnif olunan hallar

Z80.5

Ailə anamnezində sidik orqanlarının bədxassəli yenitörəməsi
C64–C68 rubrikalarındə təsnif olunan hallar

Z80.6

Ailə anamnezində leykoz
C91–C95 rubrikalarındə təsnif olunan hallar

Z80.7

Ailə anamnezində limfoid, qanyaradıcı və onlara yaxın
toxumaların digər yenitörəmələri
C81–C90, C96– rubrikalarındə təsnif olunan hallar

Z80.8

Ailə anamnezində digər orqan və sistemlərin bədxassəli
yenitörəmələri
C00–C14, C40–C49, C69–C79, C97 rubrikalarındə təsnif olunan hallar

Z80.9

Ailə anamnezində dəqiqləşdirilməmiş bədxassəli yenitörəmə
C80. – rubrikalarındə təsnif olunan hal

Z81

Ailə anamnezində psixi pozğunluqlar və davranış
pozğunluqları

Z81.0

Ailə anamnezində əqli gerilik
F70–F79 rubrikaində təsnif olunan hallar

Z81.1

Ailə anamnezində alkohol asılılığı
F10.– rubrikaində təsnif olunan hallar

Z81.2

Ailə anamnezində siqaret çəkmə
F17.– rubrikaində təsnif olunan hallar
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Z81.3

Ailə anamnezində psixoaktiv dərman vasitələrindən həddən
artıq istifadə etmə
F11–F16, F18–F19 rubrikalarındə təsnif olunan hallar

Z81.4

Ailə anamnezində asılılıq törədən digər vasitələrdən həddən
artıq istifadə etmə
F55 rubrikaində təsnif olunan hal

Z81.8

Ailə anamnezində digər psixi pozğunluqlar və davranış
pozğunluqları
F00–F99 rubrikalarındə təsnif olunan hallar

Z82

Ailə anamnezində əmək qabiliyyətini aşağı salan bəzi
xəstəliklər və əlilliyə səbəb olan xroniki xəstəliklər

Z82.0

Ailə anamnezində epilepsiya və digər sinir sistemi xəstəlikləri
G00–G99 rubrikalarındə təsnif olunan hallar

Z82.1

Ailə anamnezində korluq və görmənin itməsi
H54.– rubrikaində təsnif olunan hallar

Z82.2

Ailə anamnezində karlıq və eşitmənin itməsi
H90–H91 rubrikalarındə təsnif olunan hallar

Z82.3

Ailə anamnezində insult
I60–I64 rubrikalarındə təsnif olunan hallar

Z82.4

Ailə anamnezində ürəyin işemik xəstəliyi və ürək–damar
sisteminin digər xəstəlikləri
I00–I52, I65–I99 rubrikalarındə təsnif olunan hallar

Z82.5

Ailə anamnezində astma və aşağı tənəffüs yollarının digər
xroniki xəstəlikləri
J40–J47 rubrikalarındə təsnif olunan hallar

Z82.6

Ailə anamnezində artrit və sümük-əzələ sisteminin və
birləşdirici toxumanın digər xəstəlikləri
M00–M99 rubrikalarında təsnif olunan hallar

Z82.7

Ailə anamnezində anadangəlmə anomaliyalar, deformasiyalar
və xromosom pozulmaları
Q00–Q99 rubrikalarındə təsnif olunan hallar

Z82.8

Ailə anamnezində başqa rubrikalarda təsnif olunmayan əmək
qabiliyyətini azaldan digər hallar və əlilliyə səbəb olan xroniki
xəstəliklər

Z83

Ailə anamnezində digər spesifik pozulmalar
Çıxarılıb: xəstə ilə kontakt və ya ailədə infeksion xəstəliklə yoluxma ehtimalı (Z20.–)

Z83.0

Ailə anamnezində insanın immun çatışmazlıq virusu [İİÇV] ilə
törənmiş xəstəliyi
B20–B24 rubrikalarındə təsnif olunan hallar, O98.7

Z83.1

Ailə anamnezində digər infeksion və parazitar xəstəliklər
A00–B19, B25–B94, B99 rubrikalarındə təsnif olunan hallar

Z83.2

Ailə anamnezində qan və qanyaradıcı orqanların xəstəlikləri və
immun sistemi cəlb edən bəzi pozulmalar
D50–D89 rubrikalarındə təsnif olunan hallar

Z83.3

Ailə anamnezində şəkərli diabet
E10–E14 rubrikalarındə təsnif olunan hallar, O24
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Z83.4

Ailə anamnezində endokrin sistemin digər xəstəlikləri və
maddələr mübadiləsi xəstəlikləri
E00–E07, E15–E90 rubrikalarındə təsnif olunan hallar

Z83.5

Ailə anamnezində göz və qulaq xəstəlikləri
H00–H53, H55–H83, H92–H95 rubrikalarındə təsnif olunan hallar
Çıxarılıb: ailə anamnezində:
• korluq və görmənin itməsi (Z82.1)
• karlıq və eşitmənin itməsi (Z82.2)

Z83.6

Ailə anamnezində tənəffüs sisteminin xəstəlikləri
J00–J39, J60–J99 rubrikalarındə təsnif olunan hallar
Çıxarılıb: ailə anamnezində aşağı tənəffüs yollarının xəstəlikləri (Z82.5)

Z83.7

Ailə anamnezində həzm sistemi xəstəlikləri
K00–K93 rubrikalarındə təsnif olunan hallar

Z84

Ailə anamnezində digər patoloji hallar

Z84.0

Ailə anamnezində dəri və dərialtı toxumanın pozğunluqları
L00–L99 rubrikalarındə təsnif olunan hallar

Z84.1

Ailə anamnezində böyrəklərin və sidik axarının pozğunluqları
N00–N29 rubrikalarındə təsnif olunan hallar

Z84.2

Ailə anamnezində sidik-cinsiyyət sisteminin digər xəstəlikləri
N30–N99 rubrikalarındə təsnif olunan hallar

Z84.3
Z84.8

Ailə anamnezində qan qohumluğu
Ailə anamnezində digər dəqiqləşdirilmiş hallar

Z85

Şəxsi anamnezdə bədxassəli yenitörəmə
Çıxarılıb: növbəti tibbi yardım və sağalma halı (Z42–Z51, Z54.–)
bədxassəli yenitörəmənin müalicəsindən sonra növbəti müayinə (Z08.–)

Z85.0

Şəxsi anamnezdə mədə-bağırsaq traktının bədxassəli
yenitörəməsi
C15–C26 rubrikalarındə təsnif olunan hallar

Z85.1

Şəxsi anamnezdə traxeyanın, bronxların və ağciyərin
bədxassəli yenitörəməsi
C33–C34 rubrikalarındə təsnif olunan hallar

Z85.2

Şəxsi anamnezdə digər tənəffüs orqanlarının və döş qəfəsinin
bədxassəli yenitörəməsi
C30–C32, C37–C39 rubrikalarındə təsnif olunan hallar

Z85.3

Şəxsi anamnezdə süd vəzisinin bədxassəli yenitörəməsi
C50.– rubrikaində təsnif olunan hal

Z85.4

Şəxsi anamnezdə cinsiyyət orqanlarının bədxassəli
yenitörəməsi
C51–C63 rubrikalarındə təsnif olunan hallar

Z85.5

Şəxsi anamnezdə sidik orqanlarının bədxassəli yenitörəməsi
C64–C68 rubrikalarındə təsnif olunan hallar

Z85.6

Şəxsi anamnezdə leykoz
C91–C95 rubrikalarındə təsnif olunan hallar

Z85.7

Şəxsi anamnezdə limfoid, qanyaradıcı və onlara qohum
toxumaların digər yenitörəmələri
C81–C90, C96.– rubrikalarındə təsnif olunan hallar
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Z85.8

Şəxsi anamnezdə digər orqan və sistemlərin bədxassəli
yenitörəməsi
C00–C14, C40–C49, C69–C79, C97 rubrikalarındə təsnif olunan hallar

Z85.9

Şəxsi anamnezdə dəqiqləşdirilməmiş bədxassəli yenitörəmə
C80. – rubrikalarındə təsnif olunan hal

Z86

Şəxsi anamnezdə bəzi digər xəstəliklər
Çıxarılıb: növbəti tibbi yardım və sağalma halı (Z42–Z51, Z54.–)

Z86.0

Şəxsi anamnezdə digər yenitörəmələr
D00–D48 rubrikalarındə təsnif olunan hallar

Z86.1

Şəxsi anamnezdə infeksion və parazitar xəstəliklər
A00–B89, B99 rubrikalarındə təsnif olunan hallar
Çıxarılıb: infeksion və parazitar xəstəliklərin nəticələri (B90–B94)

Z86.2

Şəxsi anamnezdə qan və qanyaradıcı orqanların xəstəlikləri və
immun mexanizmi cəlb edən bəzi pozğunluqlar
D50–D89 rubrikalarındə təsnif olunan hallar

Z86.3

Şəxsi anamnezdə endokrin sistemin xəstəlikləri, qidalanma və
maddələr mübadiləsi pozğunluqları
E00–E90 rubrikalarındə təsnif olunan hallar

Z86.4

Şəxsi anamnezdə psixoaktiv maddələrdən həddən artıq istifadə
etmə
F10–F19 rubrikalarındə təsnif olunan hallar
Çıxarılıb: cari asılılıq (F10–F19 rubrikaları ümumi dördüncü, 2 işarəsi ilə)
aşağıdakıların istifadəsi ilə əlaqədar problemlər:
• alkoholun (Z72.1)
• narkotiklərin (Z72.2)
• tütünün (Z72.0)

Z86.5

Şəxsi anamnezdə digər psixi və davranış pozğunluqları

Z86.6

Şəxsi anamnezdə sinir sistemi və duyğu orqanları xəstəlikləri

F00–F09, F20–F99 rubrikalarındə təsnif olunan hallar
G00–G99, H00–H95 rubrikalarındə təsnif olunan hallar

Z86.7

Şəxsi anamnezdə qan dövranı sistemi xəstəlikləri
I00–I99 rubrikalarındə təsnif olunan hallar
Çıxarılıb: keçirilmiş miokard infarktı (I25.2)
postinfarkt sindrom (I24.1)
serebrovaskulyar xəstəliyin nəticələri (I69–)

Z87

Şəxsi anamnezdə digər xəstəliklər və patoloji hallar
Çıxarılıb: növbəti tibbi yardım və sağalma halı (Z42–Z51, Z54–)

Z87.0

Şəxsi anamnezdə tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri
J00–J99 rubrikalarındə təsnif olunan hallar

Z87.1

Şəxsi anamnezdə həzm orqanları xəstəlikləri
K00–K93 rubrikalarındə təsnif olunana hallar

Z87.2

Şəxsi anamnezdə dəri və dərialtı toxuma xəstəlikləri
L00–L99 rubrikalarındə təsnif olunan hallar

Z87.3

Şəxsi anamnezdə sümük-əzələ və birləşdirici toxuma
xəstəlikləri
M00–M99 rubrikalarındə təsnif olunan hallar

Z87.4

Şəxsi anamnezdə sidik-cinsiyyət sistemi xəstəlikləri
N00–N99 rubrikalarındə təsnif olunan hallar
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Z87.5

Şəxsi anamnezdə hamiləliyin, doğuşların və doğuşdan sonrakı
dövrün ağırlaşmaları
O00–O99 rubrikalarındə təsnif olunan hallar
Şəxsi anamnezdə trofoblastik xəstəlik
Çıxarılıb: adəti uşaqsalma (N96)
ağırlaşmış mamalıq anamnezi olan qadının hamiləliyinin gedişinə nəzarət (Z35.–)

Z87.6

Şəxsi anamnezdə perinatal dövrdə yaranmış bəzi hallar
P00–P96 rubrikalarındə təsnif olunan hallar

Z87.7

Şəxsi anamnezdə anadangəlmə anomaliyalar, deformasiyalar
və xromosom pozğunluqları
Q00–Q99 rubrikalarındə təsnif olunan hallar

Z87.8

Şəxsi anamnezdə digər dəqiqləşdirilmiş hallar
S00–T98 rubrikalarındə təsnif olunan hallar
Çıxarılıb: şəxsi anamnezdə özünüzədələmə (Z91.5)

Z88

Şəxsi anamnezdə dərman vasitələrinə, medikamentlərə və
bioloji maddələrə allergiya

Z88.0
Z88.1
Z88.2
Z88.3
Z88.4
Z88.5
Z88.6
Z88.7
Z88.8

Şəxsi anamnezdə penisillinə allergiya
Şəxsi anamnezdə digər antibiotiklərə allergiya
Şəxsi anamnezdə sulfanilamid preparatlarına allergiya
Şəxsi anamnezdə digər infeksiya əleyhinə vasitələrə allergiya
Şəxsi anamnezdə anesteziyaedici vasitələrə allergiya
Şəxsi anamnezdə narkotik vasitələrə allergiya
Şəxsi anamnezdə analgeziyaedici vasitələrə allergiya
Şəxsi anamnezdə zərdaba və ya vaksinə allergiya
Şəxsi anamnezdə digər dərman vasitələrinə, medikamentlərə
və bioloji maddələrə allergiya
Şəxsi anamnezdə dəqiqləşdirilməmiş dərman vasitələrinə,
medikamentlərinə və bioloji maddələrə allergiya

Z88.9

Z89

Ətrafın qazanılma olmaması
Daxil edilib: ətrafın itirilməsi:
• əməliyyatdan sonra
• posttravmatik
Çıxarılıb: ətrafların qazanılma deformasiyası (M20–M21)
ətrafların anadangəlmə olmaması (Q71–Q73)

Z89.0
Z89.1
Z89.2

Barmağın (barmaqların) baş barmaq da daxil olmaqla birtərəfli
qazanılma olmaması
Əl və biləyin qazanılma olmaması
Yuxarı ətrafın biləkdən yuxarı qazanılma olmaması
ƏGO qollar

Z89.3

Hər iki yuxarı ətrafın (hər hansı səviyyədə) qazanılma olmaması
İkitərəfli barmağın (barmaqların) qazanılma olmaması

Z89.4

Ayaq pəncəsinin və aşıq-baldır oynağının qazanılma olmaması
Ayaq barmağının (barmaqlarının) qazanılma olmaması

Z89.5
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Z89.6

Dizdən yuxarı ayağın qazanılma olmaması
ƏGO ayaqlar

Z89.7
Z89.8
Z89.9

Z90

Hər iki aşağı ətrafların qazanılma olmaması (yalnız barmaqlar
istisna olmaqla hər hansı bir səviyyədə)
Yuxarı və aşağı ətrafların qazanılma olmaması (hər hansı bir
səviyyədə)
Dəqiqləşdirilməmiş ətrafın qazanılma olmaması

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan orqanların qazanılma
olmaması
Daxil edilib: BBTO əməliyyatdan sonra və ya posttravmatik bədən hissəsinin itirilməsi
Çıxarılıb: orqanların anadangəlmə olmaması – bax əlifba göstəricisinə
aşağıdakıların əməliyyatdan sonra olmaması:
• endokrin vəzilərin (E89.–)
• dalağın (D73.0)

Z90.0

Baş və ya boynun bir hissəsinin qazanılma olmaması
Gözün
Boğazın
Burnun
Çıxarılıb: dişlərin (K08.1)

Z90.1
Z90.2
Z90.3
Z90.4
Z90.5
Z90.6
Z90.7
Z90.8

Süd vəzisinin qazanılma olmaması (süd vəzilərinin)
Ağ ciyərin qazanılma olmaması (və ya hissəsinin)
Mədə hissəsinin qazanılma olmaması
Həzm traktının digər şöbələrinin qazanılma olmaması
Böyrəyin qazanılma olmaması
Sidik traktının digər şöbələrinin qazanılma olmaması
Cinsiyyət orqanının (orqanlarının) qazanılma olmaması
Digər orqanın qazanılma olmaması

Z91

Şəxsi anamnezdə başqa rubrikalarda təsnif olunmayan risk
amillərinin olması
Çıxarılıb: çirklənmənin və ətraf mühitin fiziki amillərinə aid olan digər problemlərin təsiri
(Z58.–)
istehsalat risk amillərinin təsiri (Z57.–)
şəxsi anamnezdə psixoaktiv maddələrdən həddən artıq istifadə etmə (Z86.4)

Z91.0

Şəxsi anamnezdə dərman vasitələri və bioloji maddələrdən
başqa digər maddələrə allergiya
Çıxarılıb: şəxsi anamnezdə dərman vasitələrinə və bioloji maddələrə allergiya (Z88.–)

Z91.1
Z91.2
Z91.3

Şəxsi anamnezdə müalicə proseduralarının icra olunmaması və
rejimə riayət edilməməsi
Şəxsi anamnezdə şəxsi gigiyena tədbirlərinə qeyri-qənaətbəxş
riayət etmə
Şəxsi anamnezdə yuxu-ayıqlıq rejiminin pozulmaları
Çıxarılıb: yuxunun pozulmaları (G47.–)

Z91.4

Şəxsi anamnezdə başqa rubrikalarda təsnif olunmayan psixoloji
travma
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Z91.5

Şəxsi anamnezdə özünüzədələmə
Parasuisid
Özünü zəhərləmə
İntihara cəhd

Z91.6
Z91.8

Şəxsi anamnezdə digər fiziki travma
Şəxsi anamnezdə başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər
dəqiqləşdirilmiş risk amilləri
ƏGO həddən artıq istifadə
ƏGO pis müalicə

Z92

Şəxsi anamnezdə müalicə

Z92.0

Şəxsi anamnezdə hamiləlik əleyhinə vasitələrin tətbiqi
Çıxarılıb: hamiləlik əleyhinə vasitələrin tətbiqinin konsultasiyası və cari praktikası (Z30.–)
(uşaqlıq daxili) döllənmə əleyhinə vasitənin olması (Z97.5)

Z92.1
Z92.2

Şəxsi anamnezdə uzun müddət (cari) antikoaqulyantların
istifadəsi
Şəxsi anamnezdə uzun müddət (cari) digər dərman
vasitələrinin istifadəsi
Aspirinin

Z92.3

Şəxsi anamnezdə şüalanma
Müalicə məqsədilə şüalanma
Çıxarılıb: ətraf fiziki mühitin şüalanmasının təsiri (Z58.4)
istehsalatda radiasiyanın təsiri (Z57.1)

Z92.4

Şəxsi anamnezdə başqa rubrikalarda təsnif olunmayan ciddi
əməliyyat
Çıxarılıb: süni dəliyin olması (Z93.–)
əməliyyatdan sonrakı hallar (Z98.–)
funksional implantların və transplantatların olması (Z95–Z96)
transplantasiya olunmuş orqanların və toxumaların olması (Z94.–)

Z92.5
Z92.6
Z92.8
Z92.9

Şəxsi anamnezdə
Şəxsi anamnezdə
terapiya
Şəxsi anamnezdə
Şəxsi anamnezdə

reabilitasiyon proseduralar
neoplastik xəstəliklər zamanı kimyəvi

Z93

Süni dəliyin olması ilə əlaqədar hallar

digər müalicə növləri
dəqiqləşdirilməmiş tibbi müalicə

Çıxarılıb: diqqət və qulluq tələb edən süni dəlik (Z43.–)
xarici stomanın ağırlaşması (J95.0, K91.4, N99.5)

Z93.0
Z93.1
Z93.2
Z93.3
Z93.4
Z93.5
Z93.6

Traxeostomanın olması
Qastrostomanın olması
İleostomanın olması
Kolostomanın olması
Mədə-bağırsaq traktının digər süni dəliyinin olması
Sistostomanın olması
Sidik traktının süni dəliklərinin olması
Nefrostoma
Uretrostoma
Ureterostoma
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Z93.8
Z93.9

Digər süni dəliyin olması
Dəqiqləşdirilməmiş süni dəliyin olması

Z94

Transplantasiya olunmuş orqanların və toxumaların olması
Daxil edilib: hetero- və ya homotransplantatla əvəz olunmuş orqan və ya toxuma
Çıxarılıb: transplantasiya olunmuş orqan və ya toxuma ilə əlaqədar ağırlaşmalar – bax
əlifba göstəricisinə
aşağıdakıların olması:
• damar transplantatının (Z95.–)
• süni ürək qapağının (Z95.3)

Z94.0
Z94.1

Transplantasiya olunmuş böyrəyin olması
Transplantasiya olunmuş ürəyin olması
Çıxarılıb: süni ürək qapağının olması ilə əlaqədar hal (Z95.2–Z95.4)

Z94.2
Z94.3
Z94.4
Z94.5

Transplantasiya
Transplantasiya
Transplantasiya
Transplantasiya

olunmuş
olunmuş
olunmuş
olunmuş

ağ ciyərin olması
ürək və ağ ciyərin olması
qaraciyərin olması
dərinin olması

Autogen dəri transplantatının olması

Z94.6
Z94.7
Z94.8

Transplantasiya olunmuş sümüyün olması
Transplantasiya olunmuş buynuz qişaların olması
Digər transplantasiya olunmuş orqan və toxumaların olması
Sümük iliyinin
Bağırsağın
Mədəaltı vəzin
Kötük hüceyrə

Z94.9

Dəqiqləşdirilməmiş transplantasiya olunmuş orqan və
toxumanın olması

Z95

Ürək və damar implantatlarının və transplantatlarının
olması
Çıxarılıb: ürək və damar qurğuları, implantatları və transplantatları ilə əlaqədar
ağırlaşmalar (T82.–)

Z95.0

Süni ürək ritmi aparıcısının olması
Çıxarılıb: süni ürək ritminin aparıcısının quraşdırılması və nizama salınması (Z45.0)

Z95.1
Z95.2
Z95.3
Z95.4
Z95.5

Aortokoronar şuntlu transplantatın olması
Ürək qapağının protezinin olması
Ksenogen ürək qapağının olması
Ürək qapağının digər əvəzedicisinin olması
Koronar angioplastik implantatın və transplantatın olması
Koronar arteriya protezinin olması
ƏGO koronar angioplastikadan sonrakı hal

Z95.8

Digər ürək və damar implantatların və transplantatların olması
DRTO intravaskulyar protezin olması
ƏGO periferik angioplastikadan sonrakı hal

Z95.9

Dəqiqləşdirilməmiş ürək və damar implantatının və
transplantatının olması
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Z96

Digər funksional implantların olması
Çıxarılıb: daxili protez qurğularla, implantatlarla və loskutlarla əlaqədar ağırlaşmalar
(T82–T85)
protezin və digər qurğunun yoxlanması və qoyulması (Z44–Z46)

Z96.0
Z96.1

Sidik-cinsiyyət implantatlarının olması
İntraokulyar linzanın olması
Psevdofagiya

Z96.2

Otoloji və audioloji implantantların olması
Sümük keçirilinən eşitmə aparatının
Koxlear implantatının
Yevstax borusu implantatının
Təbil pərdəsi dəliyinin implantatının
Üzənginin əvəzedicisinin

Z96.3
Z96.4

Süni qırtlağın olması
Endokrin vəzilərin implantatlarının olması
İnsulin verilməsi üçün apparat

Z96.5
Z96.6

Dişlərin və çənənin implantatlarının olması
Oynaqların ortopedik implantatlarının olması
Barmaq oynağının əvəz edilməsi
Bud-çanaq oynağının əvəz edilməsi (hissəvi) (tam)

Z96.7

Digər sümüklərin və vətərlərin implantatların olması
Kəllə plastikası

Z96.8
Z96.9

Digər dəqiqləşdirilmiş funksional implantatın olması
Dəqiqləşdirilməmiş funksional implantatın olması

Z97

Digər qurğuların olması
Çıxarılıb: daxili protez qurğularla, implantalarla və transplantatlarla əlaqədar
ağırlaşmalar (T82–T85)
protez və digər qurğunun yoxlanması və qoyulması (Z44–Z46)
onurğa beyni mayesinin drenajı üçün qurğunun olması (Z98.2)

Z97.0
Z97.1
Z97.2
Z97.3
Z97.4
Z97.5

Süni gözün olması
Süni ətrafın (tam) (hissəvi) olması
Diş protez qurğusunun olması
Gözlüyün və kontakt linzaların olması
Xarici eşitmə aparatının olması
Kontraseptiv vasitənin (uşaqlıqdaxili) olması
Çıxarılıb: kontraseptiv vasitənin yoxlanması, təkrar yeridilməsi və ya çıxarılması (Z30.5)
kontraseptiv vasitənin yeridilməsi (Z30.1)

Z97.8

Digər dəqiqləşdirilmiş qurğuların olması

Z98

Digər cərrahi müdaxilədən sonrakı vəziyyətlər
Çıxarılıb: növbəti tibi yardım və sağalma vəziyyəti (Z42–Z51, Z54.–)
proseduradansonrakı və ya əməliyyatdan sonrakı ağırlaşmalar – Əlifba göstəricisinə
bax

Z98.0
Z98.1
Z98.2

Bağırsaq anastomozunun olması
Artrodezin olması
Serebrospinal maye drenaj qurğusunun olması
Serebrospinal maye şuntu

354

SAĞLAMLIQ VƏZİYYƏTİNƏ TƏSİR EDƏN FAKTORLAR

Z98.8

Digər dəqiqləşdirilmiş cərrahi müdaxilədən sonrakı vəziyyətlər

Z99

Başqa rubrikalarda təsnif olunan aparat və qurğulardan
asılılıq

Z99.0
Z99.1
Z99.2

Aspiratordan asılılıq
Respiratordan asılılıq
Böyrək dializindən asılılıq
Dializ üçün arteriovenoz şunt olması
Böyrək dializi vəziyyəti
Çıxarılıb: dializ üçün hazırlıq, müalicə və ya tətbiqi (Z49.–)

Z99.3
Z99.8
Z99.9

Təkərli kreslodan asılılıq
Digər aparat və qurğulardan asılılıq
Dəqiqləşdirilməmiş aparat və qurğudan asılılıq
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ХХII SİNİF

Xüsusi hallar üçün kodlar
(U00-U99)
Bu sinif aşağıdakı bölmələri özündə cəmləşdirir:
U00–U49
Naməlum etiologiyalı yeni xəstəliklərin müvəqqəti təyin edilməsi
U80–U89
Antibiotiklərə qarşı rezistent bakterial mikroorqanizmlər

Naməlum etiologiyalı yeni xəstəliklərin müvəqqəti təyin edilməsi
(U00-U49)
U04

Ağır kəskin respirator sindrom [AKRS]

U04.9

Dəqiqləşdirilməmiş ağır kəskin respirator sindrom

Antibiotiklərə qarşı rezistent bakterial mikroorqanizmlər
(U80-U89)
Qeyd: Bu kodlar heç zaman əsas, ilkin kodlaşdırma kimi istifadə olunmamalıdır. Bu kodlar,
mikroorqanizmlərin və ya bakterial infeksiyaların mikrob əleyhinə dərmanlara qarşı müqavimətini,
rezistentliliyini və refraktiv xüsusiyyətlərini əks etdirmək məqsədilə əlavə kodlar kimi istifadə üçün
nəzərdə tutulmuşdur.

U80

Penisillinə və penisillin qrupuna qarşı rezistent bakterial
mikroorqanizmlər

U80.0

Penisillinə qarşı rezistent bakterial mikroorqanizmlər

U80.1 Metisillinə qarşı rezistent bakterial mikroorqanizmlər
 U80.8 Digər penisillin qrupu antibiotiklərinə qarşı rezistent bakterial
mikroorqanizmlər

U81

Vankomisinə və vankomisin qrupuna qarşı rezistent
bakterial mikroorqanizmlər

U81.0

Vankomisinə qarşı rezistent bakterial mikroorqanizmlər

U81.8

Digər vankomisin qrupu antibiotiklərinə qarşı rezistent bakterial
mikroorqanizmlər

U88

Çox saylı antibiotiklərinə qarşı rezistent bakterial
mikroorqanizmlər
Qeyd: Bu rubrika o zaman istifadə edilir ki, bakterial mikroorqanizmlər iki və ya daha çox
antibiotiklərə qarşı rezistent olur; eləcə də bu rubrikalar bakterial mikroorqanizmlərin hansı
antibiotiklərə daha çox həssas olması barədə məlumat olmadığı hallarda istifadə olunur. Bu
rubrikalardan həm də xarici səbəblərin ilkin kodlaşdırılması zamanı vahid kodun qeyd olunması
məqsədilə istifadə edilir və istifadə edilməlidir; əks halda hər bir antibiotiklərə qarşı rezistent
olan bakterial mikroorqanizmlər ayrı-ayrılıqda kodlaşdırılmalıdır.
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U89
U89.8
U89.9

Digər və dəqiqləşdirilməmiş antibiotiklərə qarşı rezistent
bakterial mikroorqanizmlər
Digər bir dəqiqləşdirilmiş antibiotikə qarşı rezistent bakterial
mikroorqanizmlər
Dəqiqləşdirilməmiş antibiotikə qarşı rezistent bakterial
mikroorqanizmlər
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YENİTÖRƏMƏLƏRİN MORFOLOGİYASI
Onkologiyaya dair xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatının (XBT-O) ikinci nəşri 1990-cı ildə çap olunmuşdur.
O, özündə yenitörəmələrin kodlaşdırılmış morfoloji nomenklaturasını əks etdirir ki, biz bu gün həmin
nomenklaturanı da dərc etməyi zəruri hesab edirik. Bundan məqsədimiz odur ki, Xəstəliklərin Beynəlxalq
Təsnifatının II sinfi ilə birgə arzu edənlərin bu təsnifatdan istifadə etmək imkanları olsun.
Morfoloji təsnifatın kod nömrələri beş rəqəmdən ibarətdir. Birinci dörd rəqəm yenitörəmənin hansı histoloji
tipə mənsub olduğunu, beşinci rəqəm isə xəstəliyi gedişinə görə səciyyələndirir. Yenitörəmənin xarakter
kodu aşağıda göstərilən mənalarda işlədilir:
/0 Xoşxassəli yenitörəmə
/1 Yenitörəmə, hansı ki, xoşxassəli və bədxassəli olduğu müəyyən edilməmişdir.
Hüdudi bədxassəlik 1
Az potensiallı bədxassəlik1
/2 In situ xərçəng
Epiteldaxili
Qeyri-infiltrativ
Qeyri-invaziv
/3 Bədxassəli yenitörəmə, ilkin lokalizasiyalı
/6 Metastik bədxassəli yenitörəmə
Bədxassəli yenitörəmə, ikinci lokalizasiyalı
/9 Bədxassəli yenitörəmə, hansı ki, birincili və ya metastik olduğu müəyyən edilməmişdir
Aşağıda verilən nomenklaturada morfoloji kodların nömrələri öz histoloji tipinə müvafiq olaraq
yenitörəmənin xarakter koduna əlavə edilir. Lakin əldə olan əlavə məlumat əsas verərsə, yenitörəmənin
xarakter kodu dəyişdirilməlidir. Məsələn, bədxassəli hesab edilən "xordoma" M9370/3 rubrikai ilə;
diaqnozu isə "xoşxassəli xordoma" M9370/0 rubrikai ilə kodlaşdırılmalıdır.
Analoji olaraq, "səthi yayılan adenokarsinoma" M8143/3, "qeyri-invaziv" forma M8143/0, "melanoma"
M8720/3, "ikincili" forma isə M8720/6 rubrikai ilə kodlaşdırılır.
Aşağıdakı cədvəldə yenitörəmənin xarakter kodu ilə II sinfin ayrı-ayrı bölmələri arasındakı uyğunluq
göstərilmişdir:

Yenitörəmənin
xarakter kodu
/0
/1
/2
/3
/6

1

Xoşxassəli yenitörəmələr
Qeyri-müəyyən və naməlum xarakterli yenitörəmələr
In situ yenitörəmələr
Birincili olduğu müəyyən edilmiş və ya güman e
dilən bədxassəli yenitörəmələr
İkincili olduğu müəyyən edilmiş
ə ya güman edilən bədxassəli yenitörəmələr
D00-D09

II sinfin
bölmələri
(qrupları)
D10-D36
D37-D48
C00-C76
C80-C97
C77-C79

Йумурталыьын систаденомасы мцстясна олмагла (М844-М849 рубрикаларында тясниф олунур), щансы ки,
бядхассяли щесаб едилир
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"XBT-O"da istifadə olunan və yenitörəmənin xarakterini göstərən /9 rəqəminin hazırki tərtib olunan XBT-də
istifadə olunması məqsədəuyğun deyildir. Çünki hal-hazırda belə hesab olunur ki, bütün bədxassəli
yenitörəmələr ya birincili olur (/3), ya da ikincili (/6).
"XBT-O"da verilmiş terminlərdən ancaq birincisi aşağıda verilən siyahıda, hər kod nömrəsinin
qarşısında göstərilmişdir. XBT-nin əlifba göstəricisində isə "XBT-O" da verilən bütün sinonimlər,
həmçinin hələ də tibb sənədlərində rast gəlinə bilən, lakin köhnəldiyinə və ya hər hansı digər səbəbə görə
"XBT-O"-ya daxil edilməmiş bir sıra digər morfoloji terminlər də göstərilmişdir.
Yenitörəmələrin bəzi formaları var ki, onlar üçün xəstəliyin lokalizasiyası və müəyyən toxumaya
mənsub olmaları səciyyəvidir. Məsələn, "nefroblastoma" (M8960/3) həmişə böyrəkdə, "qaraciyər hüceyrəli
xərçəng" (M8170/3) birincili olaraq qaraciyərdə "bazal hüceyrəli xərçəng" (M8090/3) isə adətən dəridə
əmələ gəlir. Nomenklaturada bu diaqnozlardan sonra, mö'tərizədə əlavə olaraq II sinfin müvafiq kodu
göstərilir. Belə ki, "nefroblastoma" diaqnozundan sonra böyrəyin bədxassəli yenitörəmə kodu (C64),
" bazal hüceyrəli xərçəng"-dən sonra isə açıq dördrəqəmli işarə ilə dərinin bədxassəli yenitörəmə kodu
(C44.–) göstərilir. Sənəddə verilən lokalizasiyaya müvafiq olaraq dördüncü rəqəmlə göstərilməlidir.
Morfoloji terminləri kodlaşdırarkən II sinfin kodlarından o zaman istifadə olunur ki, diaqnozda
yenitörəmənin lokalizasiyası verilməmiş olsun.
Bir çox morfoloji diaqnozlar II sinfin kodu ilə göstərilməmişdir. Ona görə ki, şişin hər hansı
histoloji forması bir deyil, bir neçə orqan və ya toxumada əmələ gələ bilər. Məsələn, "ƏGO
adenokarsinoma" (M8140/3) II sinfin kodu ilə gösətrilməyib. Çünki, göstərilən yenitörəmənin əmələ
gəlmə yeri müxtəlif orqanlar ola bilər.
Bəzi hallarda çətinlik meydana çıxa bilər ki, diaqnozda göstərilən lokalizasiya ilə II sinfin
mötərizədə göstərilən koduna müvafiq gələn lokalizasiya fərqlənsin. Belə olan hallarda axırıncıya məhəl
qoyulmur və diaqnozda göstərilən lokalizasiyaya uyğun gələn koddan istifadə edilir. Məsələn, C50.– (süd
vəzisi) kodu, "İnfiltrasiyalı axacaq xərçəngi" (M8500/3) morfoloji diaqnozuna əlavə edilmişdi. Çünki bu
formalı xərçəng adətən süd vəzisində əmələ gəlir. Ancaq "İnfiltrasiyalı axacaq xərçəngi" diaqnozu mədəaltı
vəzinin birincili xərçənginə aid olarsa, onda düzgün olar ki, kodlaşdırılarkən C25.9 (mə'dəaltı vəzinin,
dəqiqləşdirilməmiş) rubrikainə şamil edilsin.
Limfoid, qanyaradıcı və onlara mənşə və quruluşca yaxın toxumaların yenitörəmələri (M959-M998) üçün
müvafiq olaraq C81-C96 və D45-D47 kodları verilmişdi. Yenitörəmənin lokalizasiyasından asılı olmayaraq
II sinfin bu kodlarından istifadə olunmalıdır.
Kodlaşdırma zamanı çətinlik həmçinin o zaman meydana çıxır ki, morfoloji diaqnozda müxtəlif kod
nömrələrinə malik olan iki təyinedici sifət olur. "Keçidhüceyrəli epidermoid xərçəng" diaqnozu buna misal
ola bilər. "ƏGO keçidhüceyrəli xərçəng" M8120/3 kodu ilə; "ƏGO epidermoid xərçəng" isə M8070/3 kodu
ilə kodlaşdırılır. Belə olan hallarda böyük rəqəmdən istifadə edilir (bu misalda M8120/3), çünki, bu daha
spesifikdir.
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Yenitörəmələrin kodlaşdırılmış morfoloji nomenklaturası
M800
M8000/0
M8000/1
M8000/3
M8000/6
M8001/0
M8001/1
M8001/3
M8002/3
M8003/3
M8004/3

ƏGO yenitörəmələr
Xoşxassəli yenitörəmə
Xoşxassəli və ya bədxassəli olduğu müəyyən edilməmiş yenitörəmə
Bədxassəli yenitörəmə
Metastazlaşan yenitörəmə
Xoşxassəli şiş hüceyrələri
Xoşxassəli və ya bədxassəli olduğu müəyyən edilməmiş şiş hüceyrələri
Bədxassəli şiş hüceyrələri
Xırdahüceyrəli bədxassəli şiş
Nəhənghüceyrəli bədxassəli şiş
İyhüceyrəli bədxassəli şiş

M801-M804
M8010/0
M8010/2
M8010/3
M8010/6
M8011/0
M8011/3
M8012/3
M8020/3
M8021/3
M8022/3
M8030/3
M8031/3
M8032/3
M8033/3
M8034/3
M8040/1
M8041/3
M8042/3
M8043/3
M8044/3
M8045/3

ƏGO epitelial yenitörəmələr
Xoşxassəli epitelial şiş
ƏGO in situ xərçəng
ƏGO xərçəng
ƏGO metastazlaşan xərçəng
Xoşxassəli epitelioma
Bədxassəli epitelioma
ƏGO irihüceyrəli xərçəng
ƏGO differensiasiya etməmiş xərçəng
ƏGO anaplastik xərçəng
Pleomor xərçəng
Nəhənghüceyrəli və iyhüceyrəli xərçəng
Nəhənghüceyrəli xərçəng
İyhüceyrəli xərçəng
Psevdosarkomatoz xərçəng
Poliqonalhüceyrəli xərçəng
Mikroşiş, çox kiçik ölçülü şiş
ƏGO xırdahüceyrəli xərçəng
Vələmirhüceyrəli xərçəng (C34.–)
Xırdahüceyrəli və iyhüceyrəli xərçəng (C34.–)
Xırdahüceyrəli və aralıqhüceyrəli xərçəng (C34.–)
Xırda-irihüceyrəli xərçəng (C34.–)

M805-M808
M8050/0
M8050/2
M8050/3
M8051/0
M8051/3
M8052/0
M8052/3
M8052/3
M8053/0
M8060/0
M8070/2
M8070/3
M8071/3
M8072/3
M8073/3
M8074/3
M8075/3
M8076/2
M8076/3

Yastıhüceyrəli yenitörəmələr
ƏGO papilloma (sidik kisəsi papilloması M8120/1 istisna olmaqla)
Papillyar (məməcikli) in situ xərçəng
ƏGO papillyar (məməcikli) xərçəng
Ziyilli (verrukoz) papilloma
ƏGO ziyilli (verrukoz) xərçəng
Yastıhüceyrəli papilloma
Papillyar (məməcikli) yastıhüceyrəli xərcəng
Dəyişilə bilən papilloma
ƏGO papillomatoz
ƏGO yastıhüceyrəli in situ xərçəng
ƏGO yastıhüceyrəli xərçəng
ƏGO metastazlaşan yastıhüceyrəli xərçəng
ƏGO buynuzlaşan yastıhüceyrəli xərçəng
Buynuzlaşmayan nəhənghüceyrəli və yastıhüceyrəli xərçəng
Buynuzlaşmayan xırdahüceyrəli və yastıhüceyrəli xərçəng
İyhüceyrəli və yastıhüceyrəli xərçəng
Adenoid yastıhüceyrəli xərçəng
Stromaya sirayət olunmasına şübhə doğuran yastı hüceyrəli in situ xərçəng (D06.–)
Mikroinvaziv yastıhüceyrəli xərçəng (C53.–)
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M8077/2
M8080/2
M8081/2
M8082/3

Uşaqlıq boynu, vulva və uşaqlıq yolunun III dərəcəli epiteldaxili yenitörəməsi
Keyr eritroplaziyası (D07.4)
Boven xəstəliyi
Limfoepitelial xərçəng

M809-M811
M8090/1
M8090/3
M8091/3
M8092/3
M8093/3
M8094/3
M8095/3
M8096/0
M8100/0
M8101/0
M8102/0
M8110/0
M8110/3

Bazalhüceyrəli yenitörəmələr
Bazalhüceyrəli şiş (D48.5)
ƏGO bazalhüceyrəli xərçəng (C44.–)
Çoxmərkəzli bazalhüceyrəli xərçəng (C44.–)
Sklerodermayabənzər bazalhüceyrəli xərçəng (C44.–)
Fibroepitelial bazalhüceyrəli xərçəng (C44.–)
Bazal - yastıhüceyrəli xərçəng (C44.–)
Metatipik xərçəng (C44.–)
Yadassonun epidermisdaxili (intraepidermal) epitelioması (D23.–)
Trixoepitelioma (D23.–)
Trixofollikuloma (D23.–)
Trixolemmoma (D23.–)
ƏGO tük matriksinin şişi (D23.–)
Tük follikulları xərçəngi (C44.–)

M812-M813
M8120/0
M8120/1
M8120/2
M8120/3
M8121/1
M8121/1
M8121/3
M8122/3
M8123/3
M8124/3
M8130/3

Keçidhüceyrəli papillomalar və xərçənglər
ƏGO keçidhüceyrəli papilloma
Urotelial papilloma
Keçidhüceyrəli in situ xərçəng
ƏGO keçidhüceyrəli xərçəng
Şneyder papilloması
Dəyişilə bilən keçidhüceyrəli papilloma
Şneyder xərçəngi
İyhüceyrəli və keçidhüceyrəli xərçəng
Bazaloid xərçəng (C21.1)
Kloakogen xərçəng (C21.2)
Papillyar (məməcikli) keçidhüceyrəli xərçəng

M814-M838
M8140/0
M8140/1
M8140/2
M8140/3
M8140/6
M8141/3
M8142/3
M8143/3
M8144/3
M8145/3
M8146/0
M8147/0
M8147/3
M8150/0
M8150/3
M8151/0
M8151/3
M8152/0
M8152/3
M8153/1
M8153/3
M8154/3
M8155/3
M8160/0

Adenomalar və adenokarsinomalar
ƏGO adenoma
Bronxial vəzilərin ƏGO adenoması (D38.1)
ƏGO in situ adenokarsinoma
ƏGO adenokarsinoma
ƏGO metastazlaşan adenokarsinoma
Skirroz adenokarsinoma
Plastik linit [Linitis plastica] (C16.–)
Səthi yayılan adenokarsinoma
Adenokarsinoma, bağırsaq forması (C16.–)
Xərçəng, diffuz forma (C16.–)
Monomorf (bir formada olan) adenoma
Bazalhüceyrəli adenoma (D11.–)
Bazalhüceyrəli adenokarsinoma (C07.–C08.–)
Adacıqhüceyrəli adenoma (D13.7)
Adacıqhüceyrəli xərçəng (C25.4)
ƏGO insulinoma (D13.7)
Bədxassəli insulinoma (C25.40
ƏGO qlükaqonoma (D13.7)
Bədxassəli qlükaqonoma (C25.4)
ƏGO qastrinoma
Bədxassəli qastrinoma
Qarışıq adacıqhüceyrəli və ekzokrin adenokarsinoma (C25.–)
Vipoma
Öd axacağı adenoması (D13.4, D13.5)
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M8160/3
M8161/0
M8161/3
M8162/3
M8170/0
M8170/3
M8171/3
M8180/3
M8190/0
M8190/3
M8191/0
M8200/0
M8200/3
M8201/3
M8202/0
M8210/0
M8210/2
M8210/3
M8211/0
M8220/0
M8220/3
M8221/0
M8221/3
M8230/3
M8231/3
M8240/1
M8240/3
M8241/1
M8241/3
M8243/3
M8244/3
M8245/3
M88246/3
M8247/3
M8248/1
M8250/1
M8250/3
M8251/0
M8251/3
M8260/0
M8260/3
M8261/1
M8261/2
M8261/3
M8262/3
M8263/0
M8263/2
M8263/3
M8270/0
M8270/3
M8271/0
M8280/0
M8280/3
M8281/0
M8281/3
M8290/0
M8290/3
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Xolangiokarsinoma (C22.1)
Öd yollarının sistadenoması
Öd yollarının sistadenomakarsinoma
Klaskin şişi (C22.1)
Qaraciyərhüceyrəli adenoma (D13.4)
ƏGO qaraciyərhüceyrəli (hepatosellülar) xərçəng (C22.0)
Fibrolamellyar qaraciyərhüceyrəli (hepatosellülar) xərçəng (C22.0)
Qarışıq: öd yolları – və qaraciyərhüceyrəli xərçəng (C22.0)
Trabekulyar adenoma
Trabekulyar adenokarsinoma
Embrional adenoma
Ekkrin dəri silindroması (D23.–)
Adenomastoz xərçəng
Xəlbirəbənzər xərçəng
Mikrokistoz adenoma (D13.7)
ƏGO adenomatoz polip
Adenomatoz polipdaxili in situ adenokarsinoma
ƏGO tubulyar adenoma
Tubulyar adenokarsinoma
Yoğun bağırsağın adenomatoz polipozu (D12.–)
Yoğun bağırsağın adenomatoz poliplərində adenokarsinoma (C18.–)
Adenomatoz polipoz
Adenomatoz poliplərdaxili adenokarsinoma
ƏGO solid xərçəng
Carcinoma simplex (sadə karsinoma)
Soxulcanabənzər çıxıntının ƏGO karsinoidi (D37.3)
ƏGO karsinoid (soxulcanabənzər çıxıntı istisna olmaqla M8240/1)
ƏGO gümüşü karasinoid
Bədxassəli gümüşü karsinoid
Qədəhəbənzər hüceyrələrdən ibarət karsinoid (C18.1)
Mürrəkkəb karsinoid
Adenokarsinoid şiş
Neyroendokrin xərçəng
Merkel hüceyrələrdən ibarət xərçəng (C44.–)
Apudoma
Ağciyərlərin adenomatozu (D38.1)
Bronxiolo-alveolyar adenokarsinoma (C34.–)
Alveolyar adenoma (D14.3)
Alveolyar adenokarsinoma (C34.–)
ƏGO papillyar (məməcikli) adenoma
ƏGO papillyar (məməcikli) adenokarsinoma
ƏGO xovlu adenoma
Xovlu adenomadaxili in situ adenokarsinoma
Xovlu adenomadaxili adenokarsinoma
Xovlu adenokarsinoma
ƏGO tubulyar - xovlu adenoma
Tubulyar - xovlu adenomadaxili in situ adenokarsinoma
Tubulyar - xovlu adenomadaxili adenokarsinoma
Xromofob adenoma (D35.2)
Xromofob hüceyrələrdən ibarət xərçəng (C75.1)
Prolaktinoma (D35.2)
Asidofil adenoma (D35.2)
Asidofil hüceyrələrdən ibarət xərçəng (C75.1)
Qarışıq asidofil-bazofil adenoma (D35.2)
Qarışıq asidofil-bazofil xərçəng (C75.1)
Oksifil adenoma
Oksifil hüceyrələrdən ibarət adenokarsinoma
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M8300/0
M8300/3
M8310/0
M8310/3
M8311/1
M8312/3
M8313/0
M8314/3
M8315/3
M8320/3
M8321/0
M8322/0
M8322/3
M8323/0
M8323/3
M8330/0
M8330/3
M8331/3
M8332/3
M8333/0
M8334/0
M8340/0
M8350/3
M8350/3
M8360/1
M8361/1
M8370/0
M8370/3
M8371/0
M8372/0
M8373/0
M8374/0
M8375/0
M8380/0
M8380/1
M8380/3
M8381/0
M8381/1
M8381/3

Bazofil adenoma (D35.2)
Bazofil hüceyrələrdən ibarət xərçəng (C75.1)
Şəffafhüceyrəli adenoma
ƏGO şəffafhüceyrəli adenokarsinoma
Hipernefroid şiş (hipernefroma)
Böyrəkhüceyrəli xərçənk (C64)
Şəffafhüceyrəli adenofibroma
Lipid ifrazedən xərçəng (C50.–)
Qlikogen ifrazedən xərçəng (C50.–)
Dənəvərhüceyrəli xərçəng
Baş hüceyrələrdən ibarət adenoma (D35.1)
Tərkibində çoxlu su olan şəffafhüceyrəli adenoma (D35.1)
Tərkibində çoxlu su olan şəffafhüceyrəli adenokarsinoma (C75.0)
Qarışıqhüceyrəli adenoma
Qarışıqhüceyrəli adenokarsinoma
Lipoadenoma
Follikulyar adenoma (D34)
ƏGO follikulyar adenokarsinoma (C73)
Yüksək differensiasiya etmiş follikulyar adenokarsinoma (D73)
Trabekulyar follikulyar adenokarsinoma (D73)
Mikrofollikulyar adenoma (D34)
Mikrofollikulyar adenoma (D34)
Papillyar (məməcikli) xərçəng, follikulyar variant (C74)
Kapsul daxilində yerləşməyən sklerozlaşdırıcı xərçəng (C73)
Poliendokrin adenomatoz
Yukstaqlomerulyar (yumaqcıqyanı) şiş (D41.0)
Böyrəküstü vəzinin qabıq maddəsinin ƏGO adenoması (D35.0)
Böyrəküstü vəzinin qabıq maddəsinin xərçəngi (C74.0)
Böyrəküstü vəzinin qabıq maddəsinin sıxhüceyrəli (kompakthüceyrəli) adenoması (D35.0)
Böyrəküstü vəzinin qabıq maddəsinin adenoması, piqmentlə çox boyanmış variant (D35.0)
Böyrəküstü vəzinin qabıq maddəsinin şəffafhüceyrəli adenoması (D35.0)
Böyrəküstü vəzinin qabıq maddəsinin yumaqcıqhüceyrəli adenoması (D35.0)
Böyrəküstü vəzinin qabıq maddəsinin qarışıqhüceyrəli adenoması (D35.0)
ƏGO endometrioid adenoma (D27)
Endometrioid adenoma, hüdudi bədxassəliliyə malik (D39.1)
Endometrioid xərçəng (C56)
ƏGO endometrioid adenofibroma (D27)
Endometrioid adenofibroma hüdudi bədxassəliliyə malik (D39.1)
Bədxassəli endometrioid adenofibroma (C56)

M839-M842
M8390/0
M8390/3
M8400/0
M8400/1
M8400/3
M8401/0
M8401/3
M8402/0
M8403/0
M8404/0
M8405/0
M8406/0
M8407/0
M8408/0
M8410/0
M8410/3

Dəri törəmələrinin yenitörəmələri
Dəri törəmələri adenoması (D23.–)
Dəri törəmələri xərçəngi (C44.–)
Tər vəzi adenoması (D23.–)
Tər vəzinin ƏGO şişi (D48.5)
Tər vəzi adenokarsinoması (C44.–)
Apokrin adenoma
Apokrin adenokarsinoma
Ekkrin akrospiroma (D23.–)
Ekkrin spiradenoma (D23.–)
Hidrokistoma (D23.–)
Papillyar (məməcikli) hidroadenoma (D23.–)
Papillyar (məməcikli) sirinqoadenoma (D23.–)
ƏGO sirinqoma (D23.–)
Ekkrin papillyar (məməcikli) adenoma (D23.–)
Piy vəziləri adenoması (D23.–)
Piy vəziləri adenokarsinoması (C44.–)
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M8420/0
M8420/3

Qulaq kiri vəziləri adenoması (D23.2)
Qulaq kiri vəziləri adenokarsinoması (S44.2)

M843
M8430/1
M8430/3

Mukoepidermoid yenitörəmələr
Mukoepidermoid şiş
Mukoepidermoid xərçəng

M844-M849
M8440/0
M8440/3
M8441/0
M8441/3
M8442/3
M8450/0
M8450/3
M8451/3
M8452/0
M8460/0
M8460/3
M8461/0
M8461/3
M8462/3
M8470/3
M8471/0
M8471/3
M8472/3
M8473/3
M8480/0
M8480/3
M8480/6
M8481/3
M8490/3
M8490/6

Kistoz, musinoz və seroz yenitörəmələr
ƏGO sistadenoma
ƏGO sistadenokarsinoma
ƏGO seroz sistadenoma (D27)
ƏGO seroz sistadenokarsinoma (C56)
Seroz sistadenoma, hüdudi bədxassəliliyə malik (C56)
ƏGO papillyar (məməcikli) sistadenoma (D27)
ƏGO papillyar (məməcikli) sistadenokarsinoma (C56)
Papillyar (məməcikli) sistadenoma, hüdudi bədxassəliliyə malik (C56)
Papillyar (məməcikli) kistoz (D27.7)
ƏGO papillyar (məməcikli) seroz sistadenoma (D27)
Papillyar (məməcikli) seroz sistadenoma (C56)
Seroz səthi papilloma (D27)
Seroz səthi papillyar (məməcikli) xərçəng (C56)
Papillyar (məməcikli) seroz sistadenoma, hüdudi bədxassəliliyə malik (C56)
ƏGO musinoz sistadenoma (D27)
ƏGO musinoz sistadenokarsinoma (C56)
ƏGO papillyar (məməcikli) musinoz sistadenoma (D27)
Papillyar (məməcikli) musinoz sistadenokarsinoma (C56)
Musinoz sistadenoma, hüdudi bədxassəliliyə malik (C56)
Papillyar (məməcikli) musinoz sistadenoma bədxassəliliyə malik (C56)
Musinoz adenoma
Musinoz adenokarsinoması, metastatik [Qarın psevdomiksoması] (C78.6)
Selik hasiledən adenokarsinoma
Üzüyəbənzərhüceyrəli xərçəng
Metastazlaşan üzüyəbənzərhüceyrəli xərçəng

M850-M854
M8500/2
M8500/3
M8501/2
M8501/3
M8502/3
M8503/0
M8503/2
M8503/3
M8504/0
M8504/2
M8504/3
M8505/0
M8506/0
M8501/3
M8511/3
M8512/3
M8520/2
M8520/3
M8521/3
M8522/2
M8522/3
M8530/3
M8540/3

Axacaqlı, paycıqlı və medullyar yenitörəmələr
ƏGO infiltrasiyalaşmamış axacaqdaxili xərçəng
İnfiltrasiyalaşmamış axacaq xərçəngi (C50.–)
İnfiltrasiyalaşmamış komedokarsinoma (D05.–)
ƏGO komedokarsinoma
Süd vəzisinin yuvenil (gənclik) xərçəngi (C50.–)
Axacaqdaxili (intraduktal) papilloma
İnfiltrasiyalaşmamış axacaqdaxili papillyar (məməcikli) adenokarsinoma (D05.–)
İnvaziya ilə müşayiət olunan axacaqdaxili papillyar (məməcikli) adenokarsinoma (S50.–)
Kistadaxili papillyar (məməcikli) adenoma
İnfiltrasiyalaşmamış kistadaxili xərçəng
ƏGO kistadaxili xərçəng
ƏGO axacaqdaxili papillomatoz
Döş giləsi adenoması (D24)
ƏGO medullyar xərçəng
Amiloid stromalı medullyar xərçəng (C73)
Limfoid stromalı medullyar xərçəng (C50.–)
Paycıqlı (lobulyar) in situ xərçəng (D05.0)
ƏGO paycıqlı (lobulyar) xərçəng (C50.–)
Xırda axacaqların infiltrasiyalaşmış xərçəngi (C50.–)
Axacaqdaxili xərçəng və paycıqlı (lobulyar) in situ xərçəng (D05.7)
İnfiltrasiyalaşmış axacaq və paycıq xərçəngi (C50.–)
İltihab xərçəngi (C50.–)
Süd vəzisinin Pecet xərçəngi (C50.–)
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M8541/3
M8542/3
M8543/3

Süd vəzisinin Pecet xəstəliyi və infiltrasiyalaşmış axacaq xərçəngi (C50.–)
Ekstramamillyar (süd vəzisindənkənar) Pecet xəstəliyi, (sümüklərin) Pecet xəstəliyi istisna
olmaqla
Süd vəzisinin Pecet xəstəliyi və axacaqdaxili xərçəngi (C50.–)

M855
M8550/0
M8550/1
M8550/3

Asinozhüceyrəli yenitörəmələr
Asinozhüceyrəli adenoma
Asinozhüceyrəli şiş
Asinozhüceyrəli xərçəng

M856-M858
M8560/3
M8561/0
M8562/3
M8570/3
M8571/3
M8572/3
M8573/3
M8580/0
M8580/3

Mürəkkəb epitelial yenitörəmələr
Vəzili-yastıhüceyrəli xərçəng
Adenolimfoma (D11.–)
Epitelial-mioepitelial xərçəng
Yastıhüceyrəli metaplaziyalı adenokarsinoma
Qığırdaq və sümük metaplaziyalı adenokarsinoma
İyhüceyrəli metaplaziyalı adenokarsinoma
Apokrin metaplaziyalı adenokarsinoma
Xoşxassəli timoma (D15.0)
Bədxassəli timoma (C37)

M859-M867
M8590/1
M8600/0
M8600/3
M8601/0
M8602/0
M8610/0
M8620/1
M8620/3
M8621/1
M8622/1
M8623/1
M8630/0
M8630/1
M8630/3
M8631/0
M8632/1
M8640/0
M8640/3
M8641/0
M8650/0
M8650/1
M8650/3
M8660/0
M8670/0
M8671/0

Cinsiyyət vəzilərinin spesifik yenitörəmələri
Cinsi atmalar stroması şişi
ƏGO tekoma (D27)
Bədxassəli tekoma (C56)
Lütein tekoması (D27)
Stromanın sklerozlaşdırıcı şişi (D27)
ƏGO lüteoma (D27)
ƏGO qranulyozhüceyrəli şiş (D39.1)
Bədxassəli qranulyozhüceyrəli şiş (C56)
Qranulyozödemhüceyrəli şiş (D39.1)
Yuvenil (gənclik) qranulyozhüceyrəli şiş (D39.1)
Cinsi atmalar və qıvrım borucuqların şişi (D39.1)
Xoşxassəli androblastoma
ƏGO androblastoma
Bədxassəli androblastoma
Sertoli-Leydiq hüceyrələrindən inkişaf edən şiş
Ginandroblastoma (D39.1)
Sertoli hüceyrələrindən inkişaf edən ƏGO şiş
Sertoli hüceyrələrindən inkişaf edən xərçəng (C62.–)
Sertoli hüceyrələrindən inkişaf edən, lipidlər toplanmış şiş (D27)
Leydiq hüceyrələrindən inkişaf edən xoşxassəli şiş (D29.2)
Leydiq hüceyrələrindən inkişaf edən ƏGO şiş (D40.1)
Leydiq hüceyrələrindən inkişaf edən bədxassəli şiş (C62.–)
Qapı hüceyrəli şiş (D27)
Yumurtalığın lipidhüceyrəli şişi (D27)
Böyrəküstü vəzi hüceyrələrindən inkişaf edən şiş

M868-M871
M8680/1
M8680/3
M8681/1
M8682/1
M8683/0
M8690/1
M8691/1
M8693/1
M8693/3
M8693/3

Paraqanqliomalar və yumaq şişləri
ƏGO paraqanqlioma
Bədxassəli paraqanqlioma
Simpatik paraqanqlioma
Parasimpatik paraqanqlioma
Qanqliositar paraqanqlioma (D13.2)
Vidaci yumaq şişi (D44.7)
Aorta yumağı şişi (D44.7)
Yuxu yumağı şişi (D44.6)
ƏGO ekstraadrenal paraqanqlioma
Bədxassəli ekstraadrenal paraqanqlioma
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M8700/0
M8700/0
M8710/3
M8711/0
M8712/0
M8713/0

ƏGO feoxromositoma (D35.0)
Bədxassəli feoxromositoma (C74.1)
Qlomangiosarkoma
Yumaq şişi
Qlomangioma
Qlomangiomioma

M872-M879
M8720/0
M8720/2
M8720/3
M8721/3
M8722/0
M8722/3
M8723/0
M8723/3
M8724/0
M8725/0
M8726/0
M8727/0
M8730/0
M8730/3
M8740/0
M8740/3
M8741/2
M8741/3
M8742/2
M8742/3
M8743/3
M8744/3
M8745/3
M8750/0
M8760/0
M8761/1
M8761/3
M8770/0
M8770/3
M8771/0
M8771/3
M8772/0
M8772/3
M8773/3
M8774/3
M8780/0
M8780/3
M8790/0

Nevuslar və melanomalar
ƏGO piqmentli nevus (D22.–)
In situ melanoma (D03.–)
ƏGO bədxassəli melanoma
Düyünlü melanoma (C43.–)
Balonhüceyrəli nevus (D22.–)
Balonhüceyrəli melanoma (C43.–)
Halonevus (D22.–)
Reqressivləşən bədxassəli melanoma (C43.–)
Burunun fibroz papulası (D22.3)
Neyronevus (D22.–)
Nəhənghüceyrəli nevus (D31.4)
Displastik nevus (D22.–)
Piqmentsiz nevus (D22.–)
Amelanotik (piqmentsiz) melanoma (C43.–)
ƏGO sərhəd nevusu (D22.–)
Sərhəd nevusu daxilində yerləşən bədxassəli melanoma (C43.–)
ƏGO xərçəngönü melanoz (D03.–)
Xərçəngönü melanoz zamanı təsadüf olunan bədxassəli melanoma (C43.–)
Hetçinsonun ƏGO melanotik piqment çili
Hetçinsonun melanotik piqment çili daxilində yerləşən bədxassəli melonoma (C43.–)
Səthi yayılan melanoma (C43.–)
Bədxassəli akral lentiginoz melanoma (C43.–)
Bədxassəli desmoplastik melanoma (C43.–)
Dermadaxili (inradermal) nevus (D22.–)
Mürəkkəb nevus (D22.–)
ƏGO nəhəng piqmentli nevus (D48.5)
Nəhəng piqmentli nevus daxilində yerləşən bədxassəli melanoma (C43.–)
Epiteləbənzər və iyhüceyrəli nevus (D22.–)
Qarışıq epiteləbənzər – iyhüceyrəli melanoma
Epiteləbənzər hüceyrəli nevus (D22.–)
Epiteləbənzər hüceyrəli melanoma
İyhüceyrəli nevus (D22.–)
ƏGO iyhüceyrəli melanoma
İyhüceyrəli melanoma, A tipi (C69.4)
İyhüceyrəli melanoma, B tipi (C69.4)
ƏGO mavi (göy) nevus (D22.–)
Bədxassəli mavi (göy) nevus (C43.–)
Hüceyrəvi mavi (göy) nevus (D22.–)

M880
M8800/0
M8800/3
M8800/6
M8801/3
M8802/3
M8803/3
M8804/3

Yumşaq toxumaların ƏGO şişləri və sarkomaları
Yumşaq toxumaların xoşxassəli şişi
ƏGO sarkoma
ƏGO sarkomatoz
İyhüceyrəli sarkoma
Nəhənghüceyrəli sarkoma (sümük istisna olmaqla M9250/3)
Xırdahüceyrəli sarkoma
Epiteləbənzər (epitelioid) sarkoma

M881-M883
M8810/0

Fibroz toxuma şişləri
ƏGO fibroma
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M8810/3
M8811/0
M8811/3
M8812/0
M8812/3
M8813/0
M8813/3
M8814/3
M8820/0
M8821/1
M8822/1
M8823/1
M8824/1
M8830/0
M8830/1
M8830/3
M8832/0
M8832/3
M8833/3

ƏGO fibrosarkoma
Fibromiksoma
Fibromiksosarkoma
Periostal (sümüküstlüyündən inkişaf edən) fibroma (D16.–)
Periostal (sümüküstlüyündən inkişaf edən) fibrosarkoma (C40.–, C41.–)
Fassial fibroma
Fassial fibrosarkoma
Uşaq fibrosarkoması
Elastofibroma
Aqressiv fibromatoz
Abdominal fibromatoz
Desmoplastik fibroma
Miofibromatoz
ƏGO fibroz histiositoma
Atipik fibroz histiositoma
Bədxassəli fibroz histiositoma
ƏGO dermatofibroma (D23.–)
ƏGO dermatofibrosarkoma (C44.–)
Qabaran piqmentli dermatofibrosarkoma

M884
M8840/0
M8840/3
M8841/1

Miksomatoz yenitörəmələr
ƏGO miksoma
Miksosarkoma
Angiomiksoma

M885-M888
M8850/0
M8850/3
M8851/0
M8851/3
M8852/0
M8852/3
M8853/3
M8854/0
M8854/3
M8855/3
M8856/0
M8857/0
M8858/3
M8860/0
M8861/0
M8870/0
M8880/0
M8881/0

Piy toxuması şişləri
ƏGO lipoma (D17.–)
ƏGO liposarkoma
Fibrolipoma (D17.–)
Yüksək differensiasiyalı liposarkoma
Fibromiksolipoma (D17.–)
Miksoid (selikli) liposarkoma
Dairəvi hüceyrəli liposarkoma
Pleomorf (polimorf) lipoma (D17.–)
Pleomorf (polimorf) liposarkoma
Qarışıq liposarkoma
Əzələdaxili lipoma (D17.–)
İyhüceyrəli lipoma (D17.–)
Az differensiasiyalı liposarkoma
Angiomiolipoma (D17.–)
ƏGO angiolipoma (D17.–)
Mielolipoma (D17.–)
Hibernoma (D17.–)
Lipoblastomatoz (D17.–)

M889-M892
M8890/0
M8890/1
M8890/3
M8891/0
M8891/3
M8892/0
M8893/0
M8894/0
M8894/3
M8895/0
M8895/3
M8896/3

Əzələ toxuması şişləri
ƏGO leyomioma
ƏGO leyomiomatoz
ƏGO leyomiosarkoma
Epiteləbənzər leyomioma
Epiteləbənzər leyomiosarkoma
Hüceyrəvi leyomioma
Qəribə leyomioma
Angiomioma
Angiomiosarkoma
Mioma
Miosarkoma
Selikli leyomiosarkoma
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M8897/1
M8900/0
M8900/3
M8901/3
M8902/3
M8903/0
M8904/0
M8910/3
M8920/3

ƏGO saya əzələ şişi
ƏGO rabdomioma
ƏGO rabdomiosarkoma
Pleomorf (polimorf) rabdomiosarkoma
Qarışıq tipli rabdomiosarkoma
Döl rabdomioması və ya fetal rabdomioma
Yetkinlik rabdomioması
Rüşeym rabdomiosarkoması və ya embrional rabdomiosarkoma
Alveolyar rabdomiosarkoma

M893-M899
M8930/0
M8930/3
M8931/1
M8932/0
M8933/3
M8940/0
M8940/3
M8941/3
M8950/3
M8951/3
M8960/1
M8960/3
M8963/3
M8964/3
M8970/3
M8971/3
M8972/3
M8980/3
M8981/3
M8982/0
M8990/0
M8990/1
M8990/3
M8991/3

Mürəkkəb, qarışıq və stromal yenitörəmələr
Endometrial stromal düyün (D26.1)
Endometrial stromal sarkoma (C54.-)
Endolimfatik (limfadaxili) stromal mioz (D39.0)
Adenomioma
Adenosarkoma
Pleomorf (polimorf) adenoma
ƏGO bədxassəli qarışıq şiş
Pleomorf (polimorf) adenomadaxili xərçəng (C07, C08.–)
Müllerin qarışıq şişi (C54.–)
Qarışıq mezodermal şiş
Mezoplastik nefroma
ƏGO nefroblastoma (C64)
Rabdoid sarkoma
Böyrəyin şəffafhüceyrəli sarkoması (C64)
Hepatoblastoma (C22.0)
Pankreatoblastoma (C25.–)
Ağ ciyər blastoması (C34.–)
ƏGO karsinosarkoma
Embrional (rüşeym) karsinosarkoma(-sı)
Mioepitelioma
Xoşxassəli mezenximoma
ƏGO mezenximoma
Bədxassəli mezenximoma
Embrional (rüşeym) sarkoma(-sı)

M900-M903
M9000/0
M9000/1
M9000/3
M9010/0
M9011/0
M9012/0
M9013/0
M9014/0
M9015/0
M9016/0
M9020/0
M9020/1
M9020/3
M9030/0

Fibroepitelial yenitörəmələr
ƏGO Brenner şişi (D27)
Brenner şişi, hüdudi bədxassəliliyə malik (D39.1)
Bədxassəli Brenner şişi (C56)
ƏGO fibroadenoma (D24)
Kanalcıqdaxili fibroadenoma (D24)
Kanalcıqətrafı fibroadenoma (D24)
ƏGO adenofibroma
Seroz adenofibroma (D27)
Musinoz adenofibroma (D27)
Nəhəng fibroadenoma (D24)
Xoşxassəli yarpaqşəkilli şiş (D24)
ƏGO yarpaqşəkilli şiş (D48.6)
Bədxassəli yarpaqşəkilli şiş (C50.–)
Yuvenil (gənclik) fibroadenoma(-sı) (D24)

M904
M9040/0
M9040/3
M9041/3
M9042/3
M9043/3

Sinovialşəkilli yenitörəmələr
Xoşxassəli sinovioma
ƏGO sinovial sarkoma
İyhüceyrəli sinovial sarkoma
Epiteləbənzərhüceyrəli sinovial sarkoma
İkifazalı sinovial sarkoma
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M9044/3

Şəffafhüceyrəli sarkoma (böyrəyin şəffafhüceyrəli sarkoması istisna olmaqla M8964/3)

M905
M9050/0
M9050/3
M9051/0
M9051/3
M9052/0
M9052/3
M9053/0
M9053/3
M9054/0
M9055/1

Mezotel toxuma şişləri
Xoşxassəli mezotelioma (D19.–)
Bədxassəli mezotelioma (C45.–)
Xoşxassəli fibroz mezotelioma (D19.–)
Bədxassəli fibroz mezotelioma (C45.–)
Xoşxassəli epiteləbənzər mezotelioma (C45.–)
Bədxassəli epiteləbənzər mezotelioma (C45.–)
Xoşxassəli ikifazalı mezotelioma (D19.–)
Bədxassəli ikifazalı mezotelioma (C45.–)
ƏGO adenomayabənzər şiş (D19.–)
Kistoz mezotelioma

M906-M909
M9060/3
M9061/3
M9062/3
M9063/3
M9064/3
M9070/3
M9071/3
M9072/3
M9073/1
M9080/0
M9080/1
M9080/3
M9081/3
M9082/3
M9083/3
M9084/0
M9084/3
M9085/3
M9090/0
M9090/3
M9091/1

Herminogen (rüşeymhüceyrəli) şişlər
Disherminoma
ƏGO seminoma (C62.–)
Anaplastik seminoma (C62.–)
Spermatositar seminoma (C62.–)
Herminoma
ƏGO embrional xərçəng
Endodermal sinusun şişi
Poliembrioma
Qonadoblastoma
Xoşxassəli teratoma
ƏGO teratoma
ƏGO bədxassəli teratoma
Teratokarsinoma
Differensiasiya etməmiş bədxassəli teratoma
Aralıq formalı bədxassəli teratoma
ƏGO dermoid kista
Bədxassəli transformasiyalı teratoma
Qarışıq herminogen şiş
Yumurtalığın ƏGO struması (D27)
Yumurtalığın bədxassəli struması (C56)
Strumal karsinoid (D39.1)

M910
M9100/0
M9100/1
M9100/3
M9101/3
M9102/3
M9103/0
M9104/1

Trofoblastik yenitörəmələr
ƏGO beçəxor (O01.9)
İnvaziv beçəxor (D39.2)
ƏGO xoriokarsinoma
Digər herminogen elementlərlə birgə rast gəlinən xoriokarsinoma
Bədxassəli trofoblastik teratoma (C62.–)
Natamam beçəxor (O01.0)
Plasentar trofoblastik şiş (D39.2)

M911
M9110/0
M9110/1
M9110/3

Mezonefromalar
Xoşxassəli mezonefroma
Mezonefral şiş
Bədxassəli mezonefroma

M912-M916
M9120/0
M9120/3
M9121/0
M9122/0
M9123/0
M9124/3
M9125/0

Qan damarlarının şişləri
ƏGO hemangioma (D18.0)
Hemangiosarkoma
Kavernoz hemangioma (D18.0)
Venoz hemangioma (D18.0)
Salxımaoxşar hemangioma (D18.0)
Kuper hüceyrələrindən inkişaf edən sarkoma (C22.3)
Epiteləbənzər hemangioma (D18.0)
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M9126/0
M9130/0
M9130/1
M9130/3
M9131/0
M9132/0
M9133/1
M9133/3
M9134/1
M9140/3
M9141/0
M9142/0
M9150/0
M9150/1
M9150/3
M9160/0
M9161/1

Histiositoid hemangioma (D18.0)
Xoşxassəli hemangioendotelioma (D18.0)
ƏGO hemangioendotelioma
Bədxassəli hemangioendotelioma
Kapillyar hemangioma (D18.0)
Əzələdaxili hemangioma (D18.0)
ƏGO epiteləbənzər hemangioendotelioma
Bədxassəli epiteləbənzər hemangioendotelioma
Damardaxili bronxoalveolyar şiş (D38.1)
Kapoşi sarkoması (C46.–)
Angiokeratoma
Buynuzlaşmış verrukoz hemangioma (D18.0)
Xoşxassəli hemangioperisitoma
ƏGO hemangioperisitoma
Bədxassəli hemangioperisitoma
ƏGO angiofibroma
Hemangioblastoma

M917
M9170/0
M9170/3
M9171/0
M9172/0
M9173/0
M9174/0
M9174/1
M9175/0

Limfa damarlarının şişi
ƏGO limfangioma (D18.1)
Limfangiosarkoma
Kapillyar limfangioma (D18.1)
Kavernoz limfangioma (D18.1)
Kistoz limfangioma (D18.1)
Limfangiomioma (D18.1)
Limfangiomiomatoz
Hemolimfangioma (D18.1)

M918-M924
M9180/0
M9180/3
M9181/3
M9182/3
M9183/3
M9184/3
M9185/3
M9190/3
M9191/0
M9200/0
M9200/1
M9210/0
M9210/1
M9220/0
M9220/1
M9220/3
M9221/0
M9221/3
M9230/0
M9230/3
M9231/3
M9240/3
M9241/0

Sümüklərin yenitörəmələri və xondromatoz qığırdaq əmələ gətirən yenitörəmələr
ƏGO osteoma (D16.–)
ƏGO osteosarkoma (C40.–, C41.–)
Xondroblastik osteosarkoma (C40.–, C41.–)
Fibroblastik osteosarkoma (C40.–, C41.–)
Teleangiektatik osteosarkoma (C40.–, C41.–)
Sümüklərin Pecet xəstəliyi zamanı təsadüf olunan osteosarkoma (C40.–, C41.–)
Xırdahüceyrəli osteosarkoma (C40.–, C41.–)
Yukstakortikal osteosarkoma (C40.–, C41.–)
ƏGO osteoid-osteoma (D16.–)
ƏGO osteoblastoma (D16.–)
Aqressiv osteoblastoma (D48)
Osteoxondroma (D16.–)
ƏGO osteoxondromatoz (D48.0)
ƏGO xondroma (D16.–)
ƏGO xondromatoz
ƏGO xondrosarkoma (C40.–, C41.–)
Yukstakortikal xondroma (D16.–)
Yukstakortikal xondrosarkoma (C40.–, C41.–)
ƏGO xondrosarkoma (D16.–)
Bədxassəli xondroblastoma (C40.–, C41.–)
Seliyəbənzər (mukoid) xondrosarkoma
Mezenximal xondrosarkoma
Xondromiksoid fibroma (D16.–)

M925
M9250/1
M9250/3
M9251/1
M9251/3

Nəhəng hüceyrəli şişlər
Sümüyün ƏGO nəhənghüceyrəli şişi (D48.0)
Sümüyün bədxassəli nəhənghüceyrəli şişi (C40.–, C41.–)
Yumşaq toxumaların ƏGO nəhənghüceyrəli şişi
Yumşaq toxumaların bədxassəli nəhənghüceyrəli şişi
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M926
M9260/3
M9261/3
M9262/0

Müxtəlif sümük şişləri
Yuinq sarkoması (C40.–, C41.–)
Uzun sümüklərin adamantinoması (C40.–)
Sümükləşən (osteogen) fibroma (D16.–)

M927-M934
M9270/0
M9270/1
M9270/3
M9271/0
M9272/0
M9273/0
M9274/0
M9275/0
M9280/0
M9281/0
M9282/0
M9290/0
M9290/3
M9300/0
M9301/0
M9302/0
M9310/0
M9310/3
M9311/0
M9312/0
M9320/0
M9321/0
M9322/0
M9330/0
M9330/3
M9340/0

Odontogen şişlər
Xoşxassəli odontogen şiş (D16.4, D16.5)
ƏGO odontogen şiş (D48.0)
Bədxassəli odontogen şiş (C41.0, C41.1)
Dentinoma (D16.4, D16.5)
ƏGO sementoma (D16.4, D16.5)
Xoşxassəli sementoblastoma (D16.4, D16.5)
Sementləşən fibroma (D16.4, D16.5)
Nəhəng formalı sementoma (D16.4, D16.5)
ƏGO odontoma (D16.4, D16.5)
Qarışıq odontoma (D16.4, D16.5)
Mürəkkəb odontoma (D16.4, D16.5)
Ameloblastik fibroodontoma (D16.4, D16.5)
Ameloblastik odontosarkoma (C41.0, C41.1)
Adenomatoid odontogen şiş (D16.4, D16.5)
Əhəngləşən odontogen kista (D16.4, D16.5)
Əks-hüceyrələrdən inkişaf edən odontogen şiş (D16.4, D16.5)
ƏGO ameloblastoma (D16.4, D16.5)
Bədxassəli ameloblastoma (C41.0, C41.1)
Odontoameloblastoma (D16.4, D16.5)
Yastıhüceyrəli odontogen şiş (D16.4, D16.5)
Odontogen miksoma (D16.4, D16.5)
Mərkəzi odontogen fibroma (D16.4, D16.5)
Periferik odontogen fibroma (D16.4, D16.5)
Ameloblastik fibroma (D16.4, D16.5)
Ameloblastik fibrosarkoma (C41.0, C41.1)
Əhəngləşən epitelial odontogen şiş (D16.4, D16.5)

M935-M937
M9350/1
M9360/1
M9361/1
M9362/3
M9363/0
M9364/0
M9370/0

Müxtəlif şişlər
Kraniofaringioma (D44.3)
Pinealoma (D44.5)
Pineositoma (D44.5)
Pineoblastoma (C75.3)
Melanotik neyroektodermal şiş
Periferik neyroektodermal şiş
Xordoma

M938-M948
M9380/3
M9381/3
M9382/3
M9383/1
M9384/1
M9390/0
M9390/3
M9391/3
M9392/3
M9393/1
M9394/1
M9400/3
M9401/3
M9410/3
M9411/3

Qliomalar
Bədxassəli qlioma (C71.–)
Beynin qliomatozu (C71.–)
Qarışıq qlioma (C71.–)
Subependimal qlioma (D43.–)
Subependimal nəhənghüceyrəli astrositoma (D43.–)
ƏGO damar kələfi papilloması (D33.0)
Damar kələfinin bədxassəli papilloması (C71.5)
ƏGO ependimoma (C71.–)
Anaplastik ependimoma (C71.–)
Papillyar ependimoma (D43.–)
Miksopapillyar ependimoma (D43.–)
ƏGO astrositoma (C71.–)
Anaplastik astrositoma (C71.–)
Protoplazmatik astrositoma (C71.–)
Hemistositar astrositoma (C71.–)
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M9420/3
M9421/3
M9422/3
M9423/3
M9424/3
M9430/3
M9440/3
M9441/3
M9442/3
M9443/3
M9450/3
M9451/3
M9460/3
M9470/3
M9471/3
M9472/3
M9473/3
M9480/3
M9481/3

Fibrillyar astrositoma (C71.–)
Pilositar astrositoma (C71.–)
ƏGO spongioblastoma (C71.–)
Polyar spongioblastoma (C71.–)
Pleomorf ksantoastrositoma (C71.–)
Astroblastoma (C71.–)
ƏGO qlioblastoma (C71.–)
Nəhənghüceyrəli qlioblastoma (C71.–)
Qliosarkoma (C71.–)
Sadə polyar spongioblastoma (C71.–)
ƏGO oliqodendroqlioma (C71.–)
Anaplastik oliqodendroqlioma (C71.–)
Oliqodendroqlioma (C71.–)
ƏGO medulloblastoma (C71.6)
Desmoplastik medulloblastoma (C71.6)
Medullomioblastoma (C71.6)
Sadə neyroektodermal şiş (C71.–)
ƏGO beyincik sarkoması (C71.6)
Əcayibhüceyrəli sarkoma (C71.–)

M949-M952
M9490/0
M9490/3
M9491/0
M9500/3
M9501/3
M9502/3
M9503/3
M9504/3
M9505/1
M9506/0
M9507/0
M9510/3
M9511/3
M9512/3
M9520/3
M9521/3
M9522/3
M9523/3

Neyroepiteliomatoz yenitörəmələr
Qanqlionevroma (və ya neyroqanqlioma)
Qanqlioneyroblastoma
Qanqlioneyromatoz
ƏGO neyroblastoma
ƏGO medulloepitelioma
Teratoid medulloepitelioma
ƏGO neyroepitelioma
Spongioneyroblastoma (süngərəbənzər hüceyrəli neyroblastoma)
Qanqlioqlioma (və ya qanqlioma)
Neyrositoma
Paçini şişi
ƏGO retinoblastoma (C69.2)
Differensiasiya etmiş retinoblastoma (C69.2)
Differensiasiya etməmiş retinoblastoma (C69.2)
Qoxu sinirindən törənən şiş
Estezioneyrositoma (C30.0)
Estezioneyroblastoma (C30.0)
Estezioneyroepitelioma (C30.0)

M953
M9530/0
M9530/1
M9530/3
M9531/0
M9532/0
M9533/0
M9534/0
M9535/0
M9536/0
M9537/0
M9538/1
M9539/3

Meningiomalar
ƏGO meningioma (D32.–)
ƏGO meningiomatoz (D42.–)
Bədxassəli meningioma (D70.–)
Meninqoteliomatoz meningioma (D32.–)
Fibroz meningioma (D32.–)
Psammotaz meningioma (D32.–)
Angiomatoz meningioma (D32.–)
Hemangioblastik meningioma (D32.–)
Hemangioperisitar meningioma (D32.–)
Keçid formalı meningioma (D32.–)
Papillyar meningioma (D42.–)
Meningeal sarkomatoz (C70.–)

M954-M957
M9540/0
M9540/1
M9540/3

Sinir qişalarının şişləri
ƏGO neyrofibroma
ƏGO neyrofibromatoz (Q85.0)
Neyrofibrosarkoma
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M9541/0
M9550/0
M9560/0
M9560/1
M9560/3
M9561/3
M9562/0
M9570/0

Melanotik neyrofibroma
Kələfşəkilli neyrofibroma
ƏGO nevrilemmoma
Nevrinomatoz
Bədxassəli nevrilemmoma
Bədxassəli triton-şiş
Nevrotekoma
ƏGO nevroma

M958
M9580/0
M9580/3
M9581/3

Dənəvərhüceyrəli şişlər və alveolyar yumşaq toxumalı sarkoma
ƏGO dənəvərhüceyrəli şiş
Bədxassəli dənəvərhüceyrəli şiş
Alveolyar yumşaqtoxumalı sarkoma
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Ölüm və xəstələnmə göstəricilərinin statistik işlənmələri
üçün siyahılar
Qeyd. Göstəricilərin statistik işlənmələri üçün verilən siyahı 1990–cı ildə Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatı tərəfindən qəbul edilib. İstifadə etmək üçün təsvir və şərh II cilddə (təlimat
rəhbərliyi) göstərilib.

Ölüm göstəricilərinin statistik işlənmələri üçün siyahı 1
Ümumi ölüm
Qısa siyahı
1–001
1–002
1–003
1–004
1–005
1–006
1–007
1–008
1–009
1–010
1–011
1–012
1–013
1–014
1–015
1–016
1–017
1–018
1–019
1–020

Bəzi infeksion və parazitar xəstəliklər
Vəba
İnfeksion mənşəli olması güman edilən diareya və qastroenterit
Digər bağırsaq infeksiyaları
Tənəffüs orqanlarının vərəmi
Vərəmin digər formaları
Taun
Tetanus
Difteriya
Göyöskürək
Meninqokokk infeksiyası
Septisemiya
Əsasən cinsi yolla keçən infeksiyalar
Kəskin poliomielit
Quduzluq
Sarı qızdırma
Buğumayaqlılardan keçən digər virus qızdırmaları və virus hemorragik
qızdırmaları
Qızılca
Virus hepatiti
İnsanın immun çatmamazlığı virusu [İİÇV] ilə törənmiş xəstəlik

A00–B99
A00
A09
A01–A08
A15–A16
A17–A19
A20
A33–A35
A36
A37
A39
A40–A41
A50–A64
A80
A82
A95
A90–A94
A96–A99
B05
B15–B19
B20–B24

1–021
1–022
1–023
1–024
1–025

Malyariya
Leyşmanioz
Tripanosomoz
Şistosomoz [bilharsioz]
Bəzi infeksion və parazitar xəstəliklər

1–026
1–027

Yenitörəmələr
Dodaqların, ağız boşluğunun və udlağın bədxassəli yenitörəmələri

B50–B54
B55
B56–B57
B65
A21–A32, A38,
A42–A49, A65–
A79, A81, A83–
A89, B00–B04,
B06–B09, B25–
B49, B58–B64,
B66–B94, B99
C00–D48
C00–C14
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1–028
1–029
1–030
1–031
1–032
1–033
1–034
1–035
1–036
1–037
1–038
1–039
1–040
1–041
1–042
1–043
1–044
1–045
1–046

1–047
1–048
1–049
1–050
1–051
1–052
1–053
1–054
1–055
1–056

Qida borusunun bədxassəli yenitörəməsi
Mədənin bədxassəli yenitörəməsi
Çənbər bağırsağın, duz bağırsağın və anal dəliyin bədxassəli yenitörəməsi
Qaraciyərin və qaraciyər daxili öd yollarının bədxassəli yenitörəməsi
Mədəaltı vəzinin bədxassəli yenitörəməsi
Qırtlağın bədxassəli yenitörəməsi
Traxeyanın, bronxların və ağ ciyərin bədxassəli yenitörəməsi
Dərinin bədxassəli melanoması
Süd vəzisinin bədxassəli yenitörəməsi
Uşaqlıq boynunun bədxassəli yenitörəməsi
Uşaqlığın digər və dəqiqləşdirilməmiş hissələrinin bədxassəli yenitörəməsi
Yumurtalığın bədxassəli yenitörəməsi
Prostat vəzin bədxassəli yenitörəməsi
Sidik kisəsinin bədxassəli yenitörəməsi
Beyin qişalarının, baş–beynin və mərkəzi sinir sisteminin digər şöbələrinin
bədxassəli yenitörəməsi
Qeyri–Hockin limfoması
Çoxsaylı mieloma və bədxassəli plazmohüceyrəli yenitörəmələr
Leykoz
Digər bədxassəli yenitörəmələr

Digər yenitörəmələr
Qan, qanyaradıcı orqanların xəstəlikləri və immun mexanizmə təsir edən bəzi
pozğunluqlar
Anemiyalar
Digər qan və qanyaradıcı orqanların xəstəlikləri və immun mexanizmə təsir
edən bəzi pozğunluqları
Endokrin sistemin xəstəlikləri, qidalanma və maddələr mübadiləsinin
pozğunluqları
Şəkərli diabet
Qidalanmanın çatışmamazlığı
Digər endokrin xəstəliklər, qidalanma və maddələr mübadiləsinin
pozğunluqları

1–057

Psixi pozğunluqlar və davranış pozğunluqları
Psixoaktiv maddələrin istifadəsi ilə əlaqədar psixi pozğunluqlar və davranış
pozğunluqları
Digər psixi pozğunluqlar və davranış pozğunluqları

1–058
1–059
1–060
1–061

Sinir sisteminin xəstəlikləri
Meningit
Alsheymer xəstəliyi
Sinir sisteminin digər xəstəlikləri

1–062
1–063
1–064
1–065
1–066

Gözün və onun əlavə aparatının xəstəlikləri
Qulağın və məməyəbənzər çıxıntının xəstəlikləri
Qan dövranı sistemi xəstəlikləri
Kəskin revmatik qızdırma və ürəyin xronik revmatik xəstəlikləri
Hipertenziv xəstəliklər

C15
C16
C18–C21
C22
C25
C32
C33–C34
C43
C50
C53
C45–C55
C56
C61
C67
C70–C72
C83–C85
C90
C91–C95
C17, C23–C24,
C26–C31,
C37–C41,
C44–C49,
C51–C52,
C57–C60,
C62–C66,
C68–C69,
C73–C81,
C88, C96–C97
D00–D48
D50–D89
D50–D64
D65–D89
E00–E88
E10–E14
E40–E46
E00–E07,
E15–E34,
E50–E88
F01–F99
F10–F19
F01–F09,
F20–F99
G00–G98
G00, G03
G30
G04–G25,
G31–G98
H00–H57
H60–H93
I00–I99
I00–I09
I10–I13
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1–067
1–068
1–069
1–070
1–071
1–072
1–073
1–074
1–075
1–076
1–077

Ürəyin işemik xəstəlikləri
Ürəyin digər xəstəlikləri
Serebrovaskulyar xəstəliklər
Ateroskleroz
Qandövranı sisteminin digər xəstəlikləri
Tənəffüs orqanları xəstəlikləri
Qrip
Pnevmoniya
Aşağı tənəffüs yollarının digər kəskin infeksiyaları
Aşağı tənəffüs yollarının xroniki xəstəlikləri
Tənəffüs orqanlarının digər xəstəlikləri

1–078
1–079
1–080
1–081

Həzm orqanlarının xəstəlikləri
Mədə və onikibarmaq bağırsaq xorası
Qaraciyər xəstəlikləri
Həzm orqanlarının digər xəstəlikləri

1–082
1–083
1–084
1–085
1–086
1–087
1–088
1–089
1–090
1–091
1–092
1–093

1–095
1–096
1–097
1–098
1–099
1–100
1–101
1–102
1–103

Dəri və dərialtı toxumanın xəstəlikləri
Sümük-əzələ sisteminin və birləşdirici toxumanın xəstəlikləri
Sidik-cinsiyyət sisteminin xəstəlikləri
Böyrəklərin qlomerulyar və tubulointerstisial xəstəlikləri
Sidik-cinsiyyət sisteminin digər xəstəlikləri
Hamiləlik, doğuşlar və doğuşdan sonrakı dövr
Abortla nəticələnən hamiləlik
Mamalıq ölümünün digər bilavasitə səbəbləri
Mamalıq ölümünün dolayı səbəbləri
Hamiləliyin, doğuşların və doğuşdan sonrakı dövrün digər ağırlaşmaları
Perinatal dövrdə yaranan bəzi hallar
Anadangəlmə anomaliyalar [inkişaf qüsurları], deformasiyalar və
xromosom pozğunluqları
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, kliniki və laborator müayinələrdə
aşkar olunan simptomlar, əlamətlər və normadan kənara çıxmalar
Xəstələnmə və ölümün xarici səbəbləri
Nəqliyyat bədbəxt hadisələri
Təsadüfi yıxılmalar
Təsadüfi suda boğulma və suya batma
Tüstünün, odun və alovun təsiri
Təsadüfi zəhərlənmələr və zəhərli maddələrin təsirləri
Qəsdən özünü zədələmə
Basqın
Ölümün bütün digər xarici səbəbləri

1-901

AKRS

1–094
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I20–I25
I26–I51
I60–I69
I70
I71–I99
J00–J98
J09–J11
J12–J18
J20–J22
J40–J47
J00–J06,
J30–J39,
J60–J98
K00–K99
K25–K27
K70–K76
K00–K22,
K28–K66,
K80–K92
L00–L98
M00–M99
N00–N98
N00–N15
N17–N98
O00–O99
O00–O07
O10–O92
O98–O99
O95–O99
P00–P96
Q00–Q99
R00–R99
V01–V89
V01–V99
W00–W19
W65–W74
X00–X09
X40–X49
X60–X84
X85–Y09
W20–W64,
W75–W99
X10–X39,
X50–X59,
Y10–Y89
U04
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Ölüm göstəricisinin statistik işlənmələri üçün siyahı 2
Ümumi ölüm
Seçilmiş siyahı
2–001
2–002
2–003
2–004
2–005
2–006
2–007
2–008
2–009
2–010
2–011
2–012
2–013
2–014
2–015
2–016
2–017
2–018
2–019
2–020
2–021
2–022
2–023
2–024

Vəba
İnfeksion mənşəli olması güman edilən diareya və qastroenterit
Digər bağırsaq infeksiyaları
Tənəffüs orqanlarının vərəmi
Vərəmin digər formaları
Taun
Tetanus
Difteriya
Göyöskürək
Meninqokokk infeksiyası
Septisemiya
Əsasən cinsi yolla keçən xəstəliklər
Kəskin poliomielit
Quduzluq
Sarı qızdırma
Buğumayaqlılardan keçən digər virus qızdırmaları və virus hemorragik
qızdırmaları
Qızılca
Virus hepatitləri
İnsanın immun çatışmazlığı virusu [İİÇV] ilə törənmiş xəstəlik
Malyariya
Leyşmanioz
Tripanosomoz
Şistosomoz (bilharsioz)
Digər infeksion və parazitar xəstəliklər

2–025
2–026
2–027
2–028
2–029
2–030
2–031
2–032
2–033
2–034
2–035
2–036
2–037
2–038
2–039

Dodağın, ağız boşluğunun və udlağın bədxassəli yenitörəməsi
Qida borusunun bədxassəli yenitörəməsi
Mədənin bədxassəli yenitörəməsi
Çənbər bağırsağın, düz bağırsağın və anusun bədxassəli yenitörəməsi
Qaraciyərin və qaraciyərdaxili öd yollarının bədxassəli yenitörəməsi
Mədəaltı vəzinin bədxassəli yenitörəməsi
Qırtlağın bədxassəli yenitörəməsi
Traxeyanın, bronxların və ağciyərin bədxassəli yenitörəməsi
Dərinin bədxassəli melanoması
Süd vəzisinin bədxassəli melanoması
Uşaqlıq boynunun bədxassəli yenitörəməsi
Digər və dəqiqləşdirilməmiş uşaqlıq hissələrinin bədxassəli yenitörəməsi
Yumurtalığın bədxassəli yenitörəməsi
Prostat vəzisinin bədxassəli yenitörəməsi
Sidik kisəsinin bədxassəli yenitörəməsi

A00
A09
A01–A08
A15–A16
A17–A19
A20
A33–A35
A36
A37
A39
A40–A41
A50–A64
A80
A82
A95
A90–94,
A96–A99
B05
B15–B19
B20–B24
B50–B54
B55
B56–B57
B65
A21–A32, A38,
A42–A49, A65–
A79, A81, A83–
A89, B00–B04,
B25–B49, B58–
B64, B66–B94,
B99
C00–C14
C15
C16
C18–C21
C22
C25
C32
C33–C34
C43
C50
C53
C54–C55
C56
C61
C67
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2–040
2–041
2–042
2–043
2–044

2–045
2–046
2–047
2–048
2–049
2–050
2–051
2–052
2–053
2–054
2–055
2–056
2–057
2–058
2–059
2–060
2–061
2–062
2–063
2–064
2–065
2–066
2–067
2–068
2–069
2–070
2–071

378

Beyin qişalarının, baş beyin və mərkəzi sinir sisteminin digər şöbələrinin
bədxassəli yenitörəməsi
Qeyri-Hockin limfoması
Çoxsaylı mieloma və bədxassəli plazmohüceyrəli yenitörəmə
Leykoz
Digər bədxassəli yenitörəmələr

Anemiyalar
Şəkərli diabet
Qidalanma çatmamazlığı
Psixoaktiv maddələrin istifadəsi ilə əlaqədar psixi pozğunluqlar və davranış
pozğunluqları
Meningit
Alsheymer xəstəliyi
Kəskin revmatik qızdırma və ürəyin xronik revmatik xəstəliyi
Hipertenziv xəstəliklər
Ürəyin işemik xəstəlikləri
Ürəyin digər xəstəlikləri
Serebrovaskulyar xəstəliklər
Ateroskleroz
Qan dövranı sisteminin digər xəstəlikləri
Qrip
Pnevmoniya
Aşağı tənəffüs yollarının digər kəskin infeksiyaları
Aşağı tənəffüs yollarının xroniki xəstəlikləri
Tənəffüs yollarının digər xəstəlikləri
Mədə və onikibarmaq bağırsağın xorası
Qaraciyərin xəstəlikləri
Böyrəklərin qlomerulyar və tubulointerstisial xəstəlikləri
Abortla nəticələnən hamiləlik
Mamalıq ölümünün digər bilavasitə səbəbləri
Mamalıq ölümünün dolayı səbəbləri
Perinatal dövrdə yaranan bəzi hallar
Anadangəlmə anomaliyalar [inkişaf qüsurları], deformasiyalar və xromosom
pozğunluqları
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, kliniki və laborator müayinələrdə aşkar
olunan simptomlar, əlamətlər və normadan kənara çıxmalar

C70–C72
C82–C85
C90
C91–C95
C17, C23–C24,
C26–C31,
C37–C41,
C44–C49,
C51–C52,
C57–C60,
C62–C66,
C68–C69,
C73–C81, C88,
C96–C97
D50–D64
E10–E14
E40–E46
F10–F19
G00–G03
G30
I00–I09
I10–I13
I20–I25
I26–I51
I60–I69
I70
I71–I99
J09–J11
J12–J18
J20–J22
J40–J47
J00–J06,
J30–J39,
J60–J98
K25–K27
K70–K76
N00–N15
O00–O07
O10–O92
O98–O99
P00–P96
Q00–Q99
R00–R99
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2–072

Bütün digər xəstəliklər

2–073
2–074
2–075
2–076
2–077
2–078
2–079
2–080

Nəqliyyat bədbəxt hadisələri
Təsadüfi yıxılmalar
Təsadüfən suda boğulma və suya batma
Tüstünün, odun və alovun təsiri
Təsadüfi zəhərlənmələr və zəhərli maddələrin təsirləri
Qəsdən özünü zədələmə
Basqın
Ölümün bütün digər xarici səbəbləri

2-901

AKRS

D00–D48,
D65–D89,
E00–E07,
E15–E34,
E50–E88,
F01–F09
F20–F99,
G04–G25,
G31–G98,
H00–H93,
K00–K22,
K28–K66,
K80–K92,
L00–L98,
M00–M99,
N17–N98,
O95–O97
V01–V99
W00–W19
W65–W74
X00–X09
X40–X49
X60–X84
X85–Y09
W20–W64,
W75–W79,
X10–X39,
X50–X59,
Y10–Y89
U04
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Ölüm göstəricilərinin statistik işlənmələri üçün siyahı 3
Körpə və uşaq ölümü
Qısa siyahı
3–001
3–002
3–003
3–004
3–005
3–006
3–007
3–008
3–009
3–010
3–011
3–012
3–013

Bəzi infeksion və parazitar xəstəliklər
İnfeksion mənşəli olması güman edilən diareya və qastroenterit
Digər bağırsaq infeksiyaları
Vərəm
Tetanus
Difteriya
Göyöskürək
Meninqokokk infeksiyaları
Septisemiya
Kəskin poliomielit
Qızılca
İnsanın immun çatışmazlığı virusu [İİÇV] ilə törənmiş xəstəlik
Digər virus xəstəlikləri

3–014
3–015

Malyariya
Digər infeksion və parazitar xəstəliklər

3–016
3–017
3–018

Yenitörəmələr
Leykoz
Digər bədxassəli yenitörəmələr

3–019
3–020

3–024
3–025
3–026
3–027
3–028
3–029
3–030
3–031
3–032
3–033

Digər yenitörəmələr
Qan, qanyaradıcı orqanların xəstəlikləri və immun mexanizmi cəlb edən
bəzi pozğunluqlar
Anemiyalar
Digər qan, qanyaradıcı orqanların xəstəlikləri və immun mexanizmə təsir
edən bəzi pozğunluqlar
Endokrin sistemin xəstəlikləri, qidalanma və maddələr mübadiləsinin
pozğunluqları
Qidalanma pozğunluqları
Digər endokrin xəstəliklər, qidalanma və maddələr mübadiləsi pozğunluqları
Sinir sisteminin xəstəlikləri
Meningit
Sinir sisteminin digər xəstəlikləri
Qulağın və məməyəbənzər çıxıntının xəstəlikləri
Qan dövranı sisteminin xəstəlikləri
Tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri
Pnevmoniya
Digər kəskin respirator infeksiyalar

3–034
3–035
3–036
3–037

Tənəffüs orqanlarının digər xəstəlikləri
Həzm orqanları xəstəlikləri
Sidik–cinsiyyət orqanları xəstəlikləri
Perinatal dövrdə yaranan bəzi hallar

3–021
3–022
3–023
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A00–V99
A09
A00–A08
A15–A19
A33, A35
A36
A37
A39
A40–A41
A80
B05
B20–B24
A81–B04,
B06–B19,
B25–B34
B50–B54
A20–A32, A38,
A42–A79,
B35–B49,
B55–B94, B99
C00–D48
C91–C95
C00–C90,
C96–C97
D00–D48
D50–D89
D50–D64
D65–D89
E00–E88
E40–E64
E65–E88
G00–G98
G00, G03
G04–G98
H60–H93
I00–I99
J00–J98
J12–J18
J00–J11,
J20–J22
J30–J98
K00–K92
N00–N98
P00–P96
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3–038
3–039
3–040
3–041
3–042
3–043
3–044
3–045
3–046
3–047
3–048
3–049

Ananın vəziyyəti ilə, hamiləliyin, doğuşun və doğuşun aparılmasının
ağırlaşmaları ilə əlaqədar dölün və yenidoğulmuşun zədələnməsi
Hamiləliyin davam etmə müddəti və dölün böyüməsi ilə əlaqədar
pozğunluqlar
Doğuş travması
Bətndaxili hipoksiya və doğuş zamanı asfiksiya
Yenidoğulmuşda tənəffüs pozğunluqları [distress]
Anadangəlmə pnevmoniya
Yenidoğulmuşda digər respirator vəziyyətlər
Yenidoğulmuşda bakterial sepsis
Yenidoğulmuşun cüzi qanaxma ilə və ya qanaxmasız omfaliti
Döldə və yenidoğulmuşda hemorragik və hematoloji pozğunluqları
Perinatal dövrdə yaranan digər hallar

3–050
3–051

Anadangəlmə anomaliyalar [inkişaf qüsurları], deformasiyalar və
xromosom pozğunluqları
Anadangəlmə hidrosefaliya və spina bifida
Sinir sisteminin digər anadangəlmə anomaliyaları [inkişaf qüsurları]

3–052
3–053
3–054
3–055

Ürəyin anadangəlmə anomaliyaları [inkişaf qüsurları]
Qan dövranı sisteminin digər anadangəlmə anomaliyaları [inkişaf qüsurları]
Daun sindromu və digər xromosom pozğunluqları
Digər anadangəlmə anomaliyalar

3–056

3–059

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, klinik və laborator müayinələrdə
aşkar olunan simptomlar, əlamətlər və normadan kənara çıxmalar
Südəmər uşağın qəfləti ölümü
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan klinik və laborator müayinələrdə aşkar
olunan digər simptomlar, əlamətlər və normadan kənara çıxmalar
Bütün digər xəstəliklər

3–060
3–061
3–062
3–063
3–064
3–065
3–066
3–067

Xəstələnmə və ölümün xarici səbəbləri
Nəqliyyat bədbəxt hadisələri
Təsadüfən suda boğulma və suda batma
Tənəffüs üçün təhlükəli olan digər bədbəxt hadisələr
Tüstünün, odun və alovun təsiri
Təsadüfi zəhərlənmə və zəhərli maddələrin təsiri
Basqın
Ölümün bütün digər xarici səbəbləri

3-901

AKRS

3–057
3–058

P00–P04
P05–P08
P10–P15
P20–P21
P22
P23
P24–P28
P36
P38
P50–P61
P29, P35,
P37, P39
P70–P96
Q00–Q99
Q03, Q05
Q00–Q02,
Q04,
Q20–Q24
Q25–Q28
Q90–Q99
Q10–Q18,
Q30–Q89
R00–R99
R95
R00–R94,
R96–R99
F01–F99,
H00–H59,
L00–L98
M00–M99
V01–Y89
V01–V99
W65–W74
W75–W84
X00–X09
X40–X49
X85–Ü09
W00–W64,
W85–W99,
X10–X39,
X50–X84,
Y10–Y89
U04
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Ölüm göstəricilərinin statistik işlənmələri üçün siyahı 4
Körpə və uşaq ölümü
Seçilmiş siyahı
4–001
4–002
4–003
4–004
4–005
4–006
4–007
4–008
4–009
4–010
4–011
4–012

İnfeksion mənşəli olması güman edilən diareya və qastroenterit
Digər bağırsaq infeksiyaları
Vərəm
Tetanus
Difteriya
Göyöskürək
Meninqokokk infeksiyaları
Septisemiya
Kəskin poliomielit
Qızılca
İnsanın immun çatmamazlığı virusu [İİÇV] ilə törənmiş xəstəlik
Digər virus xəstəlikləri

4–013
4–014

Malyariya
Digər infeksion və parazitar xəstəliklər

4–015
4–016

Leykoz
Digər bədxassəli yenitörəmələr

4–017
4–018

Anemiyalar
Digər qan, qanyaradıcı orqanların xəstəlikləri və immun mexanizmi cəlb edən
bəzi pozğunluqlar
Qidalanma çatmamazlığı və digər qida elementlərinin azlığı
Meningit
Digər sinir sistemi xəstəlikləri
Pnevmoniya
Digər kəskin respirator infeksiyalar

4–019
4–020
4–021
4–022
4–023
4–024
4–025

4–027
4–028
4–029
4–030
4–031
4–032
4–033
4–034
4–035

Həzm orqanlarının xəstəlikləri
Ananın xəstəliyi ilə, hamiləliyin, doğuşun və doğuşun aparılmasının
ağırlaşmaları ilə əlaqədar dölün və yenidoğulmuşun zədələnməsi
Hamiləliyin davam etmə müddəti və dölün böyüməsi ilə əlaqədar
pozğunluqlar
Doğuş travması
Bətndaxili hipoksiya və doğuş zamanı asfiksiya
Yenidoğulmuşda tənəffüs pozğunluqları [distress]
Anadangəlmə pnevmoniya
Yenidoğulmuşda digər respirator vəziyyətlər
Yenidoğulmuşda bakterial sepsis
Yenidoğulmuşun cüzi qanaxma ilə və ya qanaxmasız omfaliti
Döldə və yenidoğulmuşda hemorragik və hematoloji pozğunluqlar
Perinatal dövrdə yaranan digər vəziyyətlər

4–036

Anadangəlmə hidrosefaliya və spina bifida

4–026
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A09
A00–A08
A15–A19
A33, A35
A36
A37
A39
A40–A41
A80
B05
B20–B24
A81–B04,
B06–B19,
B25–B34
B50–B54
A20–A32, A38,
A42–A79,
B35–B49,
B55–B94, B99
C91–C95
C00–C90,
C96–C97
D90–D64
D65–D89
E40–E64
G00, G03
G04–G98
J12–J18
J00–J11,
J20–J22
K00–K92
P00–P04
P05–P08
P10–P15
P20–P21
P22
P23
P24–P28
P36
P38
P50–P61
P29, P35,
P37, P39,
P70–P96
Q03–Q05
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4–037
4–038
4–039
4–040
4–041
4–042
4–043
4–044

4–045
4–046
4–047
4–048
4–049
4–050
4–051

4-901

Q00–Q02,
Q06–Q07
Q20–Q24
Ürəyin anadangəlmə anomaliyaları [inkişaf qüsurları]
Q25–Q28
Qan dövranı sisteminin digər anadangəlmə anomaliyaları [inkişaf qüsurları]
Daun sindromu və digər xromosom pozğunluqları
Q90–Q99
Q10–Q18,
Digər anadangəlmə anomaliyalar
Q30–Q89
R95
Südəmər uşağın qəfləti ölümü
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, klinik və laborator müayinələrdə aşkar R00–R94,
R96–R99
olunan digər simptomlar, əlamətlər və normadan kənara çıxmalar
D00–D48,
Digər xəstəliklər
E00–E34,
E65–E88,
F01–F99,
H00–H95,
I00–I99,
J30–J98,
L00–L98,
M00–M99,
N00–N98
Nəqliyyat bədbəxt hadisələri
V01–V99
Təsadüfən suda boğulma və suya batma
W65–W74
Təsadüfi boğulma
W75–W84
Tüstünün, odun və alovun təsiri
X00–X09
Təsadüfi zəhərlənmə və zəhərli maddələrin təsiri
X40–X49
Basqın
X85–U09
W00–W64,
Bütün digər xarici səbəblər
W85–W99,
X10–X39,
X50–X84,
Y10–Y89
U04
AKRS
Sinir sisteminin digər anadangəlmə anomaliyaları [inkişaf qüsurları]
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Xəstələnmə göstəricilərinin statistik işlənmələri üçün siyahı
001
002
003
004
005
006

Vəba
Qarın yatalağı və paratif
Şigellyoz
Amöbiaz
Güman edilən infeksion mənşəli diareya və qastroenterit
Digər bağırsaq infeksiyaları

007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018

Tənəffüs orqanlarının vərəmi
Vərəmin digər formaları
Taun
Bruselloz
Cüzam
Yenidoğulmuşda tetanus
Tetanusun digər formaları
Difteriya
Göyöskürək
Meninqokokk infeksiyaları
Septisemiya
Digər bakterial xəstəliklər

019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032

Anadangəlmə sifilis
Erkən sifilis
Sifilisin digər formaları
Qonokokk infeksiyası
Cinsi yolla keçən xlamidiya xəstəlikləri
Əsasən cinsi yolla keçən digər infeksiyalar
Qayıdan qızdırmalar
Traxoma
Səpgili yatalaq
Kəskin poliomielit
Quduzluq
Virus ensefaliti
Sarı qızdırma
Buğumayaqlılarla ötürülən digər virus qızdırmaları və virus hemorragik
qızdırmaları
Sadə herpes [herpes simplex] virusu ilə törənmiş infeksiyalar
Su çiçəyi və kəmərləyici dəmrov
Qızılca
Məxmərək
Kəskin hepatit B
Digər virus hepatitləri
İnsanın immun çatışmazlığı virusu [İİÇV] ilə törənmiş xəstəlik
Epidemik parotit

033
034
035
036
037
038
039
040
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A00
A01
A03
A06
A09
A02,
A04–A05
A07–A08
A15–A16
A17–A19
A20
A23
A30
A33
A34–A35
A36
A37
A39
A40–A41
A21–A22,
A24–A28,
A31–A32, A38
A42–A49
A50
A51
A52–A53
A54
A55–A56
A57–A64
A68
A71
A75
A80
A82
A83–A86
A95
A90–A94
A96–A99
B00
B01–B02
B05
B06
B16
B15, B17–B19
B20–B24
B26
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041

Digər virus xəstəlikləri

042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053

Mikozlar
Malyariya
Leyşimanoz
Tripanosomoz
Şistosomoz [bilharsioz]
Digər trematodozlar
Exinokokkoz
Drakunkulyoz
Onxoserkoz
Filyariatoz
Ankilostomidoz
Digər helmintozlar

054
055
056
057

Vərəmin nəticələri
Poliomielitin nəticələri
Cüzamın nəticələri
Digər infeksion və parazitar xəstəliklər

058
059
060
061
062
063
064
065

Dodağın, ağız boşluğunun və udlağın bədxassəli yenitörəməsi
Qida borusunun bədxassəli yenitörəməsi
Mədənin bədxassəli yenitörəməsi
Çənbər bağırsağın bədxassəli yenitörəməsi
Rektosiqmoid birləşmənin, düz bağırsağın, anusun və anal kanalın bədxassəli
yenitörəməsi
Qaraciyərin və qaraciyərdaxili öd yollarının bədxassəli yenitörəməsi
Mədəaltı vəzinin bədxassəli yenitörəməsi
Həzm orqanlarının digər bədxassəli yenitörəmələri

066
067
068

Qırtlağın bədxassəli yenitörəməsi
Traxeyanın, bronxların və ağciyərin bədxassəli yenitörəmələri
Tənəffüs orqanlarının və döş qəfəsinin digər bədxassəli yenitörəmələri

069
070
071
072
073
074
075
076
077
078

Sümüklərin və oynaq qığırdaqlarının bədxassəli yenitörəməsi
Dərinin bədxassəli melanoması
Dərinin digər bədxassəli yenitörəmələri
Mezotelial və yumşaq toxumaların bədxassəli yenitörəmələri
Süd vəzisinin bədxassəli yenitörəməsi
Uşaqlıq boynunun bədxassəli yenitörəməsi
Uşaqlığın digər və dəqiqləşdirilməmiş hissələrinin bədxassəli yenitörəmələri
Qadın cinsiyyət orqanlarının digər bədxassəli yenitörəmələri
Prostat vəzisinin bədxassəli yenitörəməsi
Kişi cinsiyyət orqanlarının digər bədxassəli yenitörəmələri

079
080

Sidik kisəsinin bədxassəli yenitörəməsi
Sidik yollarının digər bədxassəli yenitörəmələri

A81,
A87–A89,
B03–B04,
B07–B09,
B25
B27–B34
B35–B49
B50–B54
B55
B56–B57
B65
B66
B67
B72
B73
B74
B76
B68–B71, B75,
B77–B83
B90
B91
B92
A65–A67,
A69–A70, A74,
A77–A79,
B58–B64,
B85–B89,
B94, B99
C00–C14
C15
C16
C18
C19–C21
C22
C25
C17, C23–
C24,
C26
C32
C33–C34
C30–C31,
C37–C39
C40–C41
C43
C44
C45–C49
C50
C53
C54–C55
C56–C58
C61
C60, C62–
C63
C67
C64–C66,
C68
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081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096

Gözün və onun əlavə aparatının bədxassəli yenitörəmələri
Baş beynin bədxassəli yenitörəmələri
Mərkəzi sinir sisteminin digər şöbələrinin bədxassəli yenitörəmələri
Digər, dəqiq göstərilməmiş, ikincili, dəqiqiləşdirilməmiş və çoxsaylı
lokalizasiyalı bədxassəli yenitörəmələr
Hockin xəstəliyi
Qeyri-Hockin limfoması
Leykoz
Limfoid, qanyaradıcı və onlara yaxın toxumaların digər bədxassəli
yenitörəmələri
Uşaqlıq boynunun in situ karsinoması
Dərinin xoşxassəli yenitörəməsi
Süd vəzisinin xoşxassəli yenitörəməsi
Uşaqlığın leyomioması
Yumurtalığın xoşxassəli yenitörəməsi
Sidik orqanlarının xoşxassəli yenitörəmələri
Baş beyin və mərkəzi sinir sisteminin digər şöbələrinin xoşxassəli
yenitörəmələri
Digər xoşxassəli yenitörəmələr və qeyri–müəyyən və ya qeyri–məlum
xarakterli in situ yenitörəmələr

097
098
099
100
101
102
103

Dəmirdefisitli anemiya
Digər anemiyalar
Hemorragik vəziyyətlər, qan və qanyaradıcı orqanların digər xəstəlikləri
İmmun mexanizmə təsir edən bəzi pozğunluqlar
Yodun çatmamazlığı ilə əlaqədar qalxanabənzər vəzinin xəstəlikləri
Tireotoksikoz
Qalxanabənzər vəzinin digər xəstəlikləri

104
105
106
107
108
109
110
111

Şəkərli diabet
Qidalanma çatmamazlığı
A vitamini çatmamazlığı
Digər vitaminlərin çatmamazlığı
Qidalanma çatmamazlığı və digər qidalı maddələrin azlığının nəticələri
Piylənmə
Maye həcminin azalması (hipovolemiya)
Digər endokrin xəstəliklər, qidalanma və maddələr mübadiləsi pozğunuluqları

112
113
114
115
116
117
118
119

Demensiya
Alkoqolun istifadəsi ilə əlaqədar psixi pozğunluqlar və davranış pozğunluqları
Psixoaktiv maddələrin istifadəsi ilə əlaqədar psixi pozğunluqlar və davranış
pozğunluqları
Şizofreniya, şizotipik və sayıqlama pozğunluqları
Əhval-ruhiyyənin pozulması (affektiv pozğunluqlar)
Nevrotik, stresslə əlaqədar və somatoform pozğunluqlar
Əqli gerilik
Digər psixi pozğunluqlar və davranış pozğunluqları

120
121
122

Mərkəzi sinir sisteminin iltihabi xəstəlikləri
Parkinson xəstəliyi
Alsheymer xəstəliyi

386

C69
C71
C70, C72
C97
C81
C82–C85
C91–C95
C88–C90, C96
D06
D22–D23
D24
D25
D27
D30
D33
D00–D05,
D07–D21,
D26, D28–
D29, D31–
D32, D34–
D48
D50
D51–D64
D65–D77
D80–D89
E00–E02
E05
E03–E04,
E06–E07
E10–E14
E40–E46
E50
E51–E56
E64
E66
E86
E15–E35,
U58–E63, E65,
E67–E85, E87–
E90
F00–F03
F10
F11–F198
F20–F29
F30–F39
F40–F48
F70–F79
F04–F09,
F50–F69,
F80–F99
G00–G09
G20
G30
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123
124
125
126
127
128
129

Dağınıq skleroz
Epilepsiya
Miqren və digər baş ağrı sindromları
Keçici serebral işemik həmlələr və oxşar sindromlar
Ayrı-ayrı sinirlərin, sinir köklərinin və kələflərinin zədələnməsi
Serebral iflic və digər paralitik sindromlar
Sinir sisteminin digər xəstəlikləri

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

Göz qapağının ilitihabi halları
Konyuktivit və konyuktivanın digər xəstəlikləri
Keratit, skleranın və buynuz qişanın digər xəstəlikləri
Katarakta və billurun digər xəstəlikləri
Tor qişanın soyulması və cırılmaları
Qlaukoma
Çəpgözlük
Refraksiyanın və akkomodasiyanın pozğunluqları
Korluq və görmənin zəifləməsi
Gözün və onun əlavə aparatının digər xəstəlikləri

140
141
142

Orta otit, orta qulağın və məməyəbənzər çıxıntının digər xəstəlikləri
Eşitmənin itirilməsi
Qulağın və məməyəbənzər çıxıntının digər xəsətlikləri

143
144
145
146
147
148

Kəskin revmatik qızdırma
Ürəyin xronik revmatik xəstəlikləri
Essensial (birincili) hipertenziya
Hipertenziv xəstəliyin digər formaları
Kəskin miokard infarktı
Ürəyin işemiya xəstəliyinin digər formaları

149
150
151
152

Ağciyər emboliyası
Ürək keçiriciliyinin və ritminin pozulmaları
Ürək çatmamazlığı
Ürəyin digər xəstəlikləri

153
154
155
156
157
158
159
160

Kəllədaxili qansızma
Beyin infarktı
Qansızma və ya infarkt olması dəqiqləşdirilməmiş insult
Digər serebrovaskulyar xəstəliklər
Ateroskleroz
Periferik damarların digər xəstəlikləri
Arteriyaların emboliya və trombozu
Arteriyaların, arteriolların və kapilyarların digər xəstəlikləri

161
162

Flebit, tromboflebit, venaların emboliya və trombozu
Aşağı ətrafın venalarının varikoz genişlənməsi

G35
G40–G41
G43–G44
G45
G50–G59
G80–G83
G10–G14,
G21–G26,
G31–G32,
G36–G37,
G46–G47,
G60–G73,
G90–G99
H00–H01
H10–H13
H15–H19
H25–H28
H33
H40–H42
H49–H50
H52
H54
H02–H06,
H20–H22,
H30–H32,
H37–H36,
H43–H48,
H51, H53
H55–H59
H65–H75
H90–H91
H60–H62,
H80–H83,
H92–H95
I00–I02
I05–I09
I10
I11–I15
I21–I22
I20,
I23–I25
I26
I44–I49
I50
I27–I43,
I51–I52
I60–I62
I63
I64
I65–I69
I70
I73
I74
I71–I72,
I77–I79
I80–I82
I83
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163
164
165
166
167

Babasil
Qan dövranı sisteminin digər xəstəlikləri
Kəskin faringit və kəskin tonzillit
Kəskin laringit və traxeit
Yuxarı tənəffüs yollarının digər kəskin respirator infeksiyaları

168
169
170
171
172

Qrip
Pnevmoniya
Kəskin bronxit və kəskin bronxiolit
Xroniki sinusit
Digər burun və burunətrafı ciblərin xəstəlikləri

173
174
175
176
177
178
179

Badamcıqların və adenoidlərin xroniki xəstəlikləri
Yuxarı tənəffüs yollarının digər xəstəlikləri
Bronxit, emfizema və ağciyərlərin digər xroniki obstruktiv xəstəlikləri
Astma
Bronxoektaz
Pnevmokonioz
Tənəffüs orqanlarının digər xəstəlikləri

180
181

Dişlərin kariesi
Dişlərin və onların dayaq aparatının digər dəyişiklikləri

182
183
184
185

Ağız boşluğunun, ağız suyu vəzilərinin və çənənin digər xəstəlikləri
Mədə və onikibarmaq bağırsağın xorası
Qastrit və duodenit
Qida borusunun, mədənin və onikibarmaq bağırsağın digər xəstəlikləri

186
187
188
189
190
191
192

Appendiksin (soxulcanabənzər çıxıntının) xəstəlikləri
Qasıq yırtığı
Digər yırtıqlar
Kron xəstəliyi və xoralı kolit
Yırtıq olmadan paralitik və bağırsaq keçməməzliyi
Bağırsağın divertikulyar xəstəliyi
Bağırsağın və peritonun digər xəstəlikləri

193
194
195
196
197

Qaraciyərin alkoqol xəstəliyi
Qaraciyərin digər xəstəlikləri
Öd daşı xəstəliyi [xolelitiaz] və xolesistit
Kəskin pankreatit və mədəaltı vəzin digər xəstəlikləri
Həzm orqanlarının digər xəstəlikləri

198
199
200
201
202
203
204
205
206

Dəri və dərialtı toxuma infeksiyaları
Dəri və dərialtı toxumanın digər xəstəlikləri
Revmatoid artrit və digər iltihabi poliartropati– yalar
Artrozlar
Ətraflarn qazanılmış deformasiyaları
Oynaqların digər dəyişiklikləri
Birləşdirici toxumanın sistem xəstəlikləri
Boyun və digər şöbələrin fəqərəarası disklərin zədələnmələri
Digər dorsopatiyalar

207
208
209
210

Yumşaq toxuma xəstəlikləri
Sümüklərin sıxlığının və strukturasının pozğunluqları
Osteomielit
Sümük-əzələ sisteminin və birləşdirici toxumanın digər xəstəlikləri
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K64
I85– I99
J02–J03
J04
J00–J01,
J05–J06
J09–J11
J12–J18
J20–J21
J31
J30–J31,
J33–J34
J35
J36–J39
J40–J44
J45–J46
J47
J60–J65
J22,
J66–J99
K02
K00–K01,
K03–K08
K09–K14
K25–K27
K29
K20–K23,
K28,
K30–K31
K35–K38
K40
K41–K46
K50–K51
K56
K57
K52–K55,
K58–K67
K70
K71–K77
K80–K81
K80–K86
K82–K83,
K87–K93
L00–L08
L10–L99
M05–M14
M15–M19
M20–M21
M22–M25
M30–M36
M50–M51
M40–M49,
M53–M54
M60–M79
M80–M85
M86
M87–M99
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211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

Kəskin və sürətlə proqressivləşən periferik sindromlar
Digər qlomerulyar xəstəliklər
Böyrəyin tubulointerstisial xəstəlikləri
Böyrək çatmamazlığı
Sidik daşı xəstəliyi
Sistit
Sidik sisteminin digər xəstəlikləri
Prostat vəzinin hiperplaziyası
Prostat vəzinin digər xəstəlikləri
Hidrosele və spermatosele
Pülüyün artıq olması, fimoz və parafimoz
Kişi cinsiyyət orqanlarının digər xəstəlikləri

223
224
225
226

Süd vəzisinin xəstəlikləri
Salpingit və ooforit
Uşaqlıq boynunun iltihabi xəstəliyi
Qadın çanaq orqanlarının digər iltihabi xəstəlikləri

227
228
229
230
231
232
233

Endometrioz
Qadın cinsiyyət orqanlarının düşməsi
Yumurtalığın, uşaqlıq boynunun və uşaqlığın enli bağının qeyri–iltihabi
xəstəlikləri
Menstruasiya pozğunluqları
Menopauzanın pozğunluqları və digər menopauzaətrafı dövrün pozğunluqları
Qadın sonsuzluğu
Sidik-cinsiyyət sisteminin digər pozğunluqları

234
235
236

Qeyri-iradi abort
Tibbi abort
Abortla nəticələnən hamiləliyin digər növləri

237

Hamiləlik, doğuş doğuşdan sonrakı dövrdə ödemlər, proteinuriya və
hipertenziv pozğunluqlar
Cift gəlişi, ciftin vaxtından əvvəl soyulması və doğuşqabağı qanaxma
Anaya tibbi yardım göstərilməsini vacib edən dölün, amnion boşluğunun
digər vəziyyətləri və doğuşun aparılmasının güman olunan ağırlaşmaları
Ağır doğuşlar
Doğuşdan sonrakı qanaxma
Hamiləliyin və doğuşun digər ağırlaşmaları

238
239
240
241
242

243
244
245
246
247
248
249
250

N00–N01
N02–N08
N10–N16
N17–N19
N20–N23
N25–N29
N31–N39
N40
N41–N42
N43
N47
N44–N46,
N48–N51
N60–N64
N70
N72
N71,
N73–N77
N80
N81
N83
N91–N92
N95
N97
N82,
N84–N90,
N93–N94,
N96,
N98–N99
O03
O04
O00–O02,
O05–O08
O10–O16

O44–O46
O30–O43,
O47–O48
O64–O66
O72
O20–O29,
O60–O63,
O63–O71,
O73–O75,
O81–O84
Birdöllü doğuşlar, təbii doğuş
O80
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan əsasən doğuşdan sonrakı dövrlə əlaqədar O85–O99
ağırlaşmalar və digər mamalıq halları
P00–P04
Ananın xəstəliyi ilə, hamiləliyin, doğuşun və doğumun aparılmasının
ağırlaşmaları ilə əlaqədar dölün və yenidoğulmuşun zədələnməsi
P05–P07
Dölün qidalanma çatmamazlığı, böyümənin ləngiməsi və hamiləlik
müddətinin qısalması və doğuş vaxtı az çəki ilə əlaqədar pozğunluqlar
Doğuş travması
P10–P15
Bətndaxili hipoksiya və doğuş zamanı asfiksiya
P20–P21
Perinatal dövrdə yaranan digər respirator vəziyyətlər
P22–P28
P35–P37
Anadangəlmə infeksion və parazitar xəstəliklər
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251
252
253

Perinatal dövr üçün spesifik olan digər infeksiyalar
Dölün və yenidoğulmuşun hemolitik xəstəliyi
Perinatal dövrdə yaranmış digər hallar

254
255

Spina bifida
Sinir sisteminin digər anadangəlmə anomaliyaları [inkişaf qüsurları]

256
257
258
259

Qan dövranı sisteminin anadangəlmə anomaliyaları [inkişaf qüsurları]
Dodaq və damağn yarığı [dovşan dodaqlıq və qurd ağızlıq]
Nazik bağırsağın anadangəlmə olmaması, atreziyası və stenoz
Həzm orqanlarının digər anadangəlmə anomaliyaları [inkişaf qüsurları]

260
261

Xayanın enməməsi
Sidik sisteiminin digər anadangəlmə anomaliyaları [inkişaf qüsurları]

262
263
264

Budun anadangəlmə deformasiyaları
Pəncənin anadangəlmə deformasiyaları
Sümük-əzələ sisteminin digər anadangəlmə anomaliyaları [inkişaf qüsurları]
və deformasiyaları
Digər anadangəlmə anomaliyalar [inkişaf qüsurları]

265
266
267
268
269
270

271
272
273
274
275
276

277
278
279
280
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P38–P39
P55
P08, P29,
P50–P54,
P56–P96
Q05
Q00–Q04,
Q06–Q07
Q20–Q28
Q35–Q37
Q41
Q38–Q40,
Q42–Q45
Q53
Q50–Q52,
Q54–Q64
Q65
Q66
Q67–Q79

Q10–Q18,
Q30–Q34,
Q80–Q89
Digər rubrikalarda təsnif olunmayan xromosom anomaliyaları
Q90–Q99
Qarın və çanaq nahiyyəsində ağrılar
R10
Genezi məlum olmayan qızdırma
R50
R54
Qocalıq
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan klinik və laborator müayinələrdə aşkar R00–R09,
R11–R49,
olunan digər simptomlar, əlamətlər və normadan kənara çıxmalar
R51–R53,
R55–R99
Kəllə və üz sümüklərinin sınığı
S02
S12, S22,
Boynun, döş qəfəsinin və ya çanağın sınığı
S32, T08
Bud sümüyünün sınığı
S72
S42, S52,
Ətrafların digər sümüklərinin sınıqları
S62, S82,
S92, T10, T12
T02
Bədənin bir neçə nahiyyəsini əhatə edən sınıqlar
Bədənin dəqiqləşdirilməmiş və bir neçə nahiyyəsinin çıxıqları, dartılmaları və S03, S13,
S23, S33, S43,
həddindən artıq gərginliyi
S53, S63, S73,
S83, S93, T03
Gözün və göz yuvasının travması
S05
Kəllədaxili travma
S06
S26–S26,
Digər daxili orqanların travmaları
S36–S37
S07–S08,
Bədənin dəqiqləşdirilməmiş və bir neçə nahiyəsinin bərk əzilməsi (basılıb
S17–S18,
əzilməsi) və travmatik amputasiyaları
S28–S38,
S47–S48,
S57–S58,
S67–S68,
S77–S78,
S87–S88,
S97–S98,
T04–T05

ÖLÜM VƏ XƏSTƏLƏNMƏ GÖSTƏRİCİLƏRİNİN STATİSTİK İŞLƏNMƏLƏRİ ÜÇÜN SİYAHILAR

281

282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
901

S00–S01, S04,
S09–S11,
S14–S16,
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
Təbii dəliklərdən yad cismin daxil olmasının nəticələri
T15–T19
Termiki və kimyəvi yanıqlar
T20–T32
T36–T50
Dərman vəsitələri, medikamentlər və bioloji vasitələrlə zəhərlənmə
Əsasən qeyri-tibbi təyinatlı maddələrin toksik təsiri
T51–T65
Sərt rəftar sindromu
T74
Xarici səbəblərin digər və dəqiqləşdirilməmiş təsirləri
T33–T35,
T66–T73,
T75–T78
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan travmaların bəzi erkən ağırlaşmaları və T79–T88
terapevtik və cərrahi müdaxilələrlə törənmiş ağırlaşmalar
T90–T98
Travmaların, zəhərlənmələrin və digər xarici səbəblərin təsirinin nəticələri
Z00–Z13
Tibbi baxış və müayinə məqsədi ilə səhiyyə müəssisəsinə müraciətlər
İnsanın immun çatmamazlığı virusu [İİÇV] ilə törənmiş simptomsuz infeksion Z21
status
Z20, Z22–
İnfeksion xəstəliklə əlaqədar sağlamlıq üçün digər potensial təhlükə
Z29
Döllənmə əleyhinə vasitələrin istifadəsi
Z30
Antenatal skrininq və hamiləliyin gedişinə digər nəzarət metodları
Z34–Z36
Doğum yerinə müvafiq olaraq diridoğulmuş körpələr
Z38
Z39
Doğuşdan sonra yardım və baxış
Spesifik proseduraların keçirilməsi və tibbi yardım almaq zərurəti ilə əlaqədar Z40–Z54
səhiyyə müəssisələrinə müraciət
Z31–Z33,
Digər hadisələrlə əlaqədar səhiyyə müəssisələrinə müraciət
Z37,
Z55–Z99
U04
AKRS
Bədənin dəqiqiləşdirilmiş, dəqiqləşdirilməmiş və bir neçə nahiyəsinin digər
növ travmaları
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Təriflər
Qeyd: Aşağıda verilən təriflər Ümümdünya Səhiyyə assambleyası tərəfindən Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatının Nizamnaməsinin 23–cü rubrikainə (WHA20.19 və WHA43.24 qətnaməsi) uyğun
olaraq qəbul edilmişdir.

1. Ölümün səbəbləri
Ölüm haqqında tibbi şəhidətnaməyə daxil edilməli olan ölümün səbəbləri, ölümə səbəb olmuş və ya onun
baş verməsinə şərait yaratmış xəstəliklər, patoloji hallar və ya travmalardır, həmçinin hər hansı belə
travmalar törətmiş bədbəxt hadisə şəraiti və ya zorakı hallardır.

2. Ölümün ilkin səbəbi
Ölümün ilkin səbəbi kimi: a) bilavasitə ölümə səbəb olmuş, bir sıra ardıcıl xəstəlik prosesləri törətmiş
xəstəlik və ya travma və ya b) ölümcül travmaya səbəb olmuş bədbəxt hadisə şəraitini və ya zorakı halları
hesab etmək lazımdır.

3. Antenatal, perinatal, neonatal və körpə ölümlərinə aid təriflər
3.1.

Diridoğulma

Diridoğulma döllənmə məhsulunun ana orqanizmindən hamiləlik müddətindən asılı olmayaraq tam
qovulması və ya xaric edilməsidir ki, bu zaman döl nəfəs alır və ya onda göbək ciyəsinin kəsilməsindən və
ya ciftin ayrılmasından asılı olmayaraq digər həyat əlamətləri, belə ki, ürək döyünmə, göbək ciyəsinin
pulsasiyası və ya iradi əzələlərin müəyyən hərəkətləri təzəhür edir; belə doğuşun hər bir məhsuluna
diridoğulmuş kimi baxılır.

3.2.

Ölüdoğulma [ölüdoğulmuş döl]

Ölüdöğulma – döllənmə məhsulunun ana orqanizmindən hamiləlik müddətindən asılı olmayaraq tam
qovulması, və ya xaric edilməsindən əvvəl ölümdür; bu zaman döldə tənəffüsün və ya digər həyat
əlamətlərinin, belə ki, ürək döyünmənin, göbək ciyəsinin pulsasiyasının və ya iradi əzələlərin müəyyən
hərəkətlərinin olmaması ölümü göstərir.

3.3.

Doğuş zamanı bədən çəkisi

Doğuşdan dərhal sonra qeyd edilmiş dölün və ya yenidoğulmuşun bədən çəkisi.

3.4.

Döğuş zamanı kiçik bədən çəkisi

Doğuş zamanı kiçik bədən çəkisi 2500 q–dan az olan (2499 q daxil olmaqla ondan kiçik) çəki hesab edilir.

3.5.

Doğuş zamanı çox kiçik bədən çəkisi

Doğuş zamanı çox kiçik bədən çəkisi 1500 q–dan az (1499 q daxil olmaqla və ondan kiçik) olan çəki hesab
edilir.

3.6.

Doğuş zamanı son dərəcə çox kiçik bədən çəkisi

Doğuş zamanı son dərəcə çox kiçik bədən çəkisi 1000 q–dan az (999 q daxil olmaqla və ondan kiçik) olan
çəki hesab edilir.

3.7.

Hamiləlik müddəti [gestasion yaş]

Hamiləlik müddətinin davamiyyəti sonuncu normal menstrual dövrün birinci günündən ölçülür. Hamiləlik
müddəti tam günlərlə və tam həftələrlə göstərilir (məsələn, axırıncı normal menstruasiya dövrünün
başlanmasından sonra 280–cı və 286–cı tam günlər arasındakı müddətdə baş vermiş hadisə, hamiləliyin 40–
cı həftəsinə uyğun gəlir).

3.8.

Vaxtından qabaq doğuş

37 tam həftədən az hamiləlik müddətində doğuş (259 gündən az).

3.9.

Vaxtında baş vermiş doğuş

37 tam həftədən 42 tam həftəyə (42 tam həftədən az olmaq şərti ilə) qədər hamiləlik müddətindəki doğuş
(259–293 gün).

3.10. Vaxtından gec baş vermiş doğuş
42 tam həftə və ya daha çox (294 gün və daha çox) hamiləlik müddətində baş vermiş doğuş.
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3.11. Perinatal dövr
Perinatal dövr dölün bətndaxili həyatının 22–ci tam həftəsindən (154–cü gündən) başlayır (bu zaman normal
bədən kütləsi 500 q–a bərabərdir) və doğuşdan 7 tam gün keçdikdən sonra qurtarır.

3.12. Neonatal dövr [yenidoğulma dövrü]
Neonatal dövr doğuş anından başlayır və doğuşdan sonra 28 tam gün davam edir. Neonatal ölüm
(yenidoğulmuşlar arasında həyatlarının ilk 28 tam günü ərzində olan ölüm) erkən neonatal ölümə
(başqa sözlə, həyatın ilk 7 günü ərzində ölüm) və gecikmiş neonatal ölümə (başqa sözlə, həyatın 7 tam
günündən sonra 28 tam gününə qədər olan müddətdə baş vermiş ölüm) bölünə bilər.

Təriflərə qeydlər
i. Diridoğulmuşların bədən kütləsinin təyini, həyatın birinci saatı ərzində həyata keçirilməlidir, belə ki,
postnatal dövrdə bədən kütləsi xeyli dərəcədə azalır. Döğuş zamanı bədən kütləsinin statistikada qəbul
edilmiş 500q–lıq intervallarla 500q üzrə qruplaşdırılmasını istifadə etmək lazım deyil. Həqiqi kütlə
ölçüldüyü dəqiqliklə qeyd olunmalıdır.
ii. Doğum zamanı "kiçik", "çox kiçik", "son dərəcə kiçik" bədən kütləsi anlayışları bir–birini inkar edən
kateqoriya təşkil etmirlər. Onlar bir–birinə daxildirlər və ya hissəvi üst üstə düşürlər; "kiçik" kütlə
anlayışına "çox kiçik" kütlə anlayışı və "son dərəcə çox kiçik" kütlə anlayışı daxildir. "Çox kiçik" kütlə
anlayışına isə "son dərəcə kiçik" kütlə anlayışı daxildir.
iii. Sonuncu normal menstruasiya tarixindən hesablanan hamiləlik müddəti tez–tez statistik səhvlərin
mənbəyi olur. Səhvlərə yol verməmək üçün birinci günü 0–cı gün kimi qəbul etməyi yadda saxlamaq
lazımdır. 0–6 günlər üçün uyğun olaraq "ayın tam sıfırıncı həftəsi" ni, 7–13 günlər–"tam birinci
həftəsini", hamiləliyin 40–cı həftəsi "tam 39 həftə" anlayışının sinonimini təşkil edir. Əgər sonuncu
normal menstruasiyanın tarixi naməlumdursa, hamiləlik müddətini daha etibarlı klinik göstəricilərin
əsasında təyin etmək lazımdır. Anlaşılmazlığa yol verməməkdən ötrü, statistik cədvəllərdə hesabatların
nəticələrini həm həftələr üzrə, həm də günlər üzrə göstərmək lazımdır.
iv. Həyatının birinci günündə (0 gün) baş vermiş uşaq ölümü haqqında qeyddə həyatın davam etmə
müddəti (tam dəqiqə və ya saatlar üzrə) dəqiq göstərilməlidir. Uşaq ölümünün ikinci gündə
(1 gün), üçüncü gündə (2 gün) və növbəti 27 tam gün ərzində baş verdiyi hallarda yaşı günlər üzrə
göstərirlər.

4. Ana ölümünə aid olan təriflər
4.1.

Ana ölümü

Ana ölümü hamiləliklə əlaqədar (onun müddətindən və lokalizasiyasından asılı olmayaraq) qadının ölümü
olub, hamiləlik dövründə və ya hamiləlik bitdikdən sonra 42 gün ərzində bədbəxt hadisədən və ya təsadüfi
yaranmış səbəbdən deyil, hamiləliklə bağlı və ya hamiləlik yaxud onun aparılması ilə ağırlaşmış hər hansı
səbəbdən baş vermiş ölüm kimi təyin olunur.

4.2.

Gecikmiş ana ölümü

Gecikmiş ana ölümü doğuşdan 42 gün ötmüş, lakin bir ildən çox ötməmiş müddətdə qadının bilavasitə
mamalıqla əlaqədar səbəblərdən və ya dolayı yolla onunla əlaqədar səbəbdən ölümü kimi təyin olunur.

4.3.

Hamiləlik, doğuş və zahılıq dövründə baş vermiş ölüm

Hamiləlik, doğuş və zahılıq dövründə baş vermiş ölüm – qadının hamiləlik dövründə və ya doğuşdan sonra
42gün ərzində ölümün səbəbindən (mamalıq və ya qeyri-mamalıq) asılı olmayaraq baş vermiş ölümüdür.
Ana ölümü hadisələrini iki qrupa ayırmaq lazımdır:

4.4.

Bilavasitə mamalıq səbəbləri ilə əlaqədar baş vemiş ölüm

Bu, hamiləlik vəziyyətinin (başqa sözlə hamiləliyin, doğuşun və doğuşdan sonrakı dövrün) mamalıq
ağırlaşmaları, o cümlədən müdaxilələr, səhlənkarlıq, düzgün olmayan müalicə və ya sadalanmış səbəblərdən
hər hansı ilə əlaqədar hadisələr zənciri nəticəsində baş vermiş ölümdür.

4.5.

Dolayı yolla mamalıq səbəbləri ilə əlaqədar ölüm

Bu, əvvəllər mövcud olan və ya hamiləlik dövründə inkişaf edən xəstəliyin, bilavasitə mamalıq
səbəblərindən deyil, lakin hamiləliyin fizioloji təsiri ilə ağırlaşması nəticəsində baş vermiş ölümdür.
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Xəstəliklərə və ölümün səbəblərinə aid olan
nomenklatur qaydalar
(statistik göstəricilərin tərtibatı və nəşri də daxil olmaqla)
Dünya səhiyyə baş məclisinin iyirminci iclası,
xəstələnmənin və ölümün statistikasını müqayisəli formada tərtibatını və nəşrinin vacibliyini nəzərə alaraq,
Dünya Səhiyyə Təşkilatının Nizamnaməsinin 2(s), 21(b), 22 və 64 maddələrini nəzərə alaraq,
TƏSDIQ EDIR 22 may 1967-ci il tarixdən, 1967-ci il Nomenklatura əsasnaməsi, DST-nin Nomenklatura
əsasnaməsi kimi hesab edilməlidir.
Maddə 1
Hazırki Nomenklatura əsasnaməsinə tabe olan Dünya Səhiyyə Təşkilatının üzvləri, aşağıda göstərilmiş 7-ci
maddəyə əsasən bütün maddələrdə üzv-ölkələr adlandırılır.
Maddə 2
Xəstələnmə və ölümün statistikasının tərtibatı ilə məşğul olan üzv-ölkələr Dünya səhiyyə baş məclisi
tərəfindən vaxtaşırı təsdiqlənən xəstəliklərin, travmaların və ölüm səbəblərinin Beynəlxalq statistik
təsnifatının cari müzakirəsinə əsaslanmalıdırlar. Bu təsnifatı xəstəliklərin beynəlxalq təsnifatı adlandırmaq
lazımdır.
Maddə 3
Xəstələnmə və ölümün tərtibatı və nəşri zamanı üzv-ölkələr mümkün olan qədər ümumdünya səhiyyə baş
məclisi tərəfindən təsnifat, kodlaşdırma prosedurası, yaşa görə əhalinin bölünməsi, ərazi üzrə rayonların
müəyyənləşdirilməsi və digər uyğun tərif və standartlar barəsində tövsiyyələrə əsaslanmalıdırlar.
Maddə 4
Üzv-ölkələr hər il ölkənin ərazisinin məcmuyu və hissəsi üçün, bunlara aid məlumatlar olan ölüm
səbəblərinin statistikasını hər hesabat ili üçün tərtib etməli və nəşr etməlidirlər və statistik göstəricilərin
ərazinin hansı hissəsinə aid olduğunu göstərməlidirlər.
Maddə 5
Üzv-ölkələr ilkin səbəbi aydın göstərərək, ölüm törətmiş və ona şərait yaratmış xəstələnmə və ya travmanı
qeyd etməyə imkan verən ölüm səbəbi haqqında tibbi şəhadətnamə formasını təsdiq etməlidirlər.
Maddə 6
Hər bir üzv-ölkə Nizamnamənin 64-cü maddəsinə uyğun olaraq, hazırki əsasnamə əsasında hazırlanmış və
Nizamnamənin 63-cü maddəsinə uyğun olaraq əvvəllər məlumat verilməmiş statistik göstəriciləri Təşkilatın
istəyinə uyğun göndərməlidir.
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NOMENKLATUR QAYDALAR

Maddə 7
1. Hazırki əsasnamə 1968-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.
2. Hazırki əsasnamə qüvvəyə minərək, aid olduğu üzv-ölkələr üçün onların özləri arasında və onlarla
Təşkilat arasında münasibətlərdə aşağıda göstərilmiş istisnalar ilə 1948-ci il və ondan sonrakı
nomenklatur müzakirələrini əvəz edəcək.
3. Bu əsasnamənin 2-ci maddəsinə uyğun olaraq, Dünya səhiyyə baş məclisi tərəfindən təsdiqlənmiş
Xəstəliklərin Beynəlxalq təsnifatının istənilən müzakirəsi Dünya səhiyyə baş məclisinin göstərdiyi
müddətdə qüvvəyə minir və aşağıda baxılmış istisnalar ilə, bütün əvvəlki təsnifatları əvəz edir.
Maddə 8
1. Təşkilatın Nizamnaməsinin 22-ci maddəsinə uyğun olaraq imtina və düzəliş haqqında bildiriş müddəti,
baş katibin Dünya səhiyyə baş məclisi tərəfindən hazırki əsasnamənin təsdiqlədiyi haqqında mə‘lumat
verdiyi gündən hesablanaraq 6 ay təşkil edir. Bu müddət sona çatdıqdan sonra baş katibə çatdırılmış
bütün imtina və düzəlişlər heç bir qüvvəyə malik deyillər.
2. Hazırki maddənin 1-ci rubrikai, hazırki əsasnamənin 2-ci maddəsinə uyğun olaraq Dünya səhiyyə
baş məclisi tərəfindən təsdiq olunmuş xəstəliklərin Beynəlxalq təsnifatının hər hansı növbəti
müzakirəsi üçün tətbiq olunur.
Maddə 9
Hər bir üzv-ölkə baş katibə bildiriş yolu ilə, hazırki Əsasnaməyə, Xəstəliklərin Beynəlxalq təsnifatına və ya
əsasnamənin və ya təsnifatın hər hansı müzakirəsinə aid olan rəddləri və bütün və ya hissə düzəlişləri hər an
geri götürə bilər.
Maddə 10
Baş katib bütün üzv-ölkələrə hazırki əsasnamənin təsdiqlənməsi, Xəstəliklərin Beynəlxalq təsnifatının hər
hansı müzakirəsinin təsdiqi, o cümlədən 8 və 9-cu maddələrə uyğun olaraq alınmış bildirişlər haqqında
mə‘lumat verir.
Maddə 11
Hazırki Əsasnamənin mətninin əsli Təşkilatın arxivində saxlanılır. Baş katib təsdiq olunmuş surətləri bütün
üzv-ölkələrə göndərir. Hazırki əsasnamə qüvvəyə mindiyi vaxt, baş katib təsdiq olunmuş surətləri Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinin 102-ci maddəsinə uyğun olaraq qeydiyyat aparmaq üçün Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının baş katibinə verir.
Bunun şahidi kimi biz min doqquz yüz altmış yeddinci il mayın iyirmi ikisində Cenevrədə hazırki sənədə qol
çəkdik.

(imza)

V.T.H. Gunaratne
Dünya Səhiyyə Assambleyasının sədri

(imza)

M.G. Candau
Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş katibi
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