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K85 Acute pancreatitis 
Abscess of pancreas  

Necrosis of pancreas:  

 acute  

 infective 

Pancreatitis:  

 NOS  

 acute (recurrent)  

 haemorrhagic  

 subacute  

 suppurative 

K85.0 Idiopathic acute pancreatitis 

K85.1 Biliary acute pancreatitis 
Gallstone pancreatitis 

K85.2 Alcohol-induced acute pancreatitis 

K85.3 Drug-induced acute pancreatitis 
Use additional external cause code (Chapter XX), if 

desired, to identify drug 

K85.8 Other acute pancreatitis 

K85.9 Acute pancreatitis, unspecified 

K86 Other diseases of pancreas 
Excl.:  fibrocystic disease of pancreas (E84.-)  

 islet cell tumour (of pancreas) (D13.7)  

pancreatic steatorrhoea (K90.3)  

K86.0 Alcohol-induced chronic pancreatitis 

K86.1 Other chronic pancreatitis 
Chronic pancreatitis:  

 NOS  

 infectious  

 recurrent  

 relapsing 

K86.2 Cyst of pancreas 

K86.3 Pseudocyst of pancreas 

K86.8 Other specified diseases of pancreas 

Atrophy  

Calculus  

Cirrhosis  

Fibrosis 

of pancreas 

Pancreatic:  

 infantilism  

 necrosis:  

 NOS  

 aseptic  

 fat 

K86.9 Disease of pancreas, unspecified 

K87* Disorders of gallbladder, biliary tract 
and pancreas in diseases classified 
elsewhere 

K87.0* Disorders of gallbladder and biliary tract in 
diseases classified elsewhere 

K85 Viêm tụy cấp 
áp xe tụy 

Hoại tử tụy thể:  

 Cấp tính  

 Nhiễm trùng 

Vi m tụy thể:  

 Không đặc hiệu 

 Cấp (tái diễn)  

 Xuất huyết 

 Bán cấp  

 Nung mủ  

K85.0 Viêm tụy cấp tính vô căn 

K85.1 Viêm  tụy cấp tính do mật 
Vi m tụy do sỏi túi mật 

K85.2 Alcohol-induced acute pancreatitis 
Vi m tụy cấp tính do rượu 

K85.3 Viêm tụy cấp tính do thuốc 

Sử dụng mã nguy n nhân khác bổ sung (Chương 

XX) nếu muốn xác định thuốc 

K85.8 Viêm tụy cấp tính khác 

K85.9 Viêm tụy cấp tính, không đ c hiệu 

K86 Bệnh tụy khác 
Loại trừ:  Bệnh xơ nang tụy (E84.-)  

U Tế bào tiểu đảo (tụy) (D13.7)  

Thoái hoá mỡ tụy (K90.3)  

K86.0 Viêm tụy mạn do rư u 

K86.1 Viêm tụy mạn thể khác 
Vi m tụy mạn thể:  

 Không đặc hiệu 

 Nhiễm trùng  

 Tái diễn  

 Tái phát 

K86.2 Nang tụy 

K86.3 Nang gi  tụy 

K86.8 Bệnh đ c hiệu khác của tụy 

Teo  

Sỏi  

Xơ 

Sợi hoá  

Của tụy 

Ở tụy: 

 Không phát triển 

 Hoại tử:  

 Không đặc hiệu 

 Vô trùng 

 Hoá mỡ  

K86.9 Bệnh tụy, không đ c hiệu 

K87* Rối loạn của túi mật, đường mật và 
tụy  đã đư c phân loại nơi khác 

K87.0* Rối loạn của túi mật và đường mật  đã 
đư c phân loại  ở nơi khác 



 – 383 – 

K87.1* Disorders of pancreas in diseases 
classified elsewhere 
Cytomegaloviral pancreatitis (B25.2 † )  

Mumps pancreatitis (B26.3 † )  

 

Other diseases of the digestive system 
(K90-K93)  

K90 Intestinal malabsorption 
Excl.:  following gastrointestinal surgery (K91.2)  

K90.0 Coeliac disease 
Gluten-sensitive enteropathy  

Idiopathic steatorrhoea  

Nontropical sprue 

K90.1 Tropical sprue 
Sprue NOS  

Tropical steatorrhoea 

K90.2 Blind loop syndrome, not elsewhere 
classified 
Blind loop syndrome NOS 

Excl.:  blind loop syndrome:  

 congenital (Q43.8)  

 postsurgical (K91.2)  

K90.3 Pancreatic steatorrhoea 

K90.4 Malabsorption due to intolerance, not 
elsewhere classified 
Malabsorption due to intolerance to:  

 carbohydrate  

 fat  

 protein  

 starch 

Excl.:  gluten-sensitive enteropathy (K90.0)  

lactose intolerance (E73.-)  

K90.8 Other intestinal malabsorption 
Whipple disease †  (M14.8*)  

K90.9 Intestinal malabsorption, unspecified 

K91 Postprocedural disorders of 
digestive system, not elsewhere 
classified 
Excl.:  gastrojejunal ulcer (K28.-)  

 radiation:  

 colitis (K52.0)  

 gastroenteritis (K52.0)  

 proctitis (K62.7)  

K91.0 Vomiting following gastrointestinal surgery 

K91.1 Postgastric surgery syndromes 
Syndrome:  

 dumping  

 postgastrectomy  

 postvagotomy 

K91.2 Postsurgical malabsorption, not elsewhere 
classified 
Postsurgical blind loop syndrome 

K87.1* Rối loạn tụy trong phân loại nơi khác 
Vi m tụy do virus  c   bào (B25.2†)  

Vi m tụy do quai bị (B26.3†)  

 

Bệnh khác của hệ tiêu hoá 
(K90-K93)  

K90 Ruột kém hấp thu 
Loại trừ:  sau phẫu thuật dạ dày ruột (K91.2)  

K90.0 Bệnh Coeliac 
Bệnh lý đường ruột nhạy cảm gluten  

Tiêu chảy phân mỡ không rõ nguy n nhân 

Ti u chảy kinh ni n t ng đợt, ngoài vùng nhiệt đới  

K90.1 Tiêu ch y nhiệt đới 
Ti u chảy kinh ni n t ng đợt không đặc hiệu 

Tiêu chảy phân mỡ nhiệt đới 

K90.2 Hội chứng quai  tới, không phân loại nơi 
khác 
Hội chứng quai không đặc hiệu 

Loại trừ:  Hội chứng quai  Tới Bẩm sinh (Q43.8)  

 Sau phẫu thuật (K91.2)  

K90.3 Tiêu ch y phân m  do tụy 

K90.4  ém hấp thụ do không dung nạp, không 
phân loại nơi khác 
Kém hấp thụ do không dung nạp đối với:  

 carbohydrate  

 Mỡ  

 protein 

 Tinh bột  

Loại trừ:  Bệnh lý đường ruột nhạy cảm gluten 

(K90.0)  

 Không dung nạp lactose (E73.-)  

K90.8 Ruột kém hấp thu khác 
Bệnh Whipplet† (M14.8*)  

K90.9 Ruột kém hấp thu, không xác định 

K91 Rối loạn hệ tiêu hóa sau phẫu thuật 
không phân loại nơi khác 
Loại trừ:  Loét dạ dày - hỗng tràng (K28.-) 

 Do  tia xạ:  

 Vi m đại tràng (K52.0)  

 Vi m dạ dày-ruột (K52.0)  

 Vi m tr c tràng (K62.7)  

K91.0 Nôn mửa sau phẫu thuật dạ dày-ruột 

K91.1 Hội chứng sau phẫu thuật dạ dày 
Hội chứng:  

 ruột ngắn 

 Sau cắt dạ dày  

 Sau cắt th n kinh phế vị 

K91.2  ém hấp thu sau phẫu thuật, không phân 
loại nơi khác 
Hội chứng quai tới sau phẫu thuật 

Loại trừ:  Kém hấp thu:  

 Nhuyễn xương ở người lớn (M83.2)  

 Loãng xương, sau phẫu thuật 
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Excl.:  malabsorption:  

 osteomalacia in adults (M83.2)  

 osteoporosis, postsurgical (M81.3)  

K91.3 Postoperative intestinal obstruction 

K91.4 Colostomy and enterostomy malfunction 

K91.5 Postcholecystectomy syndrome 

K91.8 Other postprocedural disorders of digestive 
system, not elsewhere classified 

K91.9 Postprocedural disorder of digestive 
system, unspecified 

K92 Other diseases of digestive system 
Excl.:  neonatal gastrointestinal haemorrhage 

(P54.0-P54.3)  

K92.0 Haematemesis 

 
 
K92.1 Melaena 

Excl.:  occult blood in faeces (R19.5)  

K92.2 Gastrointestinal haemorrhage, unspecified 
Haemorrhage:  

 gastric NOS  

 intestinal NOS 

Excl.:  acute haemorrhagic gastritis (K29.0)  

 haemorrhage of anus and rectum (K62.5)  

with peptic ulcer (K25-K28)  

K92.8 Other specified diseases of digestive 
system 

K92.9 Disease of digestive system, unspecified 

K93* Disorders of other digestive organs 
in diseases classified elsewhere 

K93.0* Tuberculous disorders of intestines, 
peritoneum and mesenteric glands 
(A18.3 † )  
Excl.:  tuberculous peritonitis (K67.3*)  

K93.1* Megacolon in Chagas disease (B57.3 † )  

K93.8* Disorders of other specified digestive 
organs in diseases classified elsewhere 

 
 

(M81.3)  

K91.3 Tắc ruột sau mổ 

K91.4 Suy chức năng sau mổ thông đại tràng và 
mổ thông đường ruột 

K91.5 Hội chứng sau cắt túi mật 

K91.8 Rối loạn sau phẫu thuật khác của hệ tiêu 
hoá không phân loại nơi khác 

K91.9 Rối loạn sau phẫu thuật của hệ tiêu hoá, 
không đ c hiệu 

K92 Bệnh khác của hệ tiêu hoá 
Loại trừ:  chảy máu ti u hoá sơ sinh (P54.0-

P54.3)  

K92.0 Nôn ra máu 

K92.1 Ỉa phân đen 
Loại trừ:  máu ẩn trong phân (R19.5)  

K92.2 Ch y máu tiêu hoá, không đ c hiệu 
Chảy máu:  

 Dạ dày không đặc hiệu 

 Ruột không đặc hiệu 

Loại trừ:  Vi m dạ dày chảy máu cấp (K29.0)  

 Chảy máu hậu môn và tr c tràng 

(K62.5)  

Có loét do dịch vị (K25-K28)  

K92.8 Bệnh hệ tiêu hoá đ c hiệu khác 

K92.9 Bệnh hệ tiêu hoá, không đ c hiệu 

K93* Rối loạn của cơ quan tiêu hoá khác 
đã đư c phân loạiở nơi khác 

K93.0* Bệnh lao ở ruột, phúc mạc và tuyến mạc 
treo (A18.3†)  
Loại trừ:  vi m phúc mạc do lao (K67.3*)  

K93.1* Phính đại tràng trong bệnh Chagas (B57.3†)  

K93.8* Rối loạn cơ quan tiêu hoá đ c hiệu khác  đã 
đư c phân loại ở nơi khác 
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Chapter XII 

Diseases of the skin and 

subcutaneous tissue 

(L00-L99)  

 
Excl.:  certain conditions originating in the perinatal period 

(P00-P96)  

certain infectious and parasitic diseases (A00-B99)  

complications of pregnancy, childbirth and the 

puerperium (O00-O99)  

congenital malformations, deformations and 

chromosomal abnormalities (Q00-Q99)  

endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E90)  

injury, poisoning and certain other consequences of 

external causes (S00-T98)  

lipomelanotic reticulosis (I89.8)  

neoplasms (C00-D48)  

symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory 

findings, not elsewhere classified (R00-R99)  

systemic connective tissue disorders (M30-M36)  

This chapter contains the following blocks:  

L00-L08  Infections of the skin and subcutaneous tissue  

L10-L14  Bullous disorders  

L20-L30  Dermatitis and eczema  

L40-L45  Papulosquamous disorders  

L50-L54  Urticaria and erythema  

L55-L59  Radiation-related disorders of the skin and 

subcutaneous tissue  

L60-L75  Disorders of skin appendages  

L80-L99 Other disorders of the skin and subcutaneous 

tissue 

Asterisk categories for this chapter are provided as follows:  

L14*  Bullous disorders in diseases classified 

elsewhere  

L45*  Papulosquamous disorders in diseases 

classified elsewhere  

L54*  Erythema in diseases classified elsewhere  

L62*  Nail disorders in diseases classified elsewhere  

L86*  Keratoderma in diseases classified elsewhere  

L99* Other disorders of skin and subcutaneous tissue 

in diseases classified elsewhere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương XII 

Các bệnh da và tổ chức dưới da 

(L00-L99)  

 
Loại trừ:  Một số bệnh có nguồn gốc ở thời kỳ chu sinh (P00-

P96)  

Một số bệnh nhiễm trùng và ký sinh vật (A00-B99)  

  Biến chứng thời kì mang thai, lúc sinh và hậu sản 

(O00-O99)  

Dị tật, dị dạng bẩm sinh và bất thường nhiễm sắc thể 

(Q00-Q99)  

Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hoá (E00-E90)  

Chấn thương, ngộ độc và một số hậu quả khác do 

nguyên nhân bên ngoài (S00-T98)  

Bệnh lưới nhiễm mỡ hắc tố (I89.8)  

U tân sinh (C00-D48)  

Triệu chứng, dấu hiệu và những biểu hiện bất thường 

về lâm sàng, cận lâm sàng chưa được phân loại ở 

phần khác (R00-R99)  

Bệnh tổ chức liên kết  (M30-M36)  

Chương này gồm các nhóm sau: 

L00-L08  Nhiễm trùng da và tổ chức dưới da  

L10-L14  Bệnh da có bọng nước  

L20-L30  Viêm da và chàm 

L40-L45  Bệnh sẩn có vảy  

L50-L54  Mày đay và hồng ban 

L55-L59  Bệnh da và tổ chức dưới da liên quan đến phóng xạ  

L60-L75  Các bệnh của phần phụ da  

L80-L99 Các bệnh khác của da và tổ chức dưới da 

Các m  s  có d u sao t ong chương này bao gồm:  

L14*  Các bệnh da có bọng nước trong các bệnh đã được 

phân loại ở phần khác  

L45*  Các bệnh sẩn có vảy trong các bệnh đã được phân 

loại ở phần khác  

L54*  Hồng ban trong các bệnh đã được phân loại ở phần 

khác  

L62*  Các bệnh móng trong các bệnh đã được phân loại ở 

phần khác  

L86*  Dày sừng trong các bệnh đã được phân loại ở phần 

khác  

L99* Các bệnh khác của da và tổ chức dưới da trong các 

bệnh đã được phân loại ở phần khác 
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Infections of the skin and subcutaneous 
tissue 
(L00-L08)  
  
Use additional code (B95-B98), if desired, to identify infectious 

agent. 

Excl.:  hordeolum (H00.0)  

infective dermatitis (L30.3)  

local infections of skin classified in Chapter I, such as:  

 erysipelas (A46)  

 erysipeloid (A26.-)  

 herpesviral [herpes simplex] infection  

 anogenital (A60.-)  

 molluscum contagiosum (B08.1)  

 mycoses (B35-B49)  

 pediculosis, acariasis and other infestations (B85-

B89)  

 viral warts (B07)  

panniculitis (of):  

 NOS (M79.3)  

 lupus (L93.2)  

 neck and back (M54.0)  

 relapsing [Weber-Christian] (M35.6)  

perlèche (due to):  

 NOS (K13.0)  

 candidiasis (B37.-)  

 riboflavin deficiency (E53.0)  

pyogenic granuloma (L98.0)  

zoster (B02.-)  

L00 Staphylococcal scalded skin syndrome 
Pemphigus neonatorum  

Ritter disease 

Excl.:  toxic epidermal necrolysis [Lyell] (L51.2)  

L01 Impetigo 
Excl.:  impetigo herpesiformis (L40.1)  

pemphigus neonatorum (L00)  

L01.0 Impetigo [any organism] [any site] 
Incl.:  Bockhart impetigo 

L01.1 Impetiginization of other dermatoses 

L02 Cutaneous abscess, furuncle and 
carbuncle 

Incl.:  boil  

 furunculosis 

Excl.:  anal and rectal regions (K61.-)  

 genital organs (external):  

 female (N76.4)  

 male (N48.2, N49.-)  

L02.0 Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle of 
face 
Excl.:  ear, external (H60.0)  

 eyelid (H00.0)  

 head [any part, except face] (L02.8)  

 lacrimal:  

 gland (H04.0)  

Nhiễm trùng da và tổ chức dưới da 
(L00-L08)  
 
Dùng mã bổ sung (B95-B97), nếu cần, để xác định tác nhân gây 

nhiễm trùng . 

Loại trừ:  Lẹo (H00.0)  

Viêm da nhiễm trùng (L30.3)  

  Nhiễm trùng da khu trú  đã được phân loại ở chương 

I như:  

 viêm quầng (A46)  

 viêm da dạng viêm quầng (A26.-)  

 nhiễm virus herpes 

 hậu môn sinh dục (A60.-) 

 u mềm lây (B08.1)  

 bệnh nấm (B35-B49)  

 chấy rận, bệnh ghẻ và các bệnh nhiễm kí sinh vật 

khác (B85-B89)  

 hạt cơm (B07)  

Viêm mô mỡ dưới da (của):  

 KXĐK (M79.3)  

 lupus (L93.2)  

 cổ và lưng (M54.0)  

 tái phát [Weber-Christian] (M35.6)  

Chốc mép (do):  

 KXĐK (không xác định) (K13.0)  

 nhiễm candida (B37.-)  

 thiếu vitamin B2 (E53.0)  

U hạt sinh mủ (L98.0)  

Bệnh zona (B02.-)  

L00 Hội chứng bong vảy da do tụ cầu 
Pemphigus sơ sinh 

Bệnh Ritter  

Loại trừ:  Hoại tử thượng bì nhiễm độc (Hội chứng 

Lyell) (L51.2)  

L01 Chốc 
Loại trừ:  Vảy nến thể mủ ở phụ nữ mang thai (L40.1)  

 Pemphigus sơ sinh (L00)  

L01.0 Chốc [bất kỳ vi sinh vật nào] [bất kỳ vị trí nào] 
Bao gồm: Chốc Bockhart 

L01.1 Chốc hoá của các bệnh da khác 

L02 Áp xe da, nhọt, cụm nhọt 
Bao gồm:  Nhọt 

 Bệnh nhọt  

Loại trừ:  Vùng hậu môn và trực tràng (K61.-)  

 Cơ quan sinh dục (ngoài):  

 ở nữ (N76.4)  

 ở nam (N48.2, N49.-)  

L02.0 Áp xe da, nhọt và cụm nhọt ở mặt 
Loại trừ:  Tai ngoài (H60.0)  

Mí mắt (H00.0)  

 Đầu [bất kỳ phần nào, ngoại trừ mặt] 

(L02.8) 

Thuộc tuyến lệ:  

 tuyến (H04.0)  

 ống (H04.3)  
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 passages (H04.3)  

 mouth (K12.2)  

 nose (J34.0)  

 orbit (H05.0)  

submandibular (K12.2)  

L02.1 Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle of 
neck 

L02.2 Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle of 
trunk 
Abdominal wall  

Back [any part, except buttock]  

Chest wall  

Groin  

Perineum  

Umbilicus 

Excl.:  breast (N61)  

 hip (L02.4)  

omphalitis of newborn (P38)  

L02.3 Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle of 
buttock 
Gluteal region 

Excl.:  pilonidal cyst with abscess (L05.0)  

L02.4 Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle of 
limb 
Axilla  

Hip  

Shoulder 

L02.8 Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle of 
other sites 
Head [any part, except face]  

Scalp 

L02.9 Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle, 
unspecified 
Furunculosis NOS 

L03 Cellulitis 
Incl.:  acute lymphangitis 

Excl.:  cellulitis of:  

 anal and rectal regions (K61.-)  

 external auditory canal (H60.1)  

 external genital organs:  

 female (N76.4)  

 male (N48.2, N49.-)  

 eyelid (H00.0)  

 lacrimal apparatus (H04.3)  

 mouth (K12.2)  

 nose (J34.0)  

eosinophilic cellulitis [Wells] (L98.3)  

febrile neutrophilic dermatosis [Sweet] (L98.2)  

lymphangitis (chronic)(subacute) (I89.1)  

L03.0 Cellulitis of finger and toe 
Infection of nail  

Onychia  

Paronychia  

Perionychia 

L03.1 Cellulitis of other parts of limb 
Axilla  

Hip  

Miệng (K12.2)  

Mũi (J34.0)  

Hốc mắt (H05.0)  

 hàm dưới (K12.2)    

L02.1 Áp xe da, nhọt, cụm nhọt ở cổ 

L02.2 Áp xe da, nhọt, cụm nhọt ở thân 
Thành bụng  

Lưng [bất kỳ phần nào, ngoại trừ mông]  

Thành ngực  

Bẹn  

Tầng sinh môn 

Rốn  

Loại trừ:  Vú (N61)  

  Háng (L02.4)  

Viêm rốn sơ sinh (P38)  

L02.3 Áp xe da, nhọt, cụm nhọt ở mông 
Vùng mông 

Loại trừ:  Kén nang lông áp xe hóa (L05.0)  

L02.4 Áp xe da, nhọt, cụm nhọt ở chi 
Nách  

Háng 

Vai 

L02.8 Áp xe da, nhọt, cụm nhọt ở vị trí khác 
Đầu [bất cứ phần nào, ngoại trừ mặt] 

Da đầu  

L02.9 Áp xe da, nhọt, cụm nhọt không đặc hiệu 
Bệnh nhọt KXĐK 

L03 Viêm  mô bào 
Bao gồm:  Viêm mạch bạch huyết cấp 

Loại trừ:  Viêm mô bào của:  

 vùng hậu môn và trực tràng(K61.-)  

 ống tai ngoài (H60.1)  

 cơ quan sinh dục ngoài:  

 ở nữ (N76.4)  

 ở nam (N48.2, N49.-)  

 mí mắt (H00.0)  

 tuyến lệ (H04.3)  

 miệng (K12.2)  

 Mũi (J34.0)  

Viêm mô bào tăng bạch cầu ái toan [Hội 

chứng Wells] (L98.3)  

 Bệnh da tăng bạch cầu đa nhân trung tính có 

sốt [Hội chứng Sweet] (L98.2)  

Viêm mạch bạch huyết (mạn tính) (bán cấp) 

(I89.1)  

L03.0 Viêm mô bào ở ngón tay và ngón chân 
Nhiễm trùng móng  

Viêm gốc móng  

Chín mé  

Viêm quanh móng 

L03.1 Viêm mô bào ở các phần khác của chi 
Nách  

Háng 

Vai 
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Shoulder 

L03.2 Cellulitis of face 

L03.3 Cellulitis of trunk 
Abdominal wall  

Back [any part]  

Chest wall  

Groin  

Perineum  

Umbilicus 

Excl.:  omphalitis of newborn (P38)  

L03.8 Cellulitis of other sites 
Head [any part, except face]  

Scalp 

L03.9 Cellulitis, unspecified 

L04 Acute lymphadenitis 
Incl.:  

abscess (acute)  

lymphadenitis, acute 

any lymph 

node, except 

mesenteric 

Excl.:  enlarged lymph nodes (R59.-)  

human immunodeficiency virus [HIV] disease 

resulting in generalized lymphadenopathy 

(B23.1)  

 lymphadenitis:  

 NOS (I88.9)  

 chronic or subacute, except mesenteric 

(I88.1)  

 mesenteric, nonspecific (I88.0)  

L04.0 Acute lymphadenitis of face, head and neck 

L04.1 Acute lymphadenitis of trunk 

L04.2 Acute lymphadenitis of upper limb 
Axilla  

Shoulder 

L04.3 Acute lymphadenitis of lower limb 
Hip 

L04.8 Acute lymphadenitis of other sites 

L04.9 Acute lymphadenitis, unspecified 

L05 Pilonidal cyst 
Incl.:  

fistula  

sinus coccygeal or pilonidal 

L05.0 Pilonidal cyst with abscess 

 

L05.9 Pilonidal cyst without abscess 
Pilonidal cyst NOS 

L08 Other local infections of skin and 
subcutaneous tissue 

L08.0 Pyoderma 
Dermatitis:  

 gangrenosa 

L03.2 Viêm mô bào ở mặt 

L03.3 Viêm mô bào ở thân 
Thành bụng  

Lưng [bất kỳ phần nào]  

Thành ngực  

Bẹn  

Tầng sinh môn 

Rốn  

Loại trừ:  Viêm rốn sơ sinh (P38)  

L03.8 Viêm mô bào ở vị trí khác 
Đầu [bất kỳ phần nào, ngoại trừ mặt] 

Da đầu  

L03.9 Viêm mô bào không đặc hiệu 

L04 Viêm hạch bạch huyết cấp tính 
Bao gồm:  

Áp xe (cấp tính) 

Viêm hạch bạch   

huyết cấp tính  

Bất kỳ hạch bạch huyết 

nào, ngoại trừ ở mạc 

treo 

Loại trừ:  Hạch to (R59.-)  

 Bệnh nhiễm virus gây suy giảm miễn dịch ở 

người [HIV] dẫn đến viêm hạch bạch huyết 

toàn thân (B23.1)  

Viêm hạch bạch huyết:  

 KXĐK (I88.9)  

 mạn tính hay bán cấp, ngoại trừ mạc treo 

(I88.1)  

 mạc treo, không đặc hiệu (I88.0)  

L04.0 Viêm hạch bạch huyết cấp ở mặt, đầu và cổ 

L04.1 Viêm hạch bạch huyết cấp ở thân 

L04.2 Viêm hạch bạch  huyết cấp ở chi trên 
Nách  

Vai 

L04.3 Viêm hạch bạch huyết cấp ở chi dưới 
Háng 

L04.8 Viêm hạch bạch huyết cấp ở các vị trí khác 

L04.9 Viêm hạch bạch  huyết cấp, không đặc hiệu 

L05 Kén nang lông 
Bao gồm:  

Lỗ dò  

Xoang Vùng xương cụt hay vùng có lông 

L05.0 Kén nang lông áp xe hóa 

L05.9 Kén nang lông không áp xe hóa 
Kén nang lông không đặc hiệu 

 

L08 Nhiễm trùng khu trú khác của da và tổ 
chức dưới da 

L08.0 Viêm da mủ 
Viêm da:  

 hoại thư 

 có mủ  
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 purulent  

 septic  

 suppurative 

Excl.:  pyoderma gangrenosum (L88)  

L08.1 Erythrasma 

L08.8 Other specified local infections of skin and 
subcutaneous tissue 

L08.9 Local infection of skin and subcutaneous 
tissue, unspecified 

 

Bullous disorders 
(L10-L14)  
 

Excl.:  benign familial pemphigus [Hailey-Hailey] (Q82.8)  

staphylococcal scalded skin syndrome (L00)  

toxic epidermal necrolysis [Lyell] (L51.2)  

L10 Pemphigus 
Excl.:  pemphigus neonatorum (L00)  

L10.0 Pemphigus vulgaris 

L10.1 Pemphigus vegetans 

L10.2 Pemphigus foliaceus 

L10.3 Brazilian pemphigus [fogo selvagem] 

L10.4 Pemphigus erythematosus 
Senear-Usher syndrome 

L10.5 Drug-induced pemphigus 
Use additional external cause code (Chapter XX), if 

desired, to identify drug. 

L10.8 Other pemphigus 

L10.9 Pemphigus, unspecified 

L11 Other acantholytic disorders 

L11.0 Acquired keratosis follicularis 
Excl.:  keratosis follicularis (congenital) [Darier-

White] (Q82.8)  

L11.1 Transient acantholytic dermatosis [Grover] 

L11.8 Other specified acantholytic disorders 

L11.9 Acantholytic disorder, unspecified 

 

 

L12 Pemphigoid 
Excl.:  herpes gestationis (O26.4)  

impetigo herpesiformis (L40.1)  

L12.0 Bullous pemphigoid 

L12.1 Cicatricial pemphigoid 
Benign mucous membrane pemphigoid 

L12.2 Chronic bullous disease of childhood 
Juvenile dermatitis herpesiformis 

 nhiễm trùng 

 nung mủ  

Loại trừ:  Viêm da mủ hoại thư (L88)  

L08.1 Bệnh Erythrasma 

L08.8 Các nhiễm trùng khu trú ở da và tổ chức dưới 
da đặc hiệu khác  

L08.9 Các nhiễm trùng khu trú ở da và tổ chức dưới 
da không đặc hiệu 

 

Bệnh da bọng nước 
(L10-L14) 
  
Loại trừ:  Pemphigus lành tính gia đình [Hailey-Hailey] 

(Q82.8)  

Hội chứng bong vảy da do tụ cầu (L00)  

  Hoại tử thượng bì nhiễm độc [Lyell] (L51.2)  

L10 Pemphigus 
Loại trừ:  Pemphigus sơ sinh (L00)  

L10.0 Pemphigus thông thường 

L10.1 Pemphigus sùi 

L10.2 Pemphigus vảy lá 

L10.3 Pemphigus Brazil  

L10.4 Pemphigus đỏ da 
Hội chứng Senear-Usher 

L10.5 Pemphigus do thuốc 
Dùng mã bổ sung (Chương XX), nếu cần, để xác định 

thuốc . 

L10.8 Các Pemphigus khác 

L10.9 Pemphigus không đặc hiệu 

L11 Các bệnh da ly gai khác 

L11.0 Dày sừng nang lông mắc phải 
Loại trừ:  Dày sừng nang lông (bẩm sinh) [Darier-

White] (Q82.8)  

L11.1 Bệnh da do ly lớp gai thoáng qua [Grover] 

L11.8 Các bệnh ly gai đặc hiệu khác 

L11.9 Các bệnh ly gai, không đặc hiệu 

 

L12 Pemphigoid 
Loại trừ:  bệnh herpes ở phụ nữ có thai (O26.4) 

 Chốc dạng herpes (L40.1)  

L12.0 Pemphigoid bọng nước 

L12.1 Pemphigoid sẹo 
Pemphigoid  niêm mạc lành tính 

L12.2 Bệnh bọng nước mạn tính ở trẻ em 
Viêm da dạng herpes ở tuổi thiếu niên 
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L12.3 Acquired epidermolysis bullosa 
Excl.:  epidermolysis bullosa (congenital)  

(Q81.-)  

L12.8 Other pemphigoid 

L12.9 Pemphigoid, unspecified 

L13 Other bullous disorders 

L13.0 Dermatitis herpesiformis 
Duhring disease 

L13.1 Subcorneal pustular dermatitis 
Sneddon-Wilkinson disease 

L13.8 Other specified bullous disorders 

L13.9 Bullous disorder, unspecified 

L14* Bullous disorders in diseases classified 
elsewhere 

 

Dermatitis and eczema 
(L20-L30)  
 
Note:  In this block the terms dermatitis and eczema are used 

synonymously and interchangeably. 

Excl.:  chronic (childhood) granulomatous disease 

(D71)  

 dermatitis:  

 dry skin (L85.3)  

 factitial (L98.1)  

 gangrenosa (L08.0)  

 herpesiformis (L13.0)  

 perioral (L71.0)  

 stasis (I83.1-I83.2)  

radiation-related disorders of the skin and 

subcutaneous tissue (L55-L59)  

L20 Atopic dermatitis 
Excl.:  circumscribed neurodermatitis (L28.0)  

L20.0 Besnier prurigo 

L20.8 Other atopic dermatitis 
Eczema:  

 flexural NEC  

 infantile (acute)(chronic)  

 intrinsic (allergic) 

Neurodermatitis:  

 atopic  

 diffuse 

L20.9 Atopic dermatitis, unspecified 

L21 Seborrhoeic dermatitis 
Excl.:  infective dermatitis (L30.3)  

L21.0 Seborrhoea capitis 
Cradle cap 

L21.1 Seborrhoeic infantile dermatitis 

L12.3 Ly thượng bì bọng nước mắc phải 
Loại trừ:  ly thượng bì bọng nước (bẩm sinh) (Q81.-)  

L12.8 Pemphigoid khác 

L12.9 Pemphigoid không đặc hiệu 

L13 Các bệnh da có bọng nước khác 

L13.0 Viêm da dạng herpes 
Bệnh Duhring 

L13.1 Viêm da mụn mủ dưới lớp sừng 
Bệnh Sneddon - Wilkinson 

L13.8 Các bệnh da bọng nước đặc hiệu khác 

L13.9 Các bệnh da bọng nước không đặc hiệu 

L14* Các bệnh da bọng nước trong các 
bệnh đã được phân loại ở phần khác 

Viêm da và chàm 
(L20-L30)  
 
Note:  Trong pbân nhóm này, từ viêm da và eczema được 

dùng đồng nghĩa và có thể hoán đổi lẫn nhau . 

Loại trừ:  Bệnh u hạt mạn tính (trẻ em) (D71)  

Viêm da:  

 da khô (L85.3)  

 tự tạo (L98.1)  

 hoại thư (L08.0)  

 dạng herpes (L13.0)  

 quanh miệng (L71.0)  

 do ứ đọng (I83.1-I83.2)  

Các bệnh da và tổ chức dưới da, liên quan đến bức 

xạ (L55-L59)  

L20 Viêm da cơ địa  
Loại trừ:  Viêm da thần kinh khu trú (L28.0)  

L20.0 Sẩn ngứa Besnier 

 

L20.8 Viêm da  cơ địa khác 
Chàm:  

 nơi nếp gấp chưa được phân loại ở phần khác  

 trẻ em (cấp) (mạn) 

 nội sinh (dị ứng)  

Viêm da thần kinh:  

  cơ địa 

 lan toả 

L20.9 Viêm da cơ địa, không đặc hiệu 

L21 Viêm da dầu 
Loại trừ:  Viêm da nhiễm trùng (L30.3)  

L21.0 Viêm da dầu ở đầu 
Tróc thành mảng lớn trên đầu 

L21.1 Viêm da dầu ở trẻ em 
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L21.8 Other seborrhoeic dermatitis 

L21.9 Seborrhoeic dermatitis, unspecified 

L22 Diaper [napkin] dermatitis 
Diaper or napkin:  

 erythema  

 rash 

Psoriasiform napkin rash 

L23 Allergic contact dermatitis 
Incl.:  allergic contact eczema 

Excl.:  allergy NOS (T78.4)  

 dermatitis (of):  

 NOS (L30.9)  

 contact NOS (L25.9)  

 diaper [napkin] (L22)  

 due to substances taken internally (L27.-)  

 eyelid (H01.1)  

 irritant contact (L24.-)  

 perioral (L71.0)  

 eczema of external ear (H60.5)  

radiation-related disorders of the skin and 

subcutaneous tissue (L55-L59)  

L23.0 Allergic contact dermatitis due to metals 
Chromium  

Nickel 

L23.1 Allergic contact dermatitis due to adhesives 

L23.2 Allergic contact dermatitis due to cosmetics 

L23.3 Allergic contact dermatitis due to drugs in 
contact with skin 
Use additional external cause code (Chapter XX), if 

desired, to identify drug. 

Excl.:  allergic reaction NOS due to drugs (T88.7)  

dermatitis due to ingested drugs and 

medicaments (L27.0-L27.1)  

L23.4 Allergic contact dermatitis due to dyes 

 
L23.5 Allergic contact dermatitis due to other 

chemical products 
Cement  

Insecticide  

Plastic  

Rubber 

L23.6 Allergic contact dermatitis due to food in 
contact with skin 
Excl.:  dermatitis due to ingested food (L27.2)  

L23.7 Allergic contact dermatitis due to plants, except 
food 

L23.8 Allergic contact dermatitis due to other agents 

L23.9 Allergic contact dermatitis, unspecified cause 
Allergic contact eczema NOS 

L24 Irritant contact dermatitis 
Incl.:  irritant contact eczema 

Excl.:  allergy NOS (T78.4)  

 dermatitis (of):  

L21.8 Viêm da dầu khác 

L21.9 Viêm da dầu không  đặc hiệu 

L22 Viêm da tã lót 
Tã vải hay bỉm:  

 Hồng ban 

 Phát ban 

Viêm da tã lót dạng vảy nến  

L23 Viêm da tiếp xúc dị ứng 
Bao gồm:  Chàm tiếp xúc dị ứng 

Loại trừ:  Dị ứng KXĐK (T78.4)  

viêm da:  

 không đặc hiệu (L30.9)  

 tiếp xúc không đặc hiệu (L25.9)  

 tã lót, bỉm (L22)  

 do chất ngoại lai (L27.-)  

 mi mắt (H01.1)  

 tiếp xúc kích ứng  (L24.-)  

 quanh miệng (L71.0)  

Chàm tai ngoài (H60.5)  

 Bệnh da và tổ chức dưới da liên quan đến 

bức xạ (L55-L59)  

L23.0 Viêm da tiếp xúc dị ứng do kim loại 
Crom  

Nikel 

L23.1 Viêm da tiếp xúc dị ứng do keo dính 

L23.2 Viêm da tiếp xúc dị ứng do mỹ phẩm 

L23.3 Viêm da tiếp xúc dị ứng do thuốc tại chỗ 
Dùng mã bổ sung (chương XX), nếu cần, để xác định 

được thuốc . 

Loại trừ:  Phản ứng dị ứng KXĐ do thuốc (T88.7)  

Viêm da do uống dược chất và thuốc 

(L27.0-L27.1)  

L23.4 Viêm da tiếp xúc dị ứng do thuốc nhuộm 

L23.5 Viêm da tiếp xúc dị ứng do hoá chất khác 
Xi măng 

Thuốc trừ sâu  

Nhựa dẻo  

Cao su  

L23.6 Viêm da tiếp xúc dị ứng do thực phẩm tại chỗ 
Loại trừ:  Viêm da do thức ăn (L27.2)  

L23.7 Viêm da tiếp xúc dị ứng do thực vật, ngoại trừ 
thực phẩm 

L23.8 Viêm da tiếp xúc dị ứng do tác nhân khác 

L23.9 Viêm da tiếp xúc dị ứng, nguyên nhân không 
đặc hiệu 
Chàm tiếp xúc dị ứng, không xác định 

L24 Viêm da tiếp xúc kích ứng  
Bao gồm:  Chàm tiếp xúc kích ứng  

Loại trừ:  Dị ứng KXĐ (T78.4) 

Viêm da (của):  

 KXĐK (L30.9)  

 tiếp xúc dị ứng (L23.-)  

 tiếp xúc KXĐK (L25.9)  
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 NOS (L30.9)  

 allergic contact (L23.-)  

 contact NOS (L25.9)  

 diaper [napkin] (L22)  

 due to substances taken internally (L27.-)  

 eyelid (H01.1)  

 perioral (L71.0)  

 eczema of external ear (H60.5)  

radiation-related disorders of the skin and 

subcutaneous tissue (L55-L59)  

L24.0 Irritant contact dermatitis due to detergents 

L24.1 Irritant contact dermatitis due to oils and 
greases 

L24.2 Irritant contact dermatitis due to solvents 
Solvents:  

 chlorocompound  

 cyclohexane  

 ester  

 glycol  

 hydrocarbon  

 ketone 

L24.3 Irritant contact dermatitis due to cosmetics 

L24.4 Irritant contact dermatitis due to drugs in 
contact with skin 
Use additional external cause code (Chapter XX), if 

desired, to identify drug. 

Excl.:  allergic reaction NOS due to drugs (T88.7)  

dermatitis due to ingested drugs and 

medicaments (L27.0-L27.1)  

L24.5 Irritant contact dermatitis due to other chemical 
products 
Cement  

Insecticide 

L24.6 Irritant contact dermatitis due to food in contact 
with skin 
Excl.:  dermatitis due to ingested food (L27.2)  

L24.7 Irritant contact dermatitis due to plants, except 
food 

L24.8 Irritant contact dermatitis due to other agents 
Dyes 

L24.9 Irritant contact dermatitis, unspecified cause 
Irritant contact eczema NOS 

L25 Unspecified contact dermatitis 
Incl.:  unspecified contact eczema 

Excl.:  allergy NOS (T78.4)  

 dermatitis (of):  

 NOS (L30.9)  

 allergic contact (L23.-)  

 due to substances taken internally (L27.-)  

 eyelid (H01.1)  

 irritant contact (L24.-)  

 perioral (L71.0)  

 eczema of external ear (H60.5)  

radiation-related disorders of the skin and 

subcutaneous tissue (L55-L59)  

 tã lót, bỉm (L22)  

 do chất đưa vào cơ thể (L27.-)  

 mi mắt (H01.1)  

 Quanh miệng (L71.0)  

Chàm tai ngoài (H60.5)  

 Bệnh da và tổ chức dưới da liên quan đến 

phóng xạ (L55-L59)  

L24.0 Viêm da tiếp xúc kích ứng  do chất tẩy rửa 

L24.1 Viêm da tiếp xúc kích ứng  do dầu mỡ 

L24.2 Viêm da tiếp xúc kích ứng  do dung môi 
Dung môi:  

 hợp chất clo  

 cyclohexan  

 ester  

 glycol  

 hydrocarbon  

 ketone 

L24.3 Viêm da tiếp xúc kích ứng  do mỹ phẩm 

L24.4 Viêm da tiếp xúc kích ứng  do thuốc tại chỗ 
Dùng mã bổ sung (Chương XX), nếu cần, để xác định được chất 

. 
Loại trừ:  Phản ứng dị ứng KXĐK do dược chất 

(T88.7)  

Viêm da do uống dược chất và thuốc 

(L27.0-L27.1)  

L24.5 Viêm da tiếp xúc kích ứng  do các hoá chất 
khác 
Xi-măng 

Thuốc trừ sâu  

L24.6 Viêm da tiếp xúc kích ứng  do thực phẩm  
Loại trừ:  Viêm da do thức ăn (L27.2)  

L24.7 Viêm da tiếp xúc kích ứng  do thực vật, ngoại 
trừ thực phẩm 

L24.8 Viêm da tiếp xúc kích ứng  do tác nhân khác 
Thuốc nhuộm 

L24.9 Viêm da tiếp xúc kích ứng, nguyên nhân không 
đặc hiệu 
Eczema tiếp xúc kích ứng, KXĐK 

L25 Viêm da tiếp xúc không đặc hiệu 
Bao gồm:  Chàm tiếp xúc không đặc hiệu 

Loại trừ:  Dị ứng KXĐK (T78.4)  

Viêm da:  

 KXĐK (L30.9)  

 tiếp xúc dị ứng (L23.-)  

 do chất được đưa vào cơ thể(L27.-)  

 mí mắt (H01.1)  

 tiếp xúc kích ứng  (L24.-)  

 quanh miệng (L71.0)  

Chàm tai ngoài (H60.5)  

  Bệnh da và tổ chức dưới da liên quan đến 

phóng xạ (L55-L59)  

L25.0 Viêm da tiếp xúc không đặc hiệu, do mỹ phẩm 

L25.1 Viêm da tiếp xúc không đặc hiệu, do thuốc  
Dùng mã bổ sung (Chương XX), nếu cần, để xác định 
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L25.0 Unspecified contact dermatitis due to 
cosmetics 

L25.1 Unspecified contact dermatitis due to drugs in 
contact with skin 
Use additional external cause code (Chapter XX), if 

desired, to identify drug. 

Excl.:  allergic reaction NOS due to drugs (T88.7)  

dermatitis due to ingested drugs and 

medicaments (L27.0-L27.1)  

L25.2 Unspecified contact dermatitis due to dyes 

L25.3 Unspecified contact dermatitis due to other 
chemical products 
Cement  

Insecticide 

L25.4 Unspecified contact dermatitis due to food in 
contact with skin 
Excl.:  dermatitis due to ingested food (L27.2)  

L25.5 Unspecified contact dermatitis due to plants, 
except food 

L25.8 Unspecified contact dermatitis due to other 
agents 

L25.9 Unspecified contact dermatitis, unspecified 
cause 
Contact:  

 dermatitis (occupational) NOS  

 eczema (occupational) NOS 

L26 Exfoliative dermatitis 
Hebra pityriasis 

Excl.:  Ritter disease (L00)  

L27 Dermatitis due to substances taken 
internally 
Excl.:  adverse:  

 effect NOS of drugs (T88.7)  

 food reaction, except dermatitis (T78.0-

T78.1)  

 allergy NOS (T78.4)  

 contact dermatitis (L23-L25)  

 drug:  

 photoallergic response (L56.1)  

 phototoxic response (L56.0)  

urticaria (L50.-)  

L27.0 Generalized skin eruption due to drugs and 
medicaments 
Use additional external cause code (Chapter XX), if 

desired, to identify drug. 

L27.1 Localized skin eruption due to drugs and 
medicaments 
Use additional external cause code (Chapter XX), if 

desired, to identify drug. 

L27.2 Dermatitis due to ingested food 
Excl.: dermatitis due to food in contact with skin 

(L23.6, L24.6, L25.4)  

L27.8 Dermatitis due to other substances taken 
internally 

được chất . 

Loại trừ:  Phản ứng dị ứng KXĐK do dược chất 

(T88.7)  

Viêm da do uống dược chất và thuốc 

(L27.0-L27.1)  

L25.2 Viêm da tiếp xúc không đặc hiệu do thuốc 
nhuộm 

L25.3 Viêm da tiếp xúc không đặc hiệu do hoá chất 
khác 
Xi-măng 

Thuốc trừ sâu  

L25.4 Viêm da tiếp xúc không đặc hiệu do thực phẩm 
Loại trừ:  Viêm da do thức ăn (L27.2)  

L25.5 Viêm da tiếp xúc không đặc hiệu, do thực vật, 
trừ thực phẩm 

L25.8 Viêm da tiếp xúc không đặc hiệu, do tác nhân 
khác 

L25.9 Viêm da tiếp xúc không đặc hiệu  
Tiếp xúc:  

 viêm da (nghề nghiệp) KXĐK 

 Chàm (nghề nghiệp) KXĐK 

L26 Đỏ da toàn thân 
Bệnh Vảy phấn Hebra 

Loại trừ:  Bệnh Ritter (L00)  

L27 Viêm da do các chất được đưa vào 
trong cơ thể 
Loại trừ:  Tác dụng phụ: 

 tác dụng KXĐK của thuốc (T88.7)  

 phản ứng do thức ăn, ngoại trừ viêm da 

(T78.0-T78.1)  

Dị ứng KXĐK (T78.4)  

Viêm da tiếp xúc (L23-L25) 

Thuốc:  

 phản ứng dị ứng ánh sáng (L56.1)  

 phản ứng nhiễm độc ánh sáng (L56.0)  

Mày đay (L50.-)  

L27.0 Phát ban toàn thân do dược chất và thuốc 
Dùng mã bổ sung (Chương XX), nếu cần, để xác định 

dược chất . 

L27.1 Phát ban khu trú do dược chất và thuốc 
Dùng mã bổ sung (Chương XX), nếu cần, để xác định 

dược chất . 

L27.2 Viêm da do thức ăn 
Loại trừ:  Viên da tiếp xúc do thực phẩm (L23.6, 

L24.6, L25.4)  

L27.8 Viêm da do các chất khác đưa vào trong cơ thể 

L27.9 Viêm da do các chất không đặc hiệu đưa vào 
trong cơ thể  
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L27.9 Dermatitis due to unspecified substance taken 
internally 

L28 Lichen simplex chronicus and prurigo 

L28.0 Lichen simplex chronicus 
Circumscribed neurodermatitis  

Lichen NOS 

L28.1 Prurigo nodularis 

L28.2 Other prurigo 
Prurigo:  

 NOS  

 Hebra  

 mitis 

Urticaria papulosa 

L29 Pruritus 
Excl.:  neurotic excoriation (L98.1)  

psychogenic pruritus (F45.8)  

L29.0 Pruritus ani 

L29.1 Pruritus scroti 

L29.2 Pruritus vulvae 

L29.3 Anogenital pruritus, unspecified 

L29.8 Other pruritus 

L29.9 Pruritus, unspecified 
Itch NOS 

L30 Other dermatitis 
Excl.:  dermatitis:  

 contact (L23-L25)  

 dry skin (L85.3)  

small plaque parapsoriasis (L41.3)  

stasis dermatitis (I83.1-I83.2)  

L30.0 Nummular dermatitis 

L30.1 Dyshidrosis [pompholyx] 

L30.2 Cutaneous autosensitization 
Candidid [levurid]  

Dermatophytid  

Eczematid 

L30.3 Infective dermatitis 
Infectious eczematoid dermatitis 

L30.4 Erythema intertrigo 

L30.5 Pityriasis alba 

L30.8 Other specified dermatitis 

L30.9 Dermatitis, unspecified 
Eczema NOS 

 

 

 

 

L28 Lichen đơn dạng mạn tính và sẩn ngứa 

L28.0 Lichen đơn dạng  mạn tính 
Viêm da thần kinh  khu trú 

Lichen  KXĐK  

L28.1 Sẩn cục 

L28.2 Sẩn ngứa khác 
Sẩn ngứa:  

 KXĐK  

 Hebra  

 sẩn ngứa nhẹ 

Sẩn mày đay  

L29 Ngứa 
Loại trừ:  Xước da do bệnh thần kinh (L98.1) 

 Ngứa do bệnh tâm thần (F45.8)  

L29.0 Ngứa hậu môn 

L29.1 Ngứa bìu 

L29.2 Ngứa âm hộ 

L29.3 Ngứa hậu môn - sinh dục, không đặc hiệu 

L29.8 Ngứa khác 

L29.9 Ngứa không đặc hiệu 
Ngứa KXĐK 

L30 Các viêm da khác 
Loại trừ:  Viêm da: 

 Tiếp xúc (L23-L25)  

 Khô da (L85.3)  

 Á vảy nến mảng nhỏ (L41.3) 

 Viêm da do ứ đọng (I83.1-I83.2)    

L30.0 Chàm đồng tiền 

L30.1 Tổ đỉa [Chàm dạng trứng sam] 

L30.2 Tự mẫn cảm da 
do Candida [ban đỏ do nấm men]  

do nấm sợi  

do chàm 

L30.3 Viêm da nhiễm trùng 
Viêm da dạng chàm do nhiễm trùng 

L30.4 Viêm kẽ 

L30.5 Vảy phấn trắng 

L30.8 Viêm da đặc hiệu khác 

L30.9 Viêm da, không đặc hiệu 
Chàm KXĐK 
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Papulosquamous disorders 
(L40-L45)  

L40 Psoriasis 

L40.0 Psoriasis vulgaris 
Nummular psoriasis  

Plaque psoriasis 

L40.1 Generalized pustular psoriasis 
Impetigo herpesiformis  

Von Zumbusch disease 

L40.2 Acrodermatitis continua 

L40.3 Pustulosis palmaris et plantaris 

L40.4 Guttate psoriasis 
L40.5† Arthropathic psoriasis  

(M07.0-M07.3*, M09.0*)  

L40.8 Other psoriasis 
Flexural psoriasis 

L40.9 Psoriasis, unspecified 

L41 Parapsoriasis 
Excl.:  poikiloderma vasculare atrophicans (L94.5)  

L41.0 Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta 
Mucha-Habermann disease 

L41.1 Pityriasis lichenoides chronica 

L41.3 Small plaque parapsoriasis 

L41.4 Large plaque parapsoriasis 

L41.5 Retiform parapsoriasis 

L41.8 Other parapsoriasis 

L41.9 Parapsoriasis, unspecified 

 

L42 Pityriasis rosea 

L43 Lichen planus 
Excl.:  lichen planopilaris (L66.1)  

L43.0 Hypertrophic lichen planus 

L43.1 Bullous lichen planus 

L43.2 Lichenoid drug reaction 
Use additional external cause code (Chapter XX), if 

desired, to identify drug. 

L43.3 Subacute (active) lichen planus 
Lichen planus tropicus 

L43.8 Other lichen planus 

L43.9 Lichen planus, unspecified 

L44 Other papulosquamous disorders 

 

Bệnh sẩn có vảy 
(L40-L45)  

L40 Vảy nến 

L40.0 Vảy nến thông thường 
Vảy nến thể đồng tiền  

Vảy nến thể mảng 

L40.1 Vảy nến thể mủ toàn thân 
Vảy nến thể mủ ở phụ nữ mang thai 

Bệnh Von Zumbusch  

L40.2 Viêm da đầu chi liên tục 

L40.3 Vảy nến thể mủ ở gan bàn tay - bàn chân 

L40.4 Vảy nến thể giọt 

L40.5† Vảy nến thể khớp (M07.0-M07.3*, M09.0*)  

L40.8 Vảy nến khác 
Vảy nến thể đảo ngược 

L40.9 Vảy nến, không điển hình 

L41 Á vảy nến 
Loại trừ:  Bênh teo da dạng mạng lưới giãn mạch 

(L94.5)  

L41.0 Vảy phấn dạng lichen và đậu mùa cấp tính 
Bệnh Mucha-Habermann 

L41.1 Vảy phấn dạng lichen mạn tính 

L41.3 Á vảy nến thể mảng nhỏ 

L41.4 Á vảy nến thể mảng lớn 

L41.5 Á vảy nến dạng lưới 

L41.8 Á vảy nến  khác 

L41.9 Á vảy nến, không điển hình 

L42 Vảy phấn hồng 

L43 Lichen phẳng 
Loại trừ:  Lichen phẳng nang lông (L66.1)  

L43.0 Lichen phẳng phì đại 

L43.1 Lichen phẳng bọng nước 

L43.2 Phản ứng thuốc dạng lichen 
Dùng mã bổ sung (Chương XX), nếu cần, để xác định 

dược chất . 

L43.3 Lichen phẳng bán cấp (hoạt tính) 
Lichen phẳng nhiệt đới 

L43.8 Lichen phẳng khác 

L43.9 Lichen phẳng, không điển hình 

L44 Các bệnh sẩn có vảy khác 
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L44.0 Pityriasis rubra pilaris 

L44.1 Lichen nitidus 

L44.2 Lichen striatus 

L44.3 Lichen ruber moniliformis 

L44.4 Infantile papular acrodermatitis [Giannotti-
Crosti] 

L44.8 Other specified papulosquamous disorders 

L44.9 Papulosquamous disorder, unspecified 

L45* Papulosquamous disorders in diseases 
classified elsewhere 

Urticaria and erythema 
(L50-L54)  
 
Excl.:  Lyme disease (A69.2)  

rosacea (L71.-)  

L50 Urticaria 
Excl.:  allergic contact dermatitis (L23.-)  

 angioneurotic oedema (T78.3)  

 hereditary angio-oedema (E84.1)  

 Quincke oedema (T78.3)  

 urticaria:  

 giant (T78.3)  

 neonatorum (P83.8)  

 papulosa (L28.2)  

 pigmentosa (Q82.2)  

 serum (T80.6)  

 solar (L56.3)  

L50.0 Allergic urticaria 

L50.1 Idiopathic urticaria 

L50.2 Urticaria due to cold and heat 

L50.3 Dermatographic urticaria 

L50.4 Vibratory urticaria 

L50.5 Cholinergic urticaria 

L50.6 Contact urticaria 

L50.8 Other urticaria 
Urticaria:  

 chronic  

 recurrent periodic 

L50.9 Urticaria, unspecified 

L51 Erythema multiforme 

L51.0 Nonbullous erythema multiforme 

L51.1 Bullous erythema multiforme 
Stevens-Johnson syndrome 

L51.2 Toxic epidermal necrolysis [Lyell] 

L51.8 Other erythema multiforme 

L44.0 Vảy phấn đỏ nang lông 

L44.1 Lichen nitidus 

L44.2 Lichen thành dải 

L44.3 Lichen dạng vằn 

L44.4 Viêm da đầu chi dạng sẩn ở trẻ em [Giannotti-
Crosti] 

L44.8 Các bệnh sẩn có vảy đặc hiệu khác 

L44.9 Các bệnh sẩn có vảy không điển hình 

L45* Các bệnh sẩn có vảy trong các bệnh đã 
phân loại ở phần khác 

Mày đay và hồng ban 
(L50-L54) 
  
Loại trừ:  Bệnh Lyme (A69.2)  

 Bệnh trứng cá đỏ (L71.-)  

L50 Mày đay 
Loại trừ:  Viêm da tiếp xúc dị ứng (L23.-)  

Phù mạch máu-thần kinh (T78.3)  

Phù mạch di truyền (E84.1)  

Phù Quincke (T78.3)  

 Mày đay:  

 khổng lồ (T78.3)  

 sơ sinh (P83.8)  

 sẩn mày đay (L28.2)  

 sắc tố (Q82.2)  

 do huyết thanh (T80.6)  

 do ánh nắng (L56.3)  

L50.0 Mày đay dị ứng 

L50.1 Mày đay tự phát 

L50.2 Mày đay do lạnh và nóng 

L50.3 Da vẽ nổi  

L50.4 Mày đay do rung động 

L50.5 Mày đay do cholin 

L50.6 Mày đay tiếp xúc 

L50.8 Mày đay khác 
Mày đay:  

 mạn tính  

 tái diễn từng đợt 

L50.9 Mày đay, không điển hình 

L51 Hồng ban đa dạng 

L51.0 Hồng ban đa dạng không có bọng nước 

L51.1 Hồng ban đa dạng có bọng nước 
Hội chứng Stevens-Johnson 

L51.2 Hoại tử thượng bì nhiễm độc [Lyell] 

L51.8 Hồng ban đa dạng khác 
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L51.9 Erythema multiforme, unspecified 

L52 Erythema nodosum 

L53 Other erythematous conditions 
Excl.:  erythema:  

 ab igne (L59.0)  

 due to external agents in contact with skin 

(L23-L25)  

 intertrigo (L30.4)  

L53.0 Toxic erythema 
Use additional external cause code (Chapter XX), if 

desired, to identify external agent. 

Excl.:  neonatal erythema toxicum (P83.1)  

L53.1 Erythema annulare centrifugum 

L53.2 Erythema marginatum 

L53.3 Other chronic figurate erythema 

L53.8 Other specified erythematous conditions 

L53.9 Erythematous condition, unspecified 
Erythema NOS  

Erythroderma NOS 

 

L54* Erythema in diseases classified 
elsewhere 

L54.0* Erythema marginatum in acute rheumatic fever 
(I00 † )  

L54.8* Erythema in other diseases classified 
elsewhere 

 

Radiation-related disorders of the skin and 
subcutaneous tissue 
(L55-L59)  

L55 Sunburn 

L55.0 Sunburn of first degree 

L55.1 Sunburn of second degree 

L55.2 Sunburn of third degree 

L55.8 Other sunburn 

L55.9 Sunburn, unspecified 

L56 Other acute skin changes due to 
ultraviolet radiation 

L56.0 Drug phototoxic response 
Use additional external cause code (Chapter XX), if 

desired, to identify drug. 

 
 

L51.9 Hồng ban đa dạng, không điển hình 

L52 Hồng ban nút 

L53 Các tình trạng hồng ban khác 
Loại trừ:  Hồng ban:  

 do nhiệt (L59.0)  

 do tác nhân bên ngoài tiếp xúc với da 

(L23-L25)  

 viêm kẽ (L30.4)  

L53.0 Hồng ban do nhiễm độc 
Dùng mã bổ sung (Chương XX), nếu cần, để xác định 

tác nhân bên ngoài . 

Loại trừ:  Hồng ban do nhiễm độc ở trẻ sơ sinh 

(P83.1)  

L53.1 Hồng ban hình nhẫn 

L53.2 Hồng ban hình bản đồ 

L53.3 Hồng ban mạn tính khác 

L53.8 Các tình trạng hồng ban đặc hiệu khác 

L53.9 Các tình trạng hồng ban không điển hình 
Hồng ban KXĐK  

Đỏ da toàn thân KXĐK 

 

L54* Hồng ban trong các bệnh đã phân loại 
ở phần khác 

L54.0* Hồng ban hình bản đồ trong thấp khớp cấp có 
sốt (I00†)  

L54.8* Hồng ban trong các bệnh đã phân loại ở phần 
khác 

 

Các bệnh da và tổ chức dưới da liên quan 
đến bức xạ 
(L55-L59)  

L55 Bỏng nắng 

L55.0 Bỏng nắng độ một 

L55.1 Bỏng nắng độ hai 

L55.2 Bỏng nắng độ ba 

L55.8 Bỏng nắng khác 

L55.9 Bỏng nắng, không điển hình 

L56 Biến đổi da cấp tính khác do bức xạ tia 
cực tím 

L56.0 Nhiễm độc ánh sáng do thuốc 
Dùng mã bổ sung (Chương XX), nếu cần, để xác định 

dược chất. 
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L56.1 Drug photoallergic response 
Use additional external cause code (Chapter XX), if 

desired, to identify drug. 

L56.2 Photocontact dermatitis [berloque dermatitis] 

L56.3 Solar urticaria 

L56.4 Polymorphous light eruption 

L56.8 Other specified acute skin changes due to 
ultraviolet radiation 

L56.9 Acute skin change due to ultraviolet radiation, 
unspecified 

L57 Skin changes due to chronic exposure 
to nonionizing radiation 

L57.0 Actinic keratosis 
Keratosis:  

 NOS  

 senile  

 solar 

L57.1 Actinic reticuloid 

L57.2 Cutis rhomboidalis nuchae 

L57.3 Poikiloderma of Civatte 

L57.4 Cutis laxa senilis 
Elastosis senilis 

L57.5 Actinic granuloma 

L57.8 Other skin changes due to chronic exposure to 
nonionizing radiation 
Farmer skin  

Sailor skin  

Solar dermatitis 

L57.9 Skin changes due to chronic exposure to 
nonionizing radiation, unspecified 

L58 Radiodermatitis 

L58.0 Acute radiodermatitis 

L58.1 Chronic radiodermatitis 

L58.9 Radiodermatitis, unspecified 

L59 Other disorders of skin and 
subcutaneous tissue related to 
radiation 

L59.0 Erythema ab igne [dermatitis ab igne] 

L59.8 Other specified disorders of skin and 
subcutaneous tissue related to radiation 

L59.9 Disorder of skin and subcutaneous tissue 
related to radiation, unspecified 

 

 

 

L56.1 Dị ứng ánh sáng do thuốc 
Dùng mã bổ sung (Chương XX), nếu cần, để xác định 

dược chất . 

L56.2 Viêm da tiếp xúc ánh sáng [viêm da Berloque] 

L56.3 Mày đay do ánh nắng 

L56.4 Phát ban đa dạng do ánh sáng 

L56.8 Biến đổi da cấp tính đặc hiệu khác do tia cực 
tím 

L56.9 Biến đổi da cấp tính do tia cực tím, không điển 
hình 

L57 Bệnh da do tiếp xúc  lâu dài với bức xạ 
không ion hoá 

L57.0 Dày sừng ánh sáng 
Dày sừng:  

 KXĐK  

 người già 

 mặt trời  

L57.1 Ban dạng lưới do ánh sáng 

L57.2 Bệnh dày da gáy  

L57.3 Bệnh teo da hình mạng lưới của Civatt 

L57.4 Bệnh nhão da người già 
Bệnh sợi chun ở người già 

L57.5 U hạt do ánh sáng 

L57.8 Biển đổi khác ở da do tiếp xúc  lâu dài với bức 
xạ không ion hoá 
Da nông dân  

Da thủy thủ  

Viêm da do ánh sáng 

L57.9 Biến đổi khác ở da do tiếp xúc  lâu dài với bức 
xạ không ion hoá không điển hình 

L58 Viêm da do quang tuyến 

L58.0 Viêm da do quang tuyến cấp tính 

L58.1 Viêm da do quang tuyến mạn tính 

L58.9 Viêm da do quang tuyến không điển hình 

L59 Các bệnh khác ở da và tổ chức dưới da 
liên quan đến bức xạ 

L59.0 Hồng ban nhiệt [viêm da do nhiệt] 

L59.8 Các bệnh đặc hiệu khác ở da và tổ chức dưới 
da liên quan đến bức xạ 

L59.9 Bệnh ở da và tổ chức dưới da liên quan đến 
bức xạ, không điển hình 
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Disorders of skin appendages 
(L60-L75)  
 
Excl.:  congenital malformations of integument (Q84.-)  

L60 Nail disorders 
Excl.:  clubbing of nails (R68.3)  

onychia and paronychia (L03.0)  

 

L60.0 Ingrowing nail 

 

L60.1 Onycholysis 

L60.2 Onychogryphosis 

L60.3 Nail dystrophy 

L60.4 Beau lines 

L60.5 Yellow nail syndrome 

L60.8 Other nail disorders 

L60.9 Nail disorder, unspecified 

L62* Nail disorders in diseases classified 
elsewhere 

L62.0* Clubbed nail pachydermoperiostosis (M89.4 † )  

L62.8* Nail disorders in other diseases 
classified elsewhereL63 Alopecia areata 

L63.0 Alopecia (capitis) totalis 

L63.1 Alopecia universalis 

L63.2 Ophiasis 

L63.8 Other alopecia areata 

L63.9 Alopecia areata, unspecified 

L64 Androgenic alopecia 
Incl.:  male-pattern baldness 

L64.0 Drug-induced androgenic alopecia 
Use additional external cause code (Chapter XX), if 

desired, to identify drug. 

L64.8 Other androgenic alopecia 

L64.9 Androgenic alopecia, unspecified 

L65 Other nonscarring hair loss 
Use additional external cause code (Chapter XX), if 

desired, to identify drug, if drug-induced. 

Excl.:  trichotillomania (F63.3)  

L65.0 Telogen effluvium 

L65.1 Anagen effluvium 

L65.2 Alopecia mucinosa 

Các bệnh phần phụ của da 
(L60-L75)  
 
Loại trừ:  Dị dạng da bẩm sinh (Q84.-)  

L60 Các bệnh về móng 
Loại trừ:  Móng hình chuỳ (R68.3)  

Viêm móng và quanh móng (L03.0)  

L60.0 Móng chọc thịt 

L60.1 Móng tách 

L60.2 Móng quặp 

L60.3 Loạn dưỡng móng 

L60.4 Móng rãnh Beau 

L60.5 Hội chứng vàng móng 

L60.8 Các bệnh khác của móng 

L60.9 Bệnh móng khác, không điển hình 

L62* Các bệnh móng trong các bệnh đã 
phân loại ở phần khác 

L62.0* Móng tay dùi trống do tăng sinh màng xương 
(M89.4†)  

L62.8* Các bệnh của móng trong các bệnh khác đã 
phân loại ở phần khác 

L63 Rụng tóc từng mảng 

L63.0 Rụng tóc toàn thể 

L63.1 Rụng lông tóc toàn bộ 

L63.2 Rụng tóc dạng dải 

L63.8 Rụng tóc từng mảng khác 

L63.9 Rụng tóc từng mảng, không điển hình 

L64 Rụng tóc do nội tiết tố nam  
Bao gồm:  Bệnh hói ở nam giới 

L64.0 Rụng tóc do thuốc nội tiết tố nam 
Dùng mã nguyên nhân bên ngoài bổ sung (Chương 

XX), nếu muốn, để xác định dược chất . 

L64.8 Rụng tóc do  nội tiết tố nam khác 

L64.9 Rụng tóc do nội tiết tố nam, không đặc hiệu 

L65 Rụng tóc không sẹo khác 
Dùng mã bổ sung (Chương XX), nếu cần, để xác định 

dược chất  

Loại trừ:  Tật nhổ tóc (F63.3)  

L65.0 Rụng tóc ở giai đoạn ngừng phát triển của tóc 

L65.1 Rụng tóc ở giai đoạn đầu của sự phát triển tóc 

L65.2 Rụng tóc do lắng đọng chất nhầy 
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L65.8 Other specified nonscarring hair loss 

L65.9 Nonscarring hair loss, unspecified 
Alopecia NOS 

L66 Cicatricial alopecia [scarring hair loss] 

L66.0 Pseudopelade 

L66.1 Lichen planopilaris 
Follicular lichen planus 

L66.2 Folliculitis decalvans 

L66.3 Perifolliculitis capitis abscedens 

L66.4 Folliculitis ulerythematosa reticulata 

L66.8 Other cicatricial alopecia 

L66.9 Cicatricial alopecia, unspecified 

L67 Hair colour and hair shaft abnormalities 
Excl.:  monilethrix (Q84.1)  

 pili annulati (Q84.1)  

telogen effluvium (L65.0)  

L67.0 Trichorrhexis nodosa 
L67.1 Variations in hair colour 

Canities  

Greyness, hair (premature)  

Heterochromia of hair  

Poliosis:  

 NOS  

 circumscripta, acquired 

L67.8 Other hair colour and hair shaft abnormalities 
Fragilitas crinium 

L67.9 Hair colour and hair shaft abnormality, 
unspecified 

L68 Hypertrichosis 
Incl.:  excess hair 

Excl.:  congenital hypertrichosis (Q84.2)  

persistent lanugo (Q84.2)  

L68.0 Hirsutism 
Use additional external cause code (Chapter XX), if 

desired, to identify drug, if drug-induced. 

L68.1 Acquired hypertrichosis lanuginosa 
Use additional external cause code (Chapter XX), if 

desired, to identify drug, if drug-induced. 

L68.2 Localized hypertrichosis 

L68.3 Polytrichia 

L68.8 Other hypertrichosis 

L68.9 Hypertrichosis, unspecified 

L70 Acne 
Excl.:  acne keloid (L73.0)  

L70.0 Acne vulgaris 

L70.1 Acne conglobata 

 

L65.8 Rụng tóc không sẹo đặc hiệu khác 

L65.9 Rụng tóc không sẹo, không điển hình 
Rụng tóc không xác định 

L66 Rụng tóc có sẹo 

L66.0 Giả rụng tóc pelade 

L66.1 Lichen phẳng nang lông 
Lichen phẳng nang lông 

L66.2 Viêm nang lông gây rụng tóc toàn thể 

L66.3 Viêm nang lông da đầu 

L66.4 Viêm nang lông hồng ban hình mạng lưới 

L66.8 Rụng tóc có sẹo khác 

L66.9 Rụng tóc có sẹo, không điển hình 

L67 Bất thường về màu và sợi tóc 
Loại trừ:  Tóc dạng chuỗi hạt (Q84.1)  

Tóc hình  nhẫn (Q84.1)  

 Rụng tóc ở giai đoạn ngừng phát triển 

(L65.0)  

L67.0 Tóc giòn có nốt 
L67.1 Thay đổi màu tóc 

Tóc trắng 

Bạc tóc (sớm)  

Màu tóc không đồng nhất 

Chứng bạc tóc:  

 KXĐK  

 từng vùng, mắc phải 

L67.8 Các bất thường khác về màu tóc và sợi tóc 
Tóc  dễ gẫy 

L67.9 Các bất thường về màu tóc và sợi tóc, không 
điển hình 

L68 Rậm lông tóc 
Bao gồm:  Nhiều lông quá mức 

Loại trừ:  Rậm lông bẩm sinh (Q84.2) 

 Rậm lông tơ (Q84.2)   

L68.0 Rậm lông 
Dùng mã nguyên nhân bên ngoài bổ sung (Chương 

XX), nếu muốn, để xác định dược chất . 

L68.1 Rậm lông tơ mắc phải 
Dùng mã nguyên nhân bên ngoài bổ sung (Chương 

XX), nếu muốn, để xác định dược chất .. 

L68.2 Rậm lông khu trú 

L68.3 Đa nang tóc 

L68.8 Rậm lông tóc khác 

L68.9 Rậm lông tóc, không điển hình 

L70 Trứng cá 
Loại trừ:  Sẹo lồi do trứng cá (L73.0)  

L70.0 Trứng cá thông thường 

L70.1 Trứng cá mạch lươn 
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L70.2 Acne varioliformis 
Acne necrotica miliaris 

L70.3 Acne tropica 

L70.4 Infantile acne 

L70.5 Acné excoriée des jeunes filles 

L70.8 Other acne 

L70.9 Acne, unspecified 

L71 Rosacea 

L71.0 Perioral dermatitis 
Use additional external cause code (Chapter XX), if 

desired, to identify drug, if drug-induced. 

L71.1 Rhinophyma 

L71.8 Other rosacea 

L71.9 Rosacea, unspecified 

L72 Follicular cysts of skin and 
subcutaneous tissue 

L72.0 Epidermal cyst 

L72.1 Trichilemmal cyst 
Pilar cyst  

Sebaceous cyst 

L72.2 Steatocystoma multiplex 

L72.8 Other follicular cysts of skin and subcutaneous 
tissue 

L72.9 Follicular cyst of skin and subcutaneous tissue, 
unspecified 

L73 Other follicular disorders 

L73.0 Acne keloid 

L73.1 Pseudofolliculitis barbae 

L73.2 Hidradenitis suppurativa 

L73.8 Other specified follicular disorders 
Sycosis barbae 

L73.9 Follicular disorder, unspecified 

L74 Eccrine sweat disorders 
Excl.:  hyperhidrosis (R61.-)  

L74.0 Miliaria rubra 

L74.1 Miliaria crystallina 

L74.2 Miliaria profunda 
Miliaria tropicalis 

L74.3 Miliaria, unspecified 

L74.4 Anhidrosis 
Hypohidrosis 

L74.8 Other eccrine sweat disorders 

L74.9 Eccrine sweat disorder, unspecified 

L70.2 Trứng cá dạng thủy đậu 
Trứng cá hạt kê hoại tử 

L70.3 Trứng cá nhiệt đới 

L70.4 Trứng cá trẻ em 

L70.5 Trứng cá trầy xước ở thiếu nữ 

L70.8 Trứng cá khác 

L70.9 Trứng cá không điển hình 

L71 Trứng cá đỏ 

L71.0 Viêm da quanh miệng 
Dùng mã nguyên nhân bên ngoài bổ sung (Chương 

XX), nếu muốn, để xác định dược chất . 

L71.1 Mũi sư tử 

L71.8 Trứng cá đỏ khác 

L71.9 Trứng cá đỏ, không điển hình 

L72 Kén nang lông của da và tổ chức dưới 
da 

L72.0 Kén thượng bì 

L72.1 Kén ở chân lông 
Kén chân lông  

Kén tuyến bã 

L72.2 Đa u tuyến bã 

L72.8 Các u nang khác ở da và tổ chức dưới da 

L72.9 U nang lông ở da và tổ chức dưới da, không 
điển hình 

L73 Các bệnh nang lông khác 

L73.0 Sẹo lồi do trứng cá  

L73.1 Giả viêm nang lông ở cằm 

L73.2 Viêm tuyến mồ hôi mủ (nhọt ổ gà) 

L73.8 Các bệnh nang lông đặc hiệu khác 
Viêm nang lông ở cằm 

L73.9 Bệnh nang lông, không điển hình 

L74 Các bệnh của tuyến mồ hôi ngoại tiết 
Loại trừ:  Tăng tuyến mồ hôi (R61.-)  

L74.0 Rôm đỏ 

L74.1 Rôm mụn nước 

L74.2 Rôm sâu 
Rôm nhiệt đới 

L74.3 Rôm không điển hình 

L74.4 Không tiết mồ hôi 
Giảm tiết mồ hôi 

L74.8 Các bệnh khác của tuyến mồ hôi 

L74.9 Các bệnh tuyến mồ hôi, không điển hình 
Bệnh tuyến mồ hôi KXĐK 
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Sweat gland disorder NOS 

L75 Apocrine sweat disorders 
Excl.:  dyshidrosis [pompholyx] (L30.1)  

hidradenitis suppurativa (L73.2)  

L75.0 Bromhidrosis 

L75.1 Chromhidrosis 

L75.2 Apocrine miliaria 
Fox-Fordyce disease 

L75.8 Other apocrine sweat disorders 

L75.9 Apocrine sweat disorder, unspecified 

 

Other disorders of the skin and 
subcutaneous tissue 
(L80-L99)  

L80 Vitiligo 

L81 Other disorders of pigmentation 
Excl.:  birthmark NOS (Q82.5)  

 naevus - see Alphabetical Index  

Peutz-Jeghers syndrome (Q85.8)  

L81.0 Postinflammatory hyperpigmentation 

L81.1 Chloasma 

L81.2 Freckles 

L81.3 Café au lait spots 

L81.4 Other melanin hyperpigmentation 
Lentigo 

L81.5 Leukoderma, not elsewhere classified 

L81.6 Other disorders of diminished melanin 
formation 

L81.7 Pigmented purpuric dermatosis 
Angioma serpiginosum 

L81.8 Other specified disorders of pigmentation 
Iron pigmentation  

Tattoo pigmentation 

L81.9 Disorder of pigmentation, unspecified 

L82 Seborrhoeic keratosis 
Dermatosis papulosa nigra  

Leser-Trélat disease 

L83 Acanthosis nigricans 
Confluent and reticulated papillomatosis 

L84 Corns and callosities 
Callus  

Clavus 

L85 Other epidermal thickening 
Excl.:  hypertrophic disorders of skin (L91.-)  

L75 Bệnh tuyến mồ hôi bán hủy (nội tiết) 
Loại trừ:  Tổ đỉa [Chàm dạng trứng sam] (L30.1)  

Viêm tuyến mồ hôi mủ (nhọt ổ gà) (L73.2)  

L75.0 Mồ hôi có mùi 

L75.1 Mồ hôi có màu 

L75.2 Rôm tuyến mồ hôi bán hủy 
Bệnh Fox-Fordyce 

L75.8 Các bệnh tuyến mồ hôi bán hủy khác 

L75.9 Các bệnh tuyến mồ hôi bán hủy, không điển 
hình 

 

Các bệnh khác của da và tổ chức dưới da 
(L80-L99)  

L80 Bạch  biến 

L81 Bệnh rối loạn sắc tố khác 
Loại trừ:  Bớt sơ sinh KXĐK (Q82.5)  

 Bớt - xem mục lục ABC  

Hội chứng Peutz-Jeghers (Q85.8)  

L81.0 Tăng sắc tố sau viêm 

L81.1 Rám má 

L81.2 Tàn nhang 

L81.3 Dát cà phê sữa 

L81.4 Bệnh tăng sắc tố do melanin khác 
Đồi mồi 

L81.5 Bệnh da mất sắc tố chưa được phân loại ở 
phần khác 

L81.6 Các bệnh khác do giảm sản xuất melanin 

L81.7 Bệnh da  xuất huyết tăng sắc tố 
U máu ngoằn ngoèo 

L81.8 Bệnh sắc tố đặc hiệu khác 
Nhiễm sắc tố do sắt 

Nhiễm sắc tố do  xăm (tattoo)  

L81.9 Bệnh sắc tố không đặc hiệu 

L82 Dày sừng da dầu 
Bệnh da có sẩn đen 

Bệnh Leser-Trélat  

L83 Bệnh gai đen 
U nhú thành đám và hình mạng lưới 

L84 Mắt cá và chai  chân 
Chai  

Mắt cá 

L85 Dày thượng bì khác 
Loại trừ:  Các bệnh dày sừng của da (L91.-)  
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L85.0 Acquired ichthyosis 
Excl.:  congenital ichthyosis (Q80.-)  

L85.1 Acquired keratosis [keratoderma] palmaris et 
plantaris 
Excl.:  inherited keratosis palmaris et plantaris (Q82.8)  

L85.2 Keratosis punctata (palmaris et plantaris) 

L85.3 Xerosis cutis 
Dry skin dermatitis 

L85.8 Other specified epidermal thickening 
Cutaneous horn 

L85.9 Epidermal thickening, unspecified 

 

L86* Keratoderma in diseases classified 
elsewhere 
Follicular keratosis  

Xeroderma 
due to a vitamin A 

deficiency (E50.8 † )  

L87 Transepidermal elimination disorders 
Excl.:  granuloma annulare (perforating) (L92.0)  

L87.0 Keratosis follicularis et parafollicularis in cutem 
penetrans [Kyrle] 
Hyperkeratosis follicularis penetrans 

L87.1 Reactive perforating collagenosis 

L87.2 Elastosis perforans serpiginosa 

L87.8 Other transepidermal elimination disorders 

L87.9 Transepidermal elimination disorder, 
unspecified 

L88 Pyoderma gangrenosum 
Phagedenic pyoderma 

Excl:  dermatitis gangrenosa (L08.0) 

L89 Decubitus ulcer and pressure area 
 Bedsore  

 Plaster ulcer 

Note:  For multiple sites of differing stages assign 

only one code indicating the highest stage 

  

Excl.:  decubitus (trophic) ulcer of cervix (uteri) (N86)  

L89.0 Stage I decubitus ulcer and pressure area 
Note The ulcer appears as a defined area of persistent 

redness (erythema) in lightly pigmented skin, 

whereas in darker skin tones, the ulcer may 

appear with persistent red, blue or purple hues, 

without skin loss 

Decubitus [pressure] ulcer limited to erythema 

only 

L89.1 Stage II decubitus ulcer 
Decubitus [pressure] ulcer with:  

 abrasion  

 blister  

 partial thickness skin loss involving epidermis and/or 

dermis  

L85.0 Bệnh vảy cá mắc phải 
Loại trừ:  Bệnh vảy cá bẩm sinh (Q80.-)  

L85.1 Bệnh dày sừng mắc phải [da dày] lòng bàn tay 
và bàn chân 
Loại trừ:  Dày sừng lòng bàn tay và bàn chân do di 

truyền (Q82.8)  

L85.2 Dày sừng chấm (lòng bàn tay - bàn chân) 

L85.3 Khô da 
Viêm da do khô da 

L85.8 Dày  thượng bì đặc hiệu khác 
U sừng da 

L85.9 Dày thượng bì, không điển hình 

L86* Dày sừng trong các bệnh đã được 
phân loại ở phần khác 
Dày sừng nang lông  

Khô da 
Do thiếu vitamin A 

(E50.8†)  

L87 Các bệnh loại bỏ dị vật qua thượng bì 
Loại trừ:  U hạt hình nhẫn (gây thủng) (L92.0)  

L87.0 Dày sừng nang lông và quanh nang lông [Bệnh 
Kyrle] 
Dày sừng nang lông đục lỗ 

L87.1 Bệnh tạo keo đục lỗ phản ứng 

L87.2 Bệnh sợi chun đục lỗ ngoằn nghoèo 

L87.8 Các bệnh loại bỏ dị vật qua thượng bì khác 

L87.9 Các bệnh loại bỏ dị vật qua thượng bì, không 
điển hình 

L88 Viêm da mủ hoại thư 
Sâu quảng 

Loại trừ:  viêm da hoại thư (L08.0) 

L89 Loét tì đè 
Loét do nằm giường  

Loét do bó bột  

Ghi chú:   với nhiều vị trí có các giai đoạn tổn thương 

khác nhau chỉ dùng một mã cho giai đoạn 

tổn thương cao nhất 

Loại trừ:  Loét tì đè cổ tử cung (N86) 

L89.0  Loét tì đè giai đoạn I 
Loét tì đè chỉ có ban đỏ 

Ghi chú:     loét xuất hiện như một vùng đỏ (ban đỏ) dai 

dẳng ở vùng da sáng màu, trong khi ở vùng 

da tối màu hơn, loét có thể là vùng đỏ, xanh 

da trời hoặc tím dai dẳng mà không mất da 

che phủ 

L89.1  Loét tì đè giai đoạn II 
 

Loét tì đè với: 

 trợt da 

 bọng nước 

 mất một phần độ dày của da liên quan đến thượng bì 

và/hoặc trung bì 
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 skin loss NOS 

L89.2 Stage III decubitus ulcer 
Decubitus [pressure] ulcer with full thickness skin loss 

involving damage or necrosis of subcutaneous tissue 

extending to underlying fascia 

L89.3 Stage IV decubitus ulcer 
Decubitus [pressure] ulcer with necrosis of muscle, bone 

or supporting structures (ie tendon or joint capsule) 

L89.9 Decubitus ulcer and pressure area, unspecified 
Decubitus [pressure] ulcer without mention of stage 

L90 Atrophic disorders of skin 

L90.0 Lichen sclerosus et atrophicus 
Excl.:  lichen sclerosus of external genital organs:  

 female (N90.4)  

 male (N48.0)  

L90.1 Anetoderma of Schweninger-Buzzi 

L90.2 Anetoderma of Jadassohn-Pellizzari 

L90.3 Atrophoderma of Pasini and Pierini 

L90.4 Acrodermatitis chronica atrophicans 

L90.5 Scar conditions and fibrosis of skin 
Adherent scar (skin)  

Cicatrix  

Disfigurement due to scar  

Scar NOS 

Excl.:  hypertrophic scar (L91.0)  

keloid scar (L91.0)  

L90.6 Striae atrophicae 

L90.8 Other atrophic disorders of skin 

L90.9 Atrophic disorder of skin, unspecified 

L91 Hypertrophic disorders of skin 

L91.0 Hypertrophic scar 
Keloid scar  

Excl.:  acne keloid (L73.0)  

scar NOS (L90.5)  

L91.8 Other hypertrophic disorders of skin 

L91.9 Hypertrophic disorder of skin, unspecified 

L92 Granulomatous disorders of skin and 
subcutaneous tissue 
Excl.:  actinic granuloma (L57.5)  

L92.0 Granuloma annulare 
Perforating granuloma annulare 

L92.1 Necrobiosis lipoidica, not elsewhere classified 
Excl.:  that associated with diabetes mellitus (E10-

E14)  

L92.2 Granuloma faciale [eosinophilic granuloma of 
skin] 

 

 mất da che phủ KXĐK 

L89.2  Loét tì đè giai đoạn III 
Loét tì đè mất hoàn toàn da che phủ tổn thương hoặc 

hoại tử tổ chức dưới da đến lớp cân bên dưới 

L89.3  Loét tì đè giai đoạn IV 
Loét tì đè hoại tử cơ, xương hoặc các cấu trúc nâng đỡ 

(như gân hoặc bao khớp) 

 
L89.9  Loét tì đè không điển hình 

Loét tì đè không đề cập đến giai đoạn 

L90 Teo da 

L90.0 Lichen xơ teo 
Loại trừ:  lichen xơ teo của cơ quan sinh dục ngoài: 

 nữ (N90.4) 

 nam (N48.0) 

L90.1 Bệnh teo da Schweninger-Buzzi 

L90.2 Bệnh teo da Jadassohn -Pellizzari 

L90.3 Bệnh teo nhão da Pasinivà Pierini 

L90.4 Viêm da đầu chi teo mạn tính 

L90.5 Các bệnh sẹo và xơ hoá của da 
Sẹo dính 

Sẹo  

Biến dạng do sẹo  

Sẹo KXĐK  

Loại trừ:  Sẹo phì đại (L91.0) 

 Sẹo lồi (L91.0)  

L90.6 Rạn da teo 

L90.8 Các bệnh teo da khác 

L90.9 Teo da, không điển hình 

L91 Các bệnh quá sản của da 

L91.0 Sẹo phì đại 
Sẹo lồi 

Loại trừ:  Sẹo lồi do trứng cá (L73.0) 

 Sẹo KXĐK (L90.5)    

L91.8 Các bệnh quá sản khác của da 

L91.9 Các bệnh quá sản của da không điển hình 

L92 U hạt của da và tổ chức dưới da 
Loại trừ:  U hạt do ánh nắng (L57.5)  

L92.0 U hạt hình nhẫn 
U hạt hình nhẫn loét 

L92.1 Hoại tử mỡ, chưa phân loại ở phần khác 
Loại trừ:  hoại tử do đái tháo đường (E10-E14)  

 

L92.2 U hạt ở mặt [u hạt tăng bạch cầu ái toan của 
da] 
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L92.3 Foreign body granuloma of skin and 
subcutaneous tissue 

L92.8 Other granulomatous disorders of skin and 
subcutaneous tissue 

 

L92.9 Granulomatous disorder of skin and 
subcutaneous tissue, unspecified 

L93 Lupus erythematosus 
Use additional external cause code (Chapter XX), if 

desired, to identify drug, if drug-induced. 

Excl.:  lupus:  

 exedens (A18.4)  

 vulgaris (A18.4)  

 scleroderma (M34.-)  

 systemic lupus erythematosus (M32.-)  

L93.0 Discoid lupus erythematosus 
Lupus erythematosus NOS 

L93.1 Subacute cutaneous lupus erythematosus 

L93.2 Other local lupus erythematosus 
Lupus:  

 erythematosus profundus  

 panniculitis 

L94 Other localized connective tissue 
disorders 
Excl.:  systemic connective tissue disorders (M30-

M36)  

L94.0 Localized scleroderma [morphea] 
Circumscribed scleroderma 

L94.1 Linear scleroderma 
En coup de sabre lesion 

L94.2 Calcinosis cutis 

L94.3 Sclerodactyly 

L94.4 Gottron papules 

L94.5 Poikiloderma vasculare atrophicans 

L94.6 Ainhum 

L94.8 Other specified localized connective tissue 
disorders 

L94.9 Localized connective tissue disorder, 
unspecified 

L95 Vasculitis limited to skin, not elsewhere 
classified 
Excl.:  angioma serpiginosum (L81.7)  

 Henoch(-Schönlein) purpura (D69.0)  

 hypersensitivity angiitis (M31.0)  

 panniculitis (of):  

 NOS (M79.3)  

 lupus (L93.2)  

 neck and back (M54.0)  

 relapsing [Weber-Christian] (M35.6)  

 polyarteritis nodosa (M30.0)  

L92.3 U hạt ở da và tổ chức dưới da do dị vật 

L92.8 Các bệnh u hạt ở da và tổ chức dưới da khác 

 
L92.9 Các bệnh u hạt ở da và tổ chức dưới da, không 

điển hình 

L93 Lupus ban đỏ 
Dùng mã bổ sung (Chương XX), nếu cần, để xác định 

dược chất, nếu do dược chất . 

Loại trừ:  Lupus: 

 xuất tiết (A18.4)  

 thông thường (A18.4)  

Xơ cứng bì (M34.-)  

Lupus ban đỏ hệ thống (M32.-)  

L93.0 Lupus ban đỏ dạng đĩa 
Lupus ban đỏ KXĐK 

L93.1 Lupus ban đỏ bán cấp 

L93.2 Lupus ban đỏ khu trú khác 
Lupus:  

 ban đỏ ở sâu  

 viêm mô mỡ dưới da 

L94 Các bệnh tổ chức liên kết khu trú khác 
Loại trừ:  Các bệnh tổ chức liên kết hệ thống (M30-

M36)  

L94.0 Xơ cứng bì khu trú [dạng mảng] 
Xơ cứng bì từng vùng 

L94.1 Xơ cứng bì dạng dải 
Thương tổn hình nhát kiếm 

L94.2 Lắng đọng Calci ở da 

L94.3 Xơ cứng ngón 

L94.4 Sẩn Gottron 

L94.5 Bệnh teo da dạng mạng lưới giãn mạch 

L94.6 Bệnh Ainhum 

L94.8 Các bệnh tổ chức liên kết khu trú đặc hiệu khác 

L94.9 Các bệnh tổ chức liên kết khu trú, không điển 
hình 

L95 Viêm mao mạch ở da, chưa phân loại ở 
phần khác 
 Loại trừ:  U máu dạng rắn bò (L81.7)  

 Ban xuất huyết Henoch-Schönlein (D69.0)  

 Viêm động mạch do quá mẫn (M31.0) 

Viêm mô mỡ dưới da (của):  

 KXĐK (M79.3)  

 lupus (L93.2)  

 cổ và lưng (M54.0)  

 tái phát [Weber-Christian] (M35.6) 

Viêm nút  quanh động mạch (M30.0)  

Viêm mao mạch dạng thấp (M05.2)  

Bệnh huyết thanh (T80.6)  

Mày đay (L50.-)  

Bệnh u hạt Wegener (M31.3)    
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 rheumatoid vasculitis (M05.2)  

 serum sickness (T80.6)  

 urticaria (L50.-)  

Wegener granulomatosis (M31.3)  

L95.0 Livedoid vasculitis 
Atrophie blanche (en plaque) 

L95.1 Erythema elevatum diutinum 

L95.8 Other vasculitis limited to skin 

L95.9 Vasculitis limited to skin, unspecified 

L97 Ulcer of lower limb, not elsewhere 
classified 
Excl.:  decubitus [pressure] ulcer and pressure area 

(L89)  

 gangrene (R02)  

 skin infections (L00-L08)  

 specific infections classified to A00-B99  

varicose ulcer (I83.0, I83.2)  

L98 Other disorders of skin and 
subcutaneous tissue, not elsewhere 
classified 

L98.0 Pyogenic granuloma 

L98.1 Factitial dermatitis 
Neurotic excoriation 

L98.2 Febrile neutrophilic dermatosis [Sweet] 

L98.3 Eosinophilic cellulitis [Wells] 

L98.4 Chronic ulcer of skin, not elsewhere classified 
Chronic ulcer of skin NOS  

Tropical ulcer NOS  

Ulcer of skin NOS 

Excl.:  decubitus [pressure] ulcer and pressure area 

(L89)  

 gangrene (R02)  

 skin infections (L00-L08)  

 specific infections classified to A00-B99  

 ulcer of lower limb NEC (L97)  

varicose ulcer (I83.0, I83.2)  

L98.5 Mucinosis of skin 
Focal mucinosis  

Lichen myxoedematosus 

Reticular erythematous mucinosis 

Excl.:  focal oral mucinosis (K13.7)  

myxoedema (E03.9)  

 

L98.6 Other infiltrative disorders of skin and 
subcutaneous tissue 
Excl.:  hyalinosis cutis et mucosae (E78.8)  

L98.8 Other specified disorders of skin and 
subcutaneous tissue 

L98.9 Disorder of skin and subcutaneous tissue, 
unspecified 

 

L95.0 Viêm mạch mạng lưới 
Teo trắng (thành mảng) 

L95.1 Ban đỏ nổi cục rắn 

L95.8 Viêm mao mạch ở da 

L95.9 Viêm mao mạch ở da, không điển hình 

L97 Loét chi dưới, chưa phân loại ở phần 
khác 
Loại trừ: Loét tì đè (L89)  

Hoại thư (R02)  

Nhiễm trùng da (L00-L08)  

 Các nhiễm trùng đặc hiệu, phân loại ở A00-

B99  

Loét do dãn tĩnh mạch (I83.0, I83.2)  

L98 Bệnh khác của da và tổ chức dưới da 
chưa được phân loại ở phần khác 

L98.0 U hạt sinh mủ 

L98.1 Viêm da tự tạo 
Trợt da do thần kinh 

L98.2 Bệnh da tăng bạch cầu trung tính có sốt [Hội 
chứng Sweet] 

L98.3 Viêm mô bào tăng bạch cầu ái toan [Hội chứng 
Wells] 

L98.4 Loét da mạn tính, chưa phân loại ở phần khác 
Loét da mạn tính KXĐK  

Loét nhiệt đới KXĐK 

Loét da KXĐK  

Loại trừ:  Loét tì đè (L89) 

Hoại thư (R02)  

Nhiễm trùng da (L00-L08)  

 Các nhiễm trùng đặc hiệu phân loại ở A00-

B99  

Loét chi dưới chưa được phân loại ở nơi 

khác (L97)  

Loét do dãn tĩnh mạch (I83.0, I83.2)  

L98.5 Bệnh thoái hóa nhày ở da 
Bênh thoái hóa nhày khu trú  

Lichen phù niêm 

Bệnh thoái hóa nhày có hồng ban dạng lưới 

Loại trừ:  Bệnh thoái hóa nhầy ở miệng khu trú 

(K13.7)  

 Phù niêm (E03.9)  

L98.6 Các bệnh có thâm nhiễm khác ở da và tổ chức 
dưới da 
Loại trừ:  Bệnh hyalin ở da và niêm mạc (E78.8)  

L98.8 Bệnh đặc hiệu khác ở da và tổ chức dưới da 

L98.9 Bệnh ở da và tổ chức dưới da, không điển hình 
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L99* Other disorders of skin and 
subcutaneous tissue in diseases 
classified elsewhere 

 
L99.0* Amyloidosis of skin (E85.- † )  

Lichen amyloidosis  

Macular amyloid 

L99.8* Other specified disorders of skin and 
subcutaneous tissue in diseases classified 
elsewhere 
Syphilitic:  

 alopecia (A51.3 † )  

 leukoderma (A51.3 † , A52.7 † )  

 

 

L99* Bệnh khác của da và tổ chức dưới da 
trong các bệnh đã phân loại ở phần 
khác 

 
L99.0* Thoái hóa dạng bột ở da (E85.- †)  

Lichen thoái hóa dạng bột 

Dát dạng bột 

L99.8* Bệnh ở da và tổ chức dưới da đặc hiệu khác 
trong các bệnh đã phân loại ở phần khác 
Do giang mai:  

 Rụng tóc (A51.3†)  

 Mất sắc tố (A51.3†, A52.7†)  
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Chapter XIII 

Diseases of the musculoskeletal 

system and connective tissue 

(M00-M99)  
 
Excl.:  certain conditions originating in the perinatal 

period (P00-P96)  

certain disorders of the temporomandibular joint 

(K07.6)  

certain infectious and parasitic diseases (A00-B99)  

compartment syndrome (T79.6)  

complications of pregnancy, childbirth and the  

puerperium (O00-O99)  

 

 

 

congenital malformations, deformations and 

chromosomal abnormalities (Q00-Q99)  

 

 

 

endocrine, nutritional and metabolic diseases 

(E00-E90)  

injury, poisoning and certain other consequences 

of external causes (S00-T98)  

neoplasms (C00-D48)  

symptoms, signs and abnormal clinical and 

laboratory findings, not elsewhere classified (R00-

R99)  

 

This chapter contains the following blocks:  

M00-M25 Arthropathies  

M00-M03 Infectious arthropathies  

M05-M14 Inflammatory 

polyarthropathies  

M15-M19 Arthrosis  

M20-M25 Other joint disorders 

M30-M36 Systemic connective tissue disorders  

M40-M54 Dorsopathies  

M40-M43 Deforming dorsopathies  

M45-M49 Spondylopathies  

M50-M54 Other dorsopathies 

M60-M79 Soft tissue disorders  

M60-M63 Disorders of muscles  

M65-M68 Disorders of synovium and 

tendon  

M70-M79 Other soft tissue disorders 

M80-M94 Osteopathies and chondropathies  

M80-M85 Disorders of bone density and 

structure  

M86-M90 Other osteopathies  

M91-M94 Chondropathies 

M95-M99 Other disorders of the musculoskeletal 

system and connective tissue 

 

 

 Chương XIII 

Bệnh của hệ cơ – xương khớp 

và mô liên kết 

(M00-M99)  
Loại trừ:  Một số bệnh lý có nguồn gốc từ thời kỳ chu 

sinh (P00-P96)  

Một số bệnh lý khớp thái dương hàm (K07.6)  

Một số bệnh nhiễm khuẩn và ký sinh vật (A00-

B99)  

Hội chứng  cơ khu trú(T79.6)  

Những biến chứng của thai nghén, sinh đẻ và 

hậu sản (O00-O99)  

Dị dạng bẩm sinh, biến dạng, và bất thường 

nhiễm sắc thể(Q00-Q99)  

      Các bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hoá 

(E00-E90)  

Những tổn thương do chấn thương, ngộ độc và  

các nguyên nhân ngoại lai khác (S00-T98)  

 Bướu tân sinh (C00-D48)  

Triệu chứng, dấu hiệu  (dấu chứng), những 

phát hiện lâm sàng và cận lâm sàng bất thường, 

không xếp  loại  mục khác (R00-R99)  

 

 

Chương này gồm các nhóm sau: 

M00-M25 Các bệnh khớp  

M00-M03 Bệnh khớp nhiễm khuẩn  

M05-M14 Viêm đa khớp  

M15-M19 Thoái hoá khớp  

M20-M25 Các bệnh khác ở khớp 

M30-M36 Các bệnh mô liên kết hệ thống  

M40-M54 Các bệnh cột sống  

M40-M43 Bệnh cột sống  có biến dạng 

M45-M49 Bệnh thân đốt sống  

M50-M54 Bệnh  cột sống khác 

M60-M79 Các bệnh mô mềm  

M60-M63 Các bệnh cơ  

M65-M68 Các bệnh màng hoạt dịch và gân 

M70-M79 Các bệnh  mô mềm khác 

M80-M94 Các bệnh của xương và sụn  

M80-M85 Các bất thường về mật độ và cấu 

trúc xương  

M86-M90 Bệnh khác của xương  

M91-M94 Các bệnh sụn 

M95-M99 Các bệnh khác của hệ thống cơ - xương - khớp  

và mô liên kết 
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Asterisk categories for this chapter are provided as 

follows:  

M01* Direct infections of joint in infectious and 

parasitic diseases classified elsewhere  

M03* Postinfective and reactive arthropathies in 

diseases classified elsewhere  

M07* Psoriatic and enteropathic arthropathies  

M09* Juvenile arthritis in diseases classified 

elsewhere  

M14* Arthropathies in other diseases classified 

elsewhere  

M36* Systemic disorders of connective tissue in 

diseases classified elsewhere  

M49* Spondylopathies in diseases classified 

elsewhere  

M63* Disorders of muscle in diseases classified 

elsewhere  

M68* Disorders of synovium and tendon in 

diseases classified elsewhere  

M73* Soft tissue disorders in diseases classified 

elsewhere  

M82* Osteoporosis in diseases classified 

elsewhere  

M90* Osteopathies in diseases classified 

elsewhere 

The following subclassification to indicate the site of 

involvement is provided for optional use with appropriate 

categories in Chapter XIII. As local extensions or specialty 

adaptations may vary in the number of characters used, it is 

suggested that the supplementary site subclassification be 

placed in an identifiably separate position (e.g. in an 

additional box). Different subclassifications for use with 

derangement of knee, dorsopathies, and biomechanical 

lesions not elsewhere classified are given on pages XIII-18, 

XIII-26 and XIII-59 respectively.  

0 Multiple sites  

1  Shoulder region 

clavicle  

scapula 

acromioclavicular 

glenohumeral  

sternoclavicular 

joints 

2  Upper arm 

humerus elbow joint 

3  Forearm 

radius 

ulna 

wrist joint 

4  Hand 

carpus 

fingers  

metacarpus 

joints between these bones 

5  Pelvic region and thigh 

buttock 

femur 

pelvis 

hip (joint) 

sacroiliac joint 

 

   s  có   u sao t ong chương này  ao gồm:  

M01*  Viêm khớp nhiễm khuẩn trực tiếp  do  các bệnh 

nhiễm  khuẩn và ký sinh vật đã được xếp  loại 

ở  mục khác  

M03*  Bệnh khớp sau nhiễm khuẩn và bệnh khớp 

phản ứng sau các bệnh được xếp loại ở mục 

khác   

M07*  Bệnh khớp vẩy nến và bệnh  khớp đường ruột 

M09*  Viêm khớp  trẻ em  trong các bệnh được  xếp 

loại ở mục khác  

 

M14*  Bệnh khớp trong các bệnh được  xếp loại ở  

mục khác  

M36*  Tổn thương hệ thống của mô liên kết trong các 

bệnh đã được xếp  loại ở  mục khác  

M49*  Bệnh cột sống trong các bệnh đã phân loại ở 

mục  khác  

M63*  Tổn thương cơ trong những bệnh được xếp loại 

ở mục  khác  

M68*  Tổn thương màng hoạt dịch và gân trong 

những bệnh được xếp  loại ở  mục khác  

M73*  Các bệnh mô mềm trong những bệnh được xếp  

loại ở mục khác  

M82*  Loãng xương trong các bệnh đã được xếp  loại 

ở  mục khác  

M90* Bệnh xương trong các bệnh đã được xếp  loại ở 

mục  khác 

Phân nhóm phụ sau đây được sử dụng nhằm xác định vị trí 

tổn thương cho những hạng mục tương ứng của chưong 

XIII. Việc mở rộng từng phần và sự tương ứng với chuyên 

khoa có thể làm thay đổi số lượng các chữ số được sử dụng, 

do đó phần phụ lục của phân nhóm phụ sẽ được ghi riêng 

biệt (Thí dụ: trong một khung thêm vao). Những phân 

nhóm phụ khác dùng cho bệnh lý khớp gối,cột sống ngực, 

các tổn thương sinh học-cơ học, không xếp loại nơi khác, 

được ghi ở trang 18- 26 và 59 chương XIII, 

0 Nhiều vị trí  

1  Vùng  bả vai 

xương đòn 

xương  bả vai 

quạ đòn 

(bả) vai- cánh tay 

ức đòn 

khớp 

2  Cánh tay 

xương cánh 

tay 

khớp khuỷu 

3  Cẳng tay 

xương trụ 

xương quay 

khớp cổ tay 

4  Bàn tay 

Các xương cổ 

tayngón tay 

xương bàn 

tay  

khớp giữa các xương  cổ 

tay 

5  Vùng chậu và đùi 

 Mông 

xương đùi 

háng (khớp) 

khớp cùng chậu 
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6  Lower leg 

fibula 

tibia 

knee joint 

7  Ankle and foot 

metatarsus 

tarsus 

toes 

ankle joint 

other joints in foot 

8  Other 

head 

neck 

ribs 

skull 

trunk 

vertebral column 

9  Site unspecified 

 

 

Arthropathies 
(M00-M25)  
 
Disorders affecting predominantly peripheral (limb) joints 

 

Infectious arthropathies 
(M00-M03)  
 
Note:  This block comprises arthropathies due to 

microbiological agents. 

Distinction is made between the following types of 

etiological relationship: 

a) direct infection of joint, where organisms 

invade synovial tissue and microbial antigen 

is present in the joint; 

b) indirect infection, which may be of two 

types: a reactive arthropathy, where microbial 

infection of the body is established but 

neither organisms nor antigens can be 

identified in the joint, and a postinfective 

arthropathy, where microbial antigen is 

present but recovery of an organism is 

inconstant and evidence of local 

multiplication is lacking. 

M00 Pyogenic arthritis 
 [See site code at the beginning of this chapter] 

Excl:  infection and inflammatory reaction due to 

internal joint prosthesis (T84.5)  

M00.0 Staphylococcal arthritis and polyarthritis 

M00.1 Pneumococcal arthritis and polyarthritis 

M00.2 Other streptococcal arthritis and 
polyarthritis 

 
 

xương chậu 

6  Cẳng chân 

xương mác 

xương chày 

khớp gối 

7  Cổ, bàn chân 

bàn ngón 

xương cổ 

chân  

ngón chân 

khớp cổ chân và các khớp 

khác của bàn chân 

8  Vị trí khác 

đầu 

cổ 

xương sườn 

sọ 

thân 

cột sống 

 

9  Vị trí không xác định 

 

 
Bệnh khớp 
(M00-M25)  
 
Tổn thương chủ yếu ở các khớp ngoại biên (các chi) 

 

Bệnh khớp nhiễm khuẩn 
(M00-M03)  
 
       :  Phần này bao gồm những bệnh khớp gây nên  

bởi các tác nhân vi sinh. Phân biệt những 

nguyên nhân sau:  

a) Viêm khớp nhiễm khuẩn trực tiếp, tác nhân 

gây bệnh xâm nhập vào mô hoạt dịch, tìm 

thấy kháng nguyên (vi khuẩn) trong khớp;  

b) Viêm khớp nhiễm khuẩn gián tiếp, có thể 

phân làm hai loại: viêm khớp phản ứng, 

nhiễm khuẩn toàn thân được xác định, 

nhưng không tìm thấy vi khuẩn cũng như 

kháng nguyên tại khớp và bệnh khớp sau 

nhiễm khuẩn, tìm thấy kháng nguyên vi 

khuẩn tại khớp nhưng việc phát hiện vi 

khuẩn không rõ ràng và việc nhân lên của 

vi khuẩn không chắc chắn. 

M00 Viêm khớp nhiễm khuẩn do vi 
khuẩn sinh mủ 

[Xem mã về vị trí ở phần đầu của Chương này  

Loại trừ:  nhiễm trùng và phản ứng viêm do          

khớp nhân tạo bên trong (T84.5)  

M00.0 Viêm khớp   và viêm đa khớp do tụ cầu 
khuẩn 

M00.1 Viêm khớp và viêm đa khớp do phế cầu 

M00.2 Viêm khớp và viêm đa khớp khác do liên 
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M00.8 Arthritis and polyarthritis due to other 
specified bacterial agents 
Use additional code (B95-B96), if desired, to 

identify bacterial agent. 

M00.9 Pyogenic arthritis, unspecified 
Infective arthritis NOS 

M01* Direct infections of joint in 
infectious and parasitic diseases 
classified elsewhere 
 [See site code at the beginning of this chapter]  

Excl.:  arthropathy in sarcoidosis (M14.8*)  

postinfective and reactive arthropathy 

(M03.-*)  

M01.0* Meningococcal arthritis (A39.8 † )  
Excl.:  postmeningococcal arthritis (M03.0*)  

M01.1* Tuberculous arthritis (A18.0 † )  
Excl.:  of spine (M49.0*)  

M01.2* Arthritis in Lyme disease (A69.2 † )  

M01.3* Arthritis in other bacterial diseases 
classified elsewhere 
Arthritis in:  

 leprosy [Hansen disease] (A30.- † )  

 localized salmonella infection (A02.2 † )  

 typhoid or paratyphoid fever (A01.- † )  

Gonococcal arthritis (A54.4 † )  

M01.4* Rubella arthritis (B06.8 † )  

M01.5* Arthritis in other viral diseases classified 
elsewhere 
Arthritis in:  

 mumps (B26.8 † )  

 O'nyong-nyong fever (A92.1 † )  

M01.6* Arthritis in mycoses (B35-B49 † )  

M01.8* Arthritis in other infectious and parasitic 
diseases classified elsewhere 

M02 Reactive arthropathies 
 [See site code at the beginning of this chapter]  

Excl.:  Behçet disease (M35.2)  

rheumatic fever (I00)  

M02.0 Arthropathy following intestinal bypass 

M02.1 Postdysenteric arthropathy 

M02.2 Postimmunization arthropathy 

M02.3 Reiter disease 

M02.8 Other reactive arthropathies 

 

 

 

 

 

 

 cầu 

M00.8 Viêm khớp và đa khớp do các vi khuẩn 
đặc hiệu khác  
Nếu cần tham khảo xem mục phụ (B95-B96) để 

xác định chủng vi khuẩn. 

 
 
M00.9 Viêm khớp do vi khuẩn sinh mủ   không 

đặc hiệu 
Viêm khớp nhiễm khuẩn không đặc hiệu  

M01* Viêm khớp nhiễm khuẩn trực tiếp  
do các bệnh nhiễm khuẩn và ký 
sinh vật đã được xếp loại ở mục 
khác 
[Xem mã về vị trí ở phần đầu của Chương này  

Loại trừ:  Bệnh khớp  sarcoidosis (M14.8*)  

 Sau nhiễm khuẩn và phản ứng  

 (M03.-*)  

M01.0* Viêm khớp do não mô cầu (A39.8†)  
Loại trừ:  Viêm khớp sau nhiễm não mô cầu 

(M03.0*)  

M01.1* Viêm khớp do lao (A18.0†)  
Loại trừ:  Cột sống (M49.0*)  

M01.2* Viêm khớp  trong bệnh Lyme (A69.2†)  

M01.3* Viêm khớp  trong các bệnh nhiễm khuẩn 
được xếp loại ở mục khác 
Viêm khớp  trong các bệnh:  

 Phong [bệnh Hansen  (A30.- †)  

 Nhiễm tại chỗ vi khuẩn thương hàn (A02.2†)  

 Thương hàn và phó thương hàn (A01.- †)  

viêm khớp do  lậu cầu (A54.4†)  

M01.4* Viêm khớp trong bệnh Rubêôn (B06.8†)  

M01.5* Viêm khớp trong nhiễm một số  virut đã 
được xếp loại ở mục  khác 
Viêm khớp  trong các bệnh:  

 Quai bị (B26.8†)  

 Sốt O’nyong-nyong (A92.1†)  

M01.6* Viêm khớp do nấm (B35-B49†)  

M01.8* Viêm khớp trong một số bệnh nhiễm 
khuẩn và ký sinh vật được xếp loại ở mục  
khác 

M02 Viêm khớp phản ứng 
[Xem mã về vị trí ở phần đầu của Chương này]  

Loại trừ:  Hội chứng Behcet (M35.2)  

 Thấp khớp cấp (I00)  

M02.0 Bệnh khớp sau mổ chuyển đoạn ruột 

M02.1 Bệnh khớp sau lỵ 

M02.2 Bệnh khớp sau tiêm vaccin 

M02.3 Hội chứng  Reiter 

M02.8 Bệnh viêm khớp phản ứng khác  
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M02.9 Reactive arthropathy, unspecified 

M03* Postinfective and reactive 
arthropathies in diseases classified 
elsewhere 
 [See site code at the beginning of this chapter]  

Excl.:  direct infections of joint in infectious and 

parasitic diseases classified elsewhere 

(M01.-*)  

M03.0* Postmeningococcal arthritis (A39.8 † )  
Excl.:  meningococcal arthritis (M01.0*)  

 
M03.1* Postinfective arthropathy in syphilis 

Clutton joints (A50.5 † )  

Excl.:  Charcot or tabetic arthropathy (M14.6*)  

M03.2* Other postinfectious arthropathies in 
diseases classified elsewhere 
Postinfectious arthropathy in:  

 enteritis due to Yersinia enterocolitica  

(A04.6 † )  

 viral hepatitis (B15-B19 † )  

Excl.:  viral arthropathies (M01.4-M01.5*)  

M03.6* Reactive arthropathy in other diseases 
classified elsewhere 
Arthropathy in infective endocarditis (I33.0 † )  

 

Inflammatory polyarthropathies 
(M05-M14)  

M05 Seropositive rheumatoid arthritis 
[See site code at the beginning of this chapter]  

Excl.:  rheumatic fever (I00)  

 rheumatoid arthritis (of):  

 juvenile (M08.-)  

 spine (M45)  

M05.0 Felty syndrome 
Rheumatoid arthritis with splenoadenomegaly and 

leukopenia 

M05.1† Rheumatoid lung disease (J99.0*)  

M05.2 Rheumatoid vasculitis 

M05.3† Rheumatoid arthritis with involvement of 
other organs and systems 
Rheumatoid:  

 carditis (I52.8*)  

 endocarditis (I39.-*)  

 myocarditis (I41.8*)  

 myopathy (G73.7*)  

 pericarditis (I32.8*)  

 polyneuropathy (G63.6*)  

M05.8 Other seropositive rheumatoid arthritis 

 

 

 

M02.9 Bệnh viêm khớp phản ứng không  đặc 
hiệu 

M03* Bệnh khớp sau nhiễm khuẩn và 
bệnh khớp phản ứng được xếp loại ở 
mục  khác 

[Xem mã về vị trí ở phần đầu của Chương này]  

Loại trừ:  Viêm khớp nhiễm khuẩn trực tiếp sau 

các bệnh nhiễm khuẩn và ký sinh vật 

được xếp loại  ở  mục khác (M01.-*)  

M03.0* Viêm khớp sau nhiễm não mô cầu (A39.8†)  
Loại trừ:  Viêm khớp do não mô cầu (M01.0*)  

M03.1* Bệnh khớp sau nhiễm giang mai  
Bệnh khớp Clutton (A50.5†)  

Loại trừ:  Bệnh khớp Tabét hay bệnh khớp 

Charcot (M14.6*)  

M03.2* Bệnh khớp sau nhiễm khuẩn khác được 
xếp loại ở mụci khác 
Bệnh khớp sau nhiễm khuẩn sau đây:  

 Viêm ruột do Yersnia enterocolitica (A04.6†)  

 Viêm gan do virut (B15-B19†)  

Loại trừ:  Bệnh khớp do virut (M01.4-M01.5*)  

M03.6* Bệnh khớp phản ứng sau một số bệnh 
được xếp loại ở  mục khác 
Bệnh khớp sau viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn 

(I33.0†)  

 

Viêm đa khớp 
(M05-M14)  

M05 Viêm khớp dạng thấp huyết thanh 
dương tính 
[Xem mã về vị trí ở phần đầu của Chương này]  

Loại trừ:  Thấp khớp cấp (I00)  

 Viêm khớp dạng thấp:  

 Viêm khớp  dạng thấp  trẻ em 

(M08.-)  

 Tổn thương cột sống (M45)  

M05.0 Hội chứng Felty 
Viêm khớp dạng thấp  có biểu hiện hạch - lách to 

và giảm bạch cầu 

M05.1†  Tổn thương phổi trong các bệnh lý thấp 
khớp (J99.0*)  

M05.2 Viêm mạch trong bệnh lý thấp khớp  

M05.3† Viêm khớp dạng thấp  có tổn thương các 
tạng liên quan 
Dạng thấp:  

 Viêm tim (I52.8*)  

 Viêm nội tâm mạc (I39.-*)  

 Viêm cơ tim (I41.8*)  

 Viêm cơ (G73.7*)  

 Viêm màng ngoài tim (I32.8*)  

 Viêm  nhiềudây thần kinh (G63.6*)  

M05.8 Viêm khớp dạng thấp huyết thanh dương 
tính khác 
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M05.9 Seropositive rheumatoid arthritis, 
unspecified 

M06 Other rheumatoid arthritis 
 [See site code at the beginning of this chapter]  

M06.0 Seronegative rheumatoid arthritis 

M06.1 Adult-onset Still disease 
Excl.:  Still disease NOS (M08.2)  

M06.2 Rheumatoid bursitis 

M06.3 Rheumatoid nodule 

M06.4 Inflammatory polyarthropathy 
Excl.:  polyarthritis NOS (M13.0)  

M06.8 Other specified rheumatoid arthritis 

M06.9 Rheumatoid arthritis, unspecified 

M07* Psoriatic and enteropathic 
arthropathies 
[See site code at the beginning of this chapter]  

Excl.:  juvenile psoriatic and enteropathic 

arthropathies (M09.-*)  

M07.0* Distal interphalangeal psoriatic 
arthropathy (L40.5 † )  

M07.1* Arthritis mutilans (L40.5 † )  

M07.2* Psoriatic spondylitis (L40.5 † )  

M07.3* Other psoriatic arthropathies (L40.5 † )  

M07.4* Arthropathy in Crohn disease [regional 
enteritis] (K50.- † )  

M07.5* Arthropathy in ulcerative colitis (K51.- † )  

M07.6* Other enteropathic arthropathies 

M08 Juvenile arthritis 
 [See site code at the beginning of this chapter]  

Incl.:  arthritis in children, with onset before 

16Th birthday and lasting longer than 3 

months 

Excl.:  Felty syndrome (M05.0)  

juvenile dermatomyositis (M33.0)  

M08.0 Juvenile rheumatoid arthritis 
Juvenile rheumatoid arthritis with or without 

rheumatoid factor 

M08.1 Juvenile ankylosing spondylitis 
Excl.:  ankylosing spondylitis in adults (M45)  

M08.2 Juvenile arthritis with systemic onset 
Still disease NOS 

Excl.:  adult-onset Still disease (M06.1)  

M08.3 Juvenile polyarthritis (seronegative) 
Chronic juvenile polyarthritis 

M08.4 Pauciarticular juvenile arthritis 

 

 

 

M05.9 Viêm khớp dạng thấp huyết thanh dương 
tính không  đặc hiệu 

M06 Viêm khớp dạng thấp khác 
[Xem mã về vị trí ở phần đầu của Chương này]  

M06.0 Viêm khớp dạng thấp huyết thanh âm tính 

M06.1 Bệnh Still khởi phát ở người lớn 
Loại trừ:  Bệnh Still KXĐK (M08.2)  

M06.2 Viêm bao hoạt dịch do thấp 

M06.3 Hạt ( nốt ) thấp dưới da  

 
M06.4 Viêm nhiều khớp 

Loại trừ:  Viêm nhiều khớp không đặc hiệu 

(M13.0)  

M06.8 Viêm khớp dạng thấp  đặc hiệu khác 

M06.9 Viêm khớp dạng thấp không  đặc hiệu 

M07* Bệnh khớp vẩy nến và bệnh  khớp 
đường ruột 
[Xem mã về vị trí ở phần đầu của Chương này]  

Loại trừ:  bệnh khớp vẩy nến và bệnh khớp 

đường ruột  trẻ em (M09.-*)  

M07.0* Bệnh khớp vẩy nến có tổn thương khớp 
ngón xa (L40.5†)  

M07.1* Viêm khớp   có hủy khớp (L40.5†)  

M07.2* Viêm cột sống vẩy nến (L40.5†)  

M07.3* Bệnh viêm khớp vẩy nến khác (L40.5†)  

M07.4* Bệnh khớp trong bệnh Crohn (Viêm đoạn 
ruột) (K50.- †)  

M07.5* Bệnh khớp trong viêm loét đại tràng  
 (K51.- †)  

M07.6* Bệnh khớp  trong bệnh đường ruột khác 

M08 Viêm khớp  trẻ em 
[Xem mã về vị trí ở phần đầu của Chương này]  

Bao gồm:  Viêm khớp ở trẻ em khởi phát trước 

16 tuổi và kéo dài trên 3 tháng 

Loại trừ:  Hội chứng Felty (M05.0)  

 Viêm da - cơ  trẻ em (M33.0)   

M08.0 Viêm khớp dạng thấp trẻ em   
Viêm khớp dạng thấp trẻ em có hoặc không có yếu 

tố dạng thấp 

M08.1 Viêm cột sống dính khớp trẻ em 
Loại trừ:  Viêm cột sống dính khớp người lớn 

(M45)  

M08.2 Viêm khớp trẻ em thể khởi đầu hệ thống 
Bệnh Still không đặc hiệu 

Loại trừ:  Bệnh Stillở người trưởng thành 

(M06.1)  

M08.3 Viêm khớp trẻ em huyết thanh âm tính 
Viêm khớp mạn tính trẻ em 

M08.4 Viêm khớp trẻ em thể ít khớp 
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M08.8 Other juvenile arthritis 

M08.9 Juvenile arthritis, unspecified 

M09* Juvenile arthritis in diseases 
classified elsewhere 
 [See site code at the beginning of this chapter]  

Excl.:  arthropathy in Whipple disease (M14.8*)  

M09.0* Juvenile arthritis in psoriasis (L40.5 † )  

M09.1* Juvenile arthritis in Crohn disease 
[regional enteritis] (K50.- † )  

M09.2* Juvenile arthritis in ulcerative colitis  
(K51.- † )  

M09.8* Juvenile arthritis in other diseases 
classified elsewhere 

M10 Gout 
 [See site code at the beginning of this chapter]  

M10.0 Idiopathic gout 
Gouty bursitis  

Primary gout  

Urate tophus of heart †  (I43.8*)  

M10.1 Lead-induced gout 

M10.2 Drug-induced gout 
Use additional external cause code (Chapter XX), 

if desired, to identify drug. 

M10.3 Gout due to impairment of renal function 
Use additional code, if desired, to identify 

impairment of kidney disease (N17-N19)  

M10.4 Other secondary gout 

M10.9 Gout, unspecified 

M11 Other crystal arthropathies 
 [See site code at the beginning of this chapter]  

M11.0 Hydroxyapatite deposition disease 

M11.1 Familial chondrocalcinosis 

M11.2 Other chondrocalcinosis 
Chondrocalcinosis NOS 

M11.8 Other specified crystal arthropathies 

M11.9 Crystal arthropathy, unspecified 

M12 Other specific arthropathies 
 [See site code at the beginning of this chapter]  

Excl.:  arthropathy NOS (M13.9)  

 arthrosis (M15-M19)  

cricoarytenoid arthropathy (J38.7)  

M12.0 Chronic postrheumatic arthropathy 
[Jaccoud] 

M12.1 Kaschin-Beck disease 

M12.2 Villonodular synovitis (pigmented) 

 

M08.8 Các viêm khớp  trẻ em khác 

M08.9 Các viêm khớp trẻ em không đặc hiệu 

M09* Viêm khớp thiếu niên trong các 
bệnh được xếp ở mục  khác 
[Xem mã về vị trí ở phần đầu của Chương này]  

Loại trừ:  Bệnh khớptrong bệnh Whipple 

(M14.8*)  

M09.0* Viêm khớp thiếu niên sau vẩy nến (L40.5†)  

M09.1* Viêm khớp trẻ em trong bệnh Crohn (viêm 
ruột đoạn] (K50.- †)  

M09.2* Viêm khớp trẻ em trong bệnh viêm loét đại 
tràng (K51.- †)  

M09.8* Viêm khớp trẻ em trong các bệnh được 
xếp ở  mục khác 

M10 Gút (thống phong) 
[Xem mã về vị trí ở phần đầu của Chương này]  

M10.0 Bệnh gút vô căn 
Viêm túi thanh dịch do gút 

Gút nguyên phát  

Hạt tophi do gút ở tim (I43.8*)  

M10.1 Bệnh gút do ngộ độc chì 

M10.2 Bệnh gút do thuốc 
Nếu cần tham khảo thêm chương XX để xác định 

các loại thuốc. 

M10.3 Bệnh gút do thương tổn chức năng thận 
Sử dụng mã bổ sung nếu muốn xác định tổn 

thương trong bệnh thận (N17-N19) 

M10.4 Bệnh gút thứ phát khác 

M10.9 Bệnh gút không xác định 

M11 Các bệnh khớp khác do vi tinh thể 
[Xem mã về vị trí ở phần đầu của Chương này]  

M11.0 Bệnh do lắng đọng hydroxyapatit 

M11.1 Bệnh vôi hoá sụn có tính chất gia đình 

M11.2 Bệnh vôi hoá sụn khác 
Bệnh vôi hoá sụn không đặc hiệu 

M11.8 Bệnh khớp khác do các vi tinh thể được 
xác định 

M11.9 Bệnh khớp do vi tinh thể không xác định 

M12 Các bệnh khớp đặc hiệu khác 
[Xem mã về vị trí ở phần đầu của Chương này]  

Loại trừ:  Bệnh khớp không đặc hiệu (M13.9)  

thoái hoá  khớp (M15-M19)  

bệnh khớp nhẫn móng (J38.7)  

M12.0 Bệnh khớp mạn tính sau thấp (bệnh khớp 
Jaccoud) 

M12.1 Bệnh Kaschin-Beck 

M12.2 Viêm màng hoạt dịch thể lông nốt (sắc tố) 
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M12.3 Palindromic rheumatism 

M12.4 Intermittent hydrarthrosis 

M12.5 Traumatic arthropathy 
Excl.:  post-traumatic arthrosis (of):  

 NOS (M19.1)  

 first carpometacarpal joint (M18.2-

M18.3)  

 hip (M16.4-M16.5)  

 knee (M17.2-M17.3)  

 other single joints (M19.1)  

M12.8 Other specific arthropathies, not 
elsewhere classified 
Transient arthropathy 

M13 Other arthritis 
[See site code at the beginning of this chapter]  

Excl.:  arthrosis (M15-M19)  

M13.0 Polyarthritis, unspecified 

M13.1 Monoarthritis, not elsewhere classified 

M13.8 Other specified arthritis 
Allergic arthritis 

M13.9 Arthritis, unspecified 
Arthropathy NOS 

M14* Arthropathies in other diseases 
classified elsewhere 
Excl.:  arthropathy in:  

 haematological disorders (M36.2-

M36.3*)  

 hypersensitivity reactions (M36.4*)  

 neoplastic disease (M36.1*)  

 neuropathic spondylopathy (M49.4*)  

psoriatic and enteropathic arthropathies 

(M07.-*)  

 psoriatic and enteropathic arthropathies  

 juvenile (M09.-*)  

M14.0* Gouty arthropathy due to enzyme defects 
and other inherited disorders 
Gouty arthropathy in:  

 Lesch-Nyhan syndrome (E79.1 † )  

 sickle-cell disorders (D57.- † )  

M14.1* Crystal arthropathy in other metabolic 
disorders 
Crystal arthropathy in hyperparathyroidism (E21.- 

† )  

M14.2* Diabetic arthropathy (E10-E14 with 
common fourth character.6 † )  
Excl.:  diabetic neuropathic arthropathy 

(M14.6*)  

M14.3* Lipoid dermatoarthritis (E78.8 † )  

M14.4* Arthropathy in amyloidosis (E85.- † )  

M14.5* Arthropathies in other endocrine, 
nutritional and metabolic disorders 
Arthropathy in:  

 acromegaly and pituitary gigantism (E22.0 † )  

M12.3 Bệnh thấp khớp  thoáng qua 

M12.4 Tràn dịch khớp hay tái phát 

M12.5 Bệnh khớp do chấn thương 
Loại trừ:  thoái hoá  khớp sau chấn thương của:  

 Không đặc hiệu  (M19.1)  

 Khớp cổ - bàn ngón tay thứ nhất 

(M18.2-M18.3)  

 Khớp háng (M16.4-M16.5)  

 Khớp gối (M17.2-M17.3)  

 Một khớp độc nhất khác (M19.1)  

M12.8 Các bệnh khớp đặc hiệu khác không được 
xếp loại ở mục  khác 
Bệnh khớp thoáng qua 

M13 Các viêm khớp khác 
[Xem mã về vị trí ở phần đầu của Chương này]  

Loại trừ:  Hư khớp (M15-M19)  

M13.0 Viêm đa khớp không xác định 

M13.1 Viêm một khớp không được xếp loại ở 
mục  khác 

M13.8 Các viêm khớp đặc hiệu  khác 
Viêm khớp dị ứng 

M13.9 Viêm khớp không đặc hiệu  
Bệnh khớp không đặc hiệu 

M14* Bệnh khớp trong các bệnh không 
được xếp loại ở  mục khác 
Loại trừ:  Bệnh khớp trong  

 Các bệnh máu (M36.2-M36.3*)  

 Do phản ứng quá mẫn (M36.4*)  

 Các khối u (M36.1*)  

 Bệnh cột sống do thần kinh (M49.4*)  

  Bệnh khớp vảy nến và bệnh khớp 

đường ruột M07.-  

 Thiếu niên (M09.-*)  

M14.0* Bệnh khớp gút do thiếu men và các bệnh  
 lý di truyền khác 

Bệnh khớp Gút sau các bệnh:  

 Hội chứng Lesch-Nyhan (E79.1†)  

 Bệnh hồng cầu liềm (D57.- †)  

M14.1* Bệnh khớp do vi tinh thể sau các rối loạn 
chuyển hoá được xếp loại ở  mục khác 
Bệnh khớp do vi tinh thể trong cường cận giáp 

trạng (E21.- †)  

M14.2* Bệnh khớp do đái tháo đường đường 
(E10-E14† với k  t  th  tư chung là .6)  
Loại trừ:  Bệnh khớp do tổn thương thần kinh 

trong bệnh đái tháo đường  (M14.6*)  

M14.3* Viêm khớp và da nhiễm mỡ (E78.8†)  

M14.4* Bệnh khớp nhiễm bột (E85.- †)  

M14.5* Bệnh khớp trong các bệnh nội tiết, dinh 
dưỡng và các bệnh chuyển hoá khác 
Bệnh khớp trong các bệnh:  

 Bệnh to đầu chi và khổng lồ do tuyến yên 

(E22.0†)  
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 haemochromatosis (E83.1 † )  

 hypothyroidism (E00-E03 † )  

 thyrotoxicosis [hyperthyroidism] (E05.- † )  

M14.6* Neuropathic arthropathy 
Charcot or tabetic arthropathy (A52.1 † )  

Diabetic neuropathic arthropathy (E10-E14 with 

common fourth character.6 † )  

M14.8* Arthropathies in other specified diseases 
classified elsewhere 
Arthropathy in:  

 erythema:  

 multiforme (L51.- † )  

 nodosum (L52 † )  

 sarcoidosis (D86.8 † )  

 Whipple disease (K90.8 † )  

 

Arthrosis 
(M15-M19)  
 
Note:  In this block the term osteoarthritis is used as a 

synonym for arthrosis or osteoarthrosis. The term 

primary has been used with its customary clinical 

meaning of no underlying or determining 

condition identified. 

Excl.:  osteoarthritis of spine (M47.-)  

M15 Polyarthrosis 
Incl.:  arthrosis with mention of more than one 

site 

Excl.:  bilateral involvement of single joint 

(M16-M19)  

M15.0 Primary generalized (osteo)arthrosis 

M15.1 Heberden nodes (with arthropathy) 

M15.2 Bouchard nodes (with arthropathy) 

M15.3 Secondary multiple arthrosis 
Post-traumatic polyarthrosis 

M15.4 Erosive (osteo)arthrosis 

M15.8 Other polyarthrosis 

M15.9 Polyarthrosis, unspecified 
Generalized osteoarthritis NOS 

M16 Coxarthrosis [arthrosis of hip] 

M16.0 Primary coxarthrosis, bilateral 

M16.1 Other primary coxarthrosis 
Primary coxarthrosis:  

 NOS  

 unilateral 

M16.2 Coxarthrosis resulting from dysplasia, 
bilateral 

 
 
 

 Bệnh nhiễm huyết thiết tố (E83.1†)  

 Suy tuyến giáp (E00-E03†)  

 Nhiễm độc tuyến giáp (cường giáp) (E05.- †)  

M14.6* Bệnh khớp do thần kinh 
Charcot hay Tabet (A52.1†)  

Bệnh khớp thần kinh do đái tháo  đường (E10-

E14† với ký tự thứ tư chung là 6)  

M14.8* Bệnh khớp trong các bệnh đặc hiệu  khác 
đuợc xếp loại  mục khác 
Bệnh khớp sau:  

 Hồng ban:  

 Đa dạng (L51.- †)  

 Hồng ban nút (L52†)  

 Bệnh Sarcoidosis (D86.8†)  

 Bệnh Whipple (K90.8†)  

Bệnh thoái hoá khớp 
(M15-M19)  
 
Ghi chú:  Có thể dùng các từ đồng nghĩa: hư khớp, thoái 

khớp, thoái hoá khớp, viêm xương khớp (Osteo 

- arthritis), hư xương khớp. từ nguyên phát 

được dùng để chỉ những trường hợp hư khớp 

không có nguyên nhân hay điều kiện  rõ rệt, 

không xác định 

Loại trừ:  thoái hoá cột sống (M47.-)  

M15 Thoái hoá đa khớp 
Bao gồm:   nhiều vị trí 

Loại trừ:  Các trường hợp tổn thương hai  bên 

của một khớp (M16-M19)  

M15.0 Thoái hoá khớp nguyên phát có tính gia 
đình 

M15.1 Có hạt Heberden (có kèm tổn thương 
khớp) 

M15.2 Hạt Bouchard (có kèm tổn thương khớp) 

M15.3 Thoái hoá nhiều khớp thứ phát 
Thoái hoá đa khớp sau chấn thương 

M15.4 Thoái hoá khớp kiểu bào mòn 

M15.8 Các thoái hoá đa khớp khác 

M15.9 Các thoái hoá đa khớp không đặc hiệu 
Thoái hoá khớp toàn thể  không đặc hiệu 

M16 Thoái hoá khớp háng 

M16.0 Thoái hoá khớp háng nguyên phát cả 2 
bên 

M16.1 Các thoái hoá khớp háng nguyên phát 
khác 
Các thoái hoá khớp háng nguyên phát:  

  Không đặc hiệu 

  Một bên 

M16.2 Các thoái hoá khớp háng do loạn dưỡng 
cả 2 bên 
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M16.3 Other dysplastic coxarthrosis 
Dysplastic coxarthrosis:  

 NOS  

 unilateral 

M16.4 Post-traumatic coxarthrosis, bilateral 

M16.5 Other post-traumatic coxarthrosis 
Post-traumatic coxarthrosis:  

 NOS  

 unilateral 

M16.6 Other secondary coxarthrosis, bilateral 

M16.7 Other secondary coxarthrosis 
Secondary coxarthrosis:  

 NOS  

 unilateral 

M16.9 Coxarthrosis, unspecified 

M17 Gonarthrosis [arthrosis of knee] 

M17.0 Primary gonarthrosis, bilateral 

M17.1 Other primary gonarthrosis 
Primary gonarthrosis:  

 NOS  

 unilateral 

M17.2 Post-traumatic gonarthrosis, bilateral 

M17.3 Other post-traumatic gonarthrosis 
Post-traumatic gonarthrosis:  

 NOS  

 unilateral 

M17.4 Other secondary gonarthrosis, bilateral 

M17.5 Other secondary gonarthrosis 
Secondary gonarthrosis:  

 NOS  

 unilateral 

M17.9 Gonarthrosis, unspecified 

M18 Arthrosis of first carpometacarpal 
joint 

M18.0 Primary arthrosis of first carpometacarpal 
joints, bilateral 

M18.1 Other primary arthrosis of first 
carpometacarpal joint 
Primary arthrosis of first carpometacarpal joint:  

 NOS  

 unilateral 

M18.2 Post-traumatic arthrosis of first 
carpometacarpal joints, bilateral 

 
 
 
 
 
 
 

M16.3 Các thoái hoá khớp háng do loạn dưỡng 
khác 
Các thoái hoá khớp háng do loạn dưỡng:  

 Không đặc hiệu  

 Một bên 

M16.4 Thoái hoá khớp háng sau chấn thương cả 
2 bên 

M16.5 Các thoái hoá khớp háng sau chấn thương 
khác 
Các thoái hoá khớp háng sau chấn thương:  

 Không đặc hiệu  

 Một bên 

M16.6 Các thoái hoá khớp háng thứ phát khác cả 
2 bên 

M16.7 Các thoái hoá khớp háng thứ phát khác 
Các thoái hoá khớp háng thứ phát:  

 Không đặc hiệu  

 Một bên 

M16.9 Thoái hoá khớp háng không xác định 

M17 Thoái hoá khớp gối 

M17.0 Thoái hoá khớp gối nguyên phát cả 2 bên 

M17.1 Thoái hoá khớp gối nguyên phát khác 
Thoái hoá khớp gối nguyên phát:  

 Không đặc hiệu  

 Một bên 

M17.2 Thoái hoá khớp gối sau chấn thương cả 2 
bên 

M17.3 Thoái hoá khớp gối sau chấn thương khác 
Thoái hoá khớp gối sau chấn thương:  

  Không đặc hiệu  

 Một bên 

M17.4 Thoái hoá khớp gối thứ phát khác cả 2 bên 

M17.5 Thoái hoá khớp gối thứ phát khác 
Thoái hoá khớp gối thứ phát:  

 Không đặc hiệu  

 Một bên 

M17.9 Thoái hoá khớp gối không đặc hiệu 

M18 Thoái hoá khớp cổ - bàn ngón tay 
cái 

M18.0 Thoái hoá khớp cổ bàn ngón tay cái cả 2 
bên 

M18.1 Các thoái hoá nguyên phát khác của khớp 
cổ - bàn ngón cái 
Thoái hoá nguyên phát khác của khớp cổ - bàn 

ngón cái:  

 Không đặc hiệu  

 Một bên 

M18.2 Thoái hoá khớp cổ- bàn ngón cái sau chấn 
thương cả 2 bên 
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M18.3 Other post-traumatic arthrosis of first 
carpometacarpal joint 
Post-traumatic arthrosis of first carpometacarpal 

joint:  

 NOS  

 unilateral 

18.4 Other secondary arthrosis of first 
carpometacarpal joints, bilateral 

M18.5 Other secondary arthrosis of first 
carpometacarpal joint 
Secondary arthrosis of first carpometacarpal joint:  

 NOS  

 unilateral 

M18.9 Arthrosis of first carpometacarpal joint, 
unspecified 

M19 Other arthrosis 
 [See site code at the beginning of this chapter]  

Excl.:  arthrosis of spine (M47.-)  

 hallux rigidus (M20.2)  

polyarthrosis (M15.-)  

M19.0 Primary arthrosis of other joints 
Primary arthrosis NOS 

M19.1 Post-traumatic arthrosis of other joints 
Post-traumatic arthrosis NOS 

M19.2 Other secondary arthrosis 
Secondary arthrosis NOS 

M19.8 Other specified arthrosis 

M19.9 Arthrosis, unspecified 

 

Other joint disorders 
(M20-M25)  
 
Excl.:  joints of the spine (M40-M54)  

M20 Acquired deformities of fingers and 
toes 
Excl.:  acquired absence of fingers and toes 

(Z89.-)  

 congenital:  

 absence of fingers and toes (Q71.3, 

Q72.3)  

 deformities and malformations of 

fingers and toes (Q66.-, Q68-Q70, 

Q74.-)  

M20.0 Deformity of finger(s) 
Boutonnière and swan-neck deformities 

Excl.:  clubbing of fingers (R68.3)  

palmar fascial fibromatosis [Dupuytren] 

(M72.0)  

trigger finger (M65.3)  

 
 
 
 

M18.3 Thoái hoá khớp cổ- bàn ngón cái sau chấn 
thương khác 
Thoái hoá khớp cổ bàn ngón cái sau chấn thương:  

 Không đặc hiệu  

 Một bên 

 

M18.4 Thoái hoá khớp cổ bàn ngón cái thứ phát 
khác cả 2 bên 

M18.5 Thoái hoá khớp cổ bàn ngón cái thứ phát 
khác 
Thoái hoá khớp cổ bàn ngón cái thứ phát:  

  Không đặc hiệu  

 Một bên 

M18.9 Thoái hoá khớp cổ bàn ngón cái không  
đặc hiệu 

M19 Thoái hoá khớp khác 
[Xem mã về vị trí ở phần đầu của Chương này]  

Loại trừ:  Thoái hoá cột sống (M47.-)  

 Cứng ngón chân cái (M20.2)  

Thoái hoá đa khớp (M15.-)  

M19.0 Thoái hoá khớp nguyên phát ở các khớp 
khác 
Thoái hoá nguyên phát không đặc hiệu 

M19.1 Thoái hoá khớp sau chấn thương ở các 
khớp khác 
Thoái hoá khớp sau chấn thương không đặc hiệu 

M19.2 Thoái hoá khớp thứ phát khác 
Thoái hoá khớp thứ phát  không đặc hiệu 

M19.8 Thoái hoá khớp điển hình khác 

M19.9 Thoái hoá khớp khôngđặc hiệu 

 

Bệnh khác ở khớp 
(M20-M25)  
 
Loại trừ:  Khớp cột sống (M40-M54)  

M20 Biến dạng mắc phải của ngón tay 
và ngón chân 
Loại trừ:  Thiếu ngón tay và ngón chân mắc phải 

(Z89.-)  

 Bẩm sinh:  

 Thiếu ngón tay, chân (Q71.3, 

Q72.3)  

 Dị tật và biến dạng ngón tay, chân 

(Q66.-, Q68-Q70, Q74.-)  

M20.0  Biến dạng ngón tay 
 Biến dạng ngón tay của người thợ thùa khuyết hay 

cổ thiên nga 

Loại trừ:  ngón tay hình  dùi trống(R68.3)  

Xơ hoá cân  mạc lòng bàn tay 

(Dupuytren) (M72.0)  

Ngón tay lò xo (M65.3)  
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M20.1 Hallux valgus (acquired) 
Bunion 

M20.2 Hallux rigidus 

M20.3 Other deformity of hallux (acquired) 
Hallux varus 

M20.4 Other hammer toe(s) (acquired) 

M20.5 Other deformities of toe(s) (acquired) 

M20.6 Acquired deformity of toe(s), unspecified 

M21 Other acquired deformities of limbs 
 [See site code at the beginning of this chapter]  

Excl.:  acquired absence of limb (Z89.-)  

acquired deformities of fingers or toes 

(M20.-)  

 congenital:  

 absence of limbs (Q71-Q73)  

 deformities and malformations of 

limbs (Q65-Q66, Q68-Q74)  

coxa plana (M91.2)  

M21.0 Valgus deformity, not elsewhere classified 
Excl.:  metatarsus valgus (Q66.6)  

talipes calcaneovalgus (Q66.4)  

M21.1 Varus deformity, not elsewhere classified 
Excl.:  metatarsus varus (Q66.2)  

tibia vara (M92.5)  

M21.2 Flexion deformity 

M21.3 Wrist or foot drop (acquired) 

M21.4 Flat foot [pes planus] (acquired) 
Excl.:  congenital pes planus (Q66.5)  

M21.5 Acquired clawhand, clubhand, clawfoot 
and clubfoot 
Excl.:  clubfoot, not specified as acquired 

(Q66.8)  

M21.6 Other acquired deformities of ankle and 
foot 
Excl.:  deformities of toe (acquired) (M20.1-

M20.6)  

 

M21.7 Unequal limb length (acquired) 

M21.8 Other specified acquired deformities of 
limbs 

M21.9 Acquired deformity of limb, unspecified 

 

 

 

 

 

M20.1  Biến dạng quẹo ngón chân cái ra ngoài 
(mắc phải) Hallux valgus 
 viêm bao hoạt dịch ngón chân cái 

M20.2  Biến dạng cứng ngón chân cái (hallux 
rigidus) 

M20.3 Các  biến dạng ngón chân cái mắc phải 
khác 

Ngón chân cái quẹo vào trong (hallux varus) 

M20.4  Biến dạng ngón chân hình búa (mắc phải) 

M20.5 Các  biến dạng khác của ngón chân (mắc 
phải) 

M20.6 Các  biến dạng mắc phải khác của ngón 
chân không  đặc hiệu 

M21 Biến dạng mắc phải khác của chi 
[Xem mã về vị trí ở phần đầu của Chương này]  

Loại trừ:  Thiếu hụt chi  mắc phải (Z89.-)  

Biến dạng mắc phải của ngón tay  

hoặc ngón chân (M20.-)  

 Bẩm sinh:  

 Thiếu hụt chi (Q71-Q73)  

 Biến dạng  và dị tật  của chi (Q65-

Q66, Q68-Q74)  

Tật khớp háng phẳng (M91.2)  

M21.0 Biến dạng  vẹo ra ngoài, không xếp loại ở  
mục khác 
Loại trừ:  Xương đốt bàn chân  vẹo ra ngoài 

(Q66.6)  

 Bàn gót chân vẹo ra ngoài (Q66.4)  

M21.1 Biến dạng  vẹo vào trong, không xếp loại ở  
mục khác 
Loại trừ:  Xương đốt bàn chân  vẹo vào trong 

(Q66.2)  

 Xương chày vẹo vào trong (M92.5)  

M21.2 Biến dạng  gấp 

M21.3 Biến dạng cổ tay  hoặc bàn chân rủ  (mắc 
phải) 

M21.4 Biến dạng  bàn chân phẳng (mắc phải) 
Loại trừ:  Bàn chân phẳng bẩm sinh (Q66.5)  

M21.5 Biến dạng bàn tay  quặp, bàn tay vẹo, bàn 
chân  quặp, bàn chân vẹo (mắc phải) 
Loại trừ:  Bàn chân vẹo không đặc hiệu  như 

mắc phải (Q66.8)  

M21.6 Các  biến dạng mắc phải khác của cổ chân 
và bàn chân 
Loại trừ:  Biến dạng của ngón chân (mắc phải) 

(M20.1-M20.6)  

M21.7 Chi lệch (mắc phải) 

M21.8  Biến dạng mắc phải đặc hiệu  khác của 
chi 

M21.9  Biến dạng mắc phải không đặc hiệu của 
chi 
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M22 Disorders of patella 
Excl.:  dislocation of patella (S83.0)  

M22.0 Recurrent dislocation of patella 

M22.1 Recurrent subluxation of patella 

M22.2 Patellofemoral disorders 

M22.3 Other derangements of patella 

M22.4 Chondromalacia patellae 

M22.8 Other disorders of patella 

M22.9 Disorder of patella, unspecified 

M23 Internal derangement of knee 
The following supplementary subclassification to indicate 

the site of involvement is provided for optional use with 

appropriate subcategories in M23.-; see also note on  

page XIII-2.  

0  Multiple sites  

1  Anterior cruciate ligament or Anterior horn of 

 medial meniscus  

2  Posterior cruciate ligament or Posterior horn of 

 medial meniscus  

3  Medial collateral ligament or Other and 

 unspecified medial meniscus  

4  Lateral collateral ligament or Anterior horn of 

 lateral meniscus  

5 Posterior horn of lateral meniscus 

6 Other and unspecified lateral meniscus 

7  Capsular ligament  

9  Unspecified ligamentor Unspecified meniscus 

Excl.:  ankylosis (M24.6)  

current injury - see injury to the knee and 

lower leg (S80-S89)  

 deformity of knee (M21.-)  

 disorders of patella (M22.-)  

 osteochondritis dissecans (M93.2)  

recurrent dislocation or subluxation 

(M24.4)  

 recurrent dislocation or subluxation  

 patella (M22.0-M22.1)  

M23.0 Cystic meniscus 

M23.1 Discoid meniscus (congenital) 

M23.2 Derangement of meniscus due to old tear 
or injury 
Old bucket-handle tear 

M23.3 Other meniscus derangements 

Degenerate  

Detached  

Retained 
meniscus 

M23.4 Loose body in knee 

 

 

M22  Các bất thường của xương bánh 
chè 

Loại trừ:  Trật xương bánh chè (S83.0)  

M22.0 Trật xương bánh chè tái phát 

M22.1 Bán trật xương bánh chè tái phát 

M22.2  Bất thường khớp đùi bánh chè 

M22.3 Các  loại trật khác của xương bánh chè 

M22.4 Chứng  nhuyễn sụn xương bánh chè 

M22.8 Các bất thường  của xương bánh chè 

M22.9 Các  bất thường của xương bánh chè 
không  đặc hiệu 

M23  Tổn thương bên trong khớp gối 
Những phân nhóm phụ sau đây chỉ vị trí tổn thương dùng 

cho phân hạng phụ M23, xem thêm trang 2 chưong XIII 

0   Nhiều vị trí  

1  Dây chằng chéo trước hoặc sừng trước của sụn 

chêm trong  

2  Dây chằng chéo sau hoặc sừng sau của sụn chêm 

trong 

3  Dây chằng bên trong hoặc sụn chêm trong không 

  đặc hiệu và các loại khác  

4  Dây chằng bên ngoài hoặc sừng trước của sụn 

 chêm ngoài  

5 Sừng sau của sụn chêm ngoài 

6 Sụn chêm ngoài không đặc hiệu và các loại khác   

7  Dây chằng bao khớp  

9  Dây chằng không  đặc hiệu hoặc sụn chêm không  

đặc hiệu 

Loại trừ:  Cứng khớp (M24.6)  

chấn thương thông thường - xem thêm 

chấn thương khớp gối và chi dưới 

(S80-S89)  

Dị tật của khớp gối (M21.-)  

 Bất thường của xương bánh chè 

(M22.-)  

Viêm xương sụn bóc tách (M93.2)  

Trật khớp  hoặc bán trật khớp tái phát 

M24.4  

 Xương bánh chè (M22.0-M22.1)  

M23.0 Kén (nang) sụn chêm 

M23.1 Sụn chêm dạng đĩa (bẩm sinh) 

M23.2 Sụn chêm di lệch do tổn thương rách hay 
chấn thương cũ 
Rách cũ kiểu quai xô 

M23.3 Các tổn thương sụn chêm khác 

Thoái hoá  

Tách 

Kẹt  
Sụn chêm 

M23.4  Dị vật nội khớp 
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M23.5 Chronic instability of knee 

M23.6 Other spontaneous disruption of 
ligament(s) of knee 

M23.8 Other internal derangements of knee 
Laxity of ligament of knee  

Snapping knee 

M23.9 Internal derangement of knee, unspecified 

M24 Other specific joint derangements 
[See site code at the beginning of this chapter]  

Excl.:  current injury - see injury of joint by body 

region  

 ganglion (M67.4)  

 snapping knee (M23.8)  

temporomandibular joint disorders 

(K07.6)  

M24.0 Loose body in joint 
Excl.:  loose body in knee (M23.4)  

M24.1 Other articular cartilage disorders 
Excl.:  chondrocalcinosis (M11.1-M11.2)  

 internal derangement of knee (M23.-)  

 metastatic calcification (E83.5)  

ochronosis (E70.2)  

M24.2 Disorder of ligament 
Instability secondary to old ligament injury  

Ligamentous laxity NOS 

Excl.:  familial ligamentous laxity (M35.7)  

knee (M23.5-M23.8)  

M24.3 Pathological dislocation and subluxation 
of joint, not elsewhere classified 
Excl.:  dislocation or displacement of joint:  

 congenital - see congenital 

malformations and deformations of 

the musculoskeletal system (Q65-

Q79)  

 current injury - see injury of joints and 

ligaments by body region  

 recurrent (M24.4)  

M24.4 Recurrent dislocation and subluxation of 
joint 
Excl.:  patella (M22.0-M22.1)  

vertebral subluxation (M43.3-M43.5)  

M24.5 Contracture of joint 
Excl.:  acquired deformities of limbs (M20-M21)  

contracture of tendon (sheath) without 

contracture of joint (M67.1)  

Dupuytren contracture (M72.0)  

M24.6 Ankylosis of joint 
Excl.:  spine (M43.2)  

stiffness of joint without ankylosis 

(M25.6)  

M24.7 Protrusio acetabuli 

 
 
 
 

M23.5 Tổn thương mất vững mạn tính  của khớp 
gối 

M23.6  Các đứt tự phát khác của dây chằng trong  
khớp gối 

M23.8 Các bệnh bên trong khác của khớp gối 
Dây chằng khớp gối lỏng lẻo  

 Khớp gối lạo xạo 

M23.9 Bệnh bên trong khớp gối không   đặc hiệu 

M24 Các tổn thương đặc hiệu khác ở 
khớp 

[Xem mã về vị trí ở phần đầu của Chương này]  

Loại trừ:  Đang chấn  thương, xem thêm mục 

(M67.4)  

 Khớp gối  lạo xạo (M23.8) 

 Bệnh lý khớp thái dương hàm (K07.6)  

 
M24.0 Dị vật nội khớp 

Loại trừ:  Dị vật bên trong  khớp gối (M23.4)  

M24.1 Các bệnh sụn khớp khác 
Loại trừ:  Vôi hoá sụn (M11.1-M11.2)  

 Bệnh bên trong khớp gối (M23.-)  

Vôi hoá do di căn (E83.5)  

Bệnh da xạm nâu (E70.2)  

M24.2 Bệnh dây chằng 
Dây chằng lỏng lẻo sau chấn thương cũ  

   Lỏng lẻo dây chằng không đặc hiệu 

Loại trừ:  Bệnh dây chằng lỏng lẻo có tính gia 

đình (M35.7)  

 Khớp gối (M23.5-M23.8)  

M24.3 Trật và bán  trật bệnh lý  của khớp chưa 
được xếp  loại ở  mục khác 
Loại trừ:  Trật khớp hoặc tư thể bất thường của 

khớp:  

 Bẩm sinh, xem thêm dị tật bẩm 

sinh và  biến dạng hệ cơ xương 

khớp (Q65-Q79)  

 Đang chấn thương, xem thêm mục 

chấn thương khớp và dây chằng 

theo vùng cơ thể 

 Hay tái phát (M24.4)  

M24.4 Trật  và bán trật khớp  tái phát của khớp 
Loại trừ:  Xương bánh chè (M22.0-M22.1)  

  Trượt đốt sống (M43.3-M43.5)  

M24.5 Cứng khớp 
Loại trừ:  Biến dạng  mắc phải của các chi 

(M20-M21)  

 Co cứng gân không đi kèm  cứng 

khớp (M67.1) 

  Bệnh Dupuytren (M72.0)  

M24.6 Dính  khớp 
Loại trừ:  cột sống (M43.2) 

  cứng khớp không có  dính khớp 

(M25.6)    

M24.7   Lồi vào trong ổ cối (protrusioacetabuli) 
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M24.8 Other specific joint derangements, not 
elsewhere classified 
Excl.:  that involving iliotibial band syndrome 

(M76.3)  

M24.9 Joint derangement, unspecified 

M25 Other joint disorders, not 
elsewhere classified 
 [See site code at the beginning of this chapter]  

Excl.:  abnormality of gait and mobility (R26.-)  

 calcification of:  

 bursa (M71.4)  

 shoulder (joint) (M75.3)  

 tendon (M65.2)  

 deformities classified to M20-M21  

difficulty in walking (R26.2)  

M25.0 Haemarthrosis 
Excl.:  current injury - see injury of joint by body 

region 

M25.1 Fistula of joint 

M25.2 Flail joint 

M25.3 Other instability of joint 
Excl.:  instability of joint secondary to:  

 old ligament injury (M24.2)  

 removal of joint prosthesis (M96.8)  

 
M25.4 Effusion of joint 

Excl.:  hydrarthrosis of yaws (A66.6)  

M25.5 Pain in joint 

M25.6 Stiffness of joint, not elsewhere classified 

M25.7 Osteophyte 

M25.8 Other specified joint disorders 

M25.9 Joint disorder, unspecified 

 

 
 
Systemic connective tissue disorders 
(M30-M36)  
 
Incl.:  autoimmune disease:  

 NOS  

 systemic 

collagen (vascular) disease:  

 NOS  

 systemic 

Excl.:  antiphospholipid syndrome (D68.6)  

autoimmune disease, single organ or single cell-

type (code to relevant condition category) 

 

 

M24.8 Các bệnh khớp đặc hiệu  khác không xếp  
loại ở mục  khác 
Loại trừ:  bệnh liên quan đến hội chứng dải xơ  

chậu- chày (M76.3) 

M24.9 Những bệnh lý  khớp không  đặc hiệu 

M25 Bệnh khớp khác, không được xếp  
loại ở mục  khác 
[Xem mã về vị trí ở phần đầu của Chương này]  

Loại trừ:  Sự bất thường của dáng đi và sự vận 

động (R26.-)  

Vôi hoá ở:  

 bao thanh mạc (M71.4)  

 vai ( khớp) (M75.3)  

 gân (M65.2)  

 Biến dạng  được phân loại từ M20-

M21 

 Đi lại khó khăn (R26.2)  

M25.0 Chảy máu khớp 
Loại trừ:  Đang chấn thương-tìm xác định vị trí 

tổn thương theo định khu 

M25.1 Rò khớp 

M25.2 Lỏng lẻo khớp 

M25.3 Các tổn thương mất vững  khác của khớp 
Loại trừ:  Mất vững  thứ phát sau:  

 tổn thương cũ của dây chằng 

(M24.2)  

 tháo bỏ các bộ phận khớp giả 

(M96.8)  

M25.4 Tràn dịch khớp 
Loại trừ:  tràn dịch do nhiễm pian (ghẻ cóc) 

(A66.6)  

M25.5 Đau khớp 

M25.6  cứng khớp, không xếp  loại ở mục  khác 

M25.7 Gai xương 

M25.8 Các bệnh khớp đặc hiệu khác  

M25.9 Các bệnh khớp không đặc hiệu  

 

 
Bệnh mô liên kết hệ thống 
(M30-M36)  
 
Bao gồm:  Bệnh tự miễn: 

 Không đặc hiệu  

 hệ thống 

 Bệnh tạo keo (mạch máu):  

 Không đặc hiệu  

 hệ thống 

Loại trừ:  hội chứng kháng phospholipid (D68.6) 

  bệnh tự miễn của một cơ quan hoặc một dòng 

tế bào đơn độc (xem các mục này) 
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M30 Polyarteritis nodosa and related 
conditions 

M30.0 Polyarteritis nodosa 

M30.1 Polyarteritis with lung involvement [Churg-
Strauss] 
Allergic granulomatous angiitis 

M30.2 Juvenile polyarteritis 

M30.3 Mucocutaneous lymph node syndrome 
[Kawasaki] 

M30.8 Other conditions related to polyarteritis 
nodosa 
Polyangiitis overlap syndrome 

M31 Other necrotizing vasculopathies 

M31.0 Hypersensitivity angiitis 
Goodpasture syndrome 

M31.1 Thrombotic microangiopathy 
Thrombotic thrombocytopenic purpura 

M31.2 Lethal midline granuloma 

M31.3 Wegener granulomatosis 
Necrotizing respiratory granulomatosis 

M31.4 Aortic arch syndrome [Takayasu] 

M31.5 Giant cell arteritis with polymyalgia 
rheumatica 

M31.6 Other giant cell arteritis 

M31.7 Microscopic polyangiitis 
Microscopic polyarteritis 

Excl.:  polyarteritis nodosa (M30.0)  

M31.8 Other specified necrotizing vasculopathies 
Hypocomplementaemic vasculitis 

M31.9 Necrotizing vasculopathy, unspecified 

M32 Systemic lupus erythematosus 
Excl.:  lupus erythematosus (discoid)(NOS) 

(L93.0)  

M32.0 Drug-induced systemic lupus 
erythematosus 
Use additional external cause code (Chapter XX), 

if desired, to identify drug. 

M32.1† Systemic lupus erythematosus with organ 
or system involvement 
Libman-Sacks disease (I39.-*)  

Lupus pericarditis (I32.8*)  

Systemic lupus erythematosus with:  

 kidney involvement (N08.5*, N16.4*)  

 lung involvement (J99.1*)  

M32.8 Other forms of systemic lupus 
erythematosus 

M32.9 Systemic lupus erythematosus, 
unspecified 

M30 Viêm nút quanh động mạch  và 
bệnh liên quan 

M30.0 Viêm đa động mạch hình nút 

M30.1 Viêm đa động mạch có tổn thương phổi 
(Churg-Strauss) 
Viêm mạch dạng hạt do dị ứng 

M30.2 Viêm đa động mạch trẻ em  

M30.3 Hội chứng hạch-da-niêm mạc (Kawasaki) 

M30.8 Các bệnh khác liên quan đến viêm nút 
quanh động mạch  
Hội chứng viêm nhiều mạch  trùng lắp 

M31 Bệnh mạch máu hoại tử khác 

M31.0 Viêm đa mạch quá mẫn 
Hội chứng Goodpasture 

M31.1 Bệnh vi mạch có huyết khối 
Ban xuất huyết giảm tiểu cầu có huyết khối 

M31.2 Bệnh u hạt ác tính dòng giữa 

M31.3 Bệnh u hạt Wegener 
Bệnh u hạt đường hô hấp hoại tử  

M31.4 Hội chứng quai động mạch chủ 
[Takayasu] 

M31.5 Bệnh viêm động mạch  tế bào khổng lồ với  
đau cơ dạng thấp 

M31.6 Bệnh viêm động mạch  tế bào khổng lồ 
khác 

M31.7 Viêm đa động mạch vi thể 
Viêm đa động mạch vi thể 

Loại trừ:  viêm đa động mạch hình nút (M30.0) 

 
M31.8 Các bệnh viêm mạch  hoại tử đặc hiệu 

khác 
Viêm mạch kèm giảm bổ thể 

M31.9 Viêm mạch hoại tử không đặc hiệu 

M32 Lupus ban đỏ hệ thống 
Loại trừ:  lupus ban đỏ dạng đĩa (không đặc 

hiệu)(L93.0)  

M32.0 Bệnh Lupus ban đỏ hệ thống do thuốc 
Nếu cần, sử dụng mục phụ về các nguyên nhân 

ngoài (chương XX) để xác định thuốc gây bệnh. 

M32.1† Bệnh Lupus ban đỏ hệ thống có tổn 
thương phủ tạng 
Bệnh Libman-Sacks (I39.-*)  

Bệnh viêm màng ngoài tim do Lupus (I32.8*)  

Bệnh Lupus đỏ hệ thống có :  

 tổn thương thận (N08.5*, N16.4*)  

 tổn thương phổi (J99.1*)  

M32.8 Các dạng khác của Lupus ban đỏ hệ thống 

M32.9 Lupus ban đỏ hệ thống không đặc hiệu 



 – 424 – 

M33 Dermatopolymyositis 

M33.0 Juvenile dermatomyositis 

M33.1 Other dermatomyositis 

M33.2 Polymyositis 

M33.9 Dermatopolymyositis, unspecified 

M34 Systemic sclerosis 
Incl.:  scleroderma 

Excl.:  scleroderma:  

 circumscribed (L94.0)  

 neonatal (P83.8)  

M34.0 Progressive systemic sclerosis 

M34.1 CR(E)ST syndrome 
Combination of calcinosis, Raynaud phenomenon, 

(o)esophageal dysfunction, sclerodactyly, 

telangiectasia. 

M34.2 Systemic sclerosis induced by drugs and 
chemicals 
Use additional external cause code (Chapter XX), 

if desired, to identify cause. 

M34.8 Other forms of systemic sclerosis 
Systemic sclerosis with:  

 lung involvement †  (J99.1*)  

 myopathy †  (G73.7*)  

M34.9 Systemic sclerosis, unspecified 

M35 Other systemic involvement of 
connective tissue 
Excl.:  reactive perforating collagenosis (L87.1)  

M35.0 Sicca syndrome [Sjögren] 
Sjögren syndrome with:  

 keratoconjunctivitis †  (H19.3*)  

 lung involvement †  (J99.1*)  

 myopathy †  (G73.7*)  

 renal tubulo-interstitial disorders †  (N16.4*)  

M35.1 Other overlap syndromes 
Mixed connective tissue disease 

Excl.:  polyangiitis overlap syndrome (M30.8)  

M35.2 Behçet disease 

M35.3 Polymyalgia rheumatica 
Excl.:  polymyalgia rheumatica with giant cell 

arteritis (M31.5)  

M35.4 Diffuse (eosinophilic) fasciitis 

M35.5 Multifocal fibrosclerosis 

M35.6 Relapsing panniculitis [Weber-Christian] 
Excl.:  panniculitis:  

 NOS (M79.3)  

 lupus (L93.2)  

 
 
 

M33 Viêm  da cơ 

M33.0 Viêm  da cơ trẻ em 

M33.1 Các bệnh viêm  da cơ khác 

M33.2 Viêm đa cơ 

M33.9 Viêm da cơ  không đặc hiệu 

M34 Xơ cứng toàn thể 
Bao gồm:  Xơ cứng bì 

Loại trừ:  Xơ cứng bì:  

 Khu trú (L94.0)  

 Sơ sinh (P83.8)  

M34.0 Xơ cứng bì toàn thể tiến triển 

M34.1 Hội chứng CR(E)ST 
Hội chứng bao gồm tình trạng vôi hoá, hiện tượng 

Raynaud,  rối loạn co bóp thực quản, xơ cứng đầu 

ngón tay, giãn mao mạch. 

M34.2 Xơ cứng bì do dùng thuốc và hoá chất 
 sử dụng mục phụ về các nguyên nhân bên ngoài 

(chương XX), nếu muốn xác định nguyên nhân. 

M34.8 Các dạng khác của xơ cứng bì toàn thể 
Bệnh xơ cứng bì  toàn thể kèm:  

 Tổn thương phổi (J99.1*)  

 Tổn thương cơ (G73.7*)  

M34.9 Xơ cứng bì toàn thể, không đặc hiệu 

M35  Các tổn thương hệ thống khác của 
mô liên kết 

Loại trừ:  Bệnh mô liên kết phản ứng (L87.1)  

M35.0 Hội chứng khô (Hội chứng Sjogren) 
Hội chứng Sjogren kèm theo :  

  viêm  giác-kết mạc † (H19.3*)  

 Tổn thương phổi † (J99.1*)  

  bệnh cơ cơ † (G73.7*)  

 Tổn thương ống - kẽ thận † (N16.4*)  

M35.1 Các hội chứng  trùng lắp khác 
Bệnh  mô liên kết hỗn hợp (Hc Sharp) 

Loại trừ:  hội chứng viêm nhiều mạch phối hợp 

(M30.8)  

M35.2 Bệnh Behcet 

M35.3 Bệnh đau cơ  dạng thấp 
Loại trừ:  đau  cơ dạng thấp với  viêm động 

mạch có  tế bào khổng lồ (M31.5)  

M35.4 Viêm  cân mạc lan toả (tăng bạch cầu ái 
toan) 

M35.5 Xơ cứng nhiều ổ 

M35.6 Viêm mô mỡ dưới da hay tái phát (Weber - 
Christian) 
Loại trừ:  Viêm mô mỡ dưới da:  

 Không đặc hiệu  (M79.3)  

 Lupus (L93.2)  
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M35.7 Hypermobility syndrome 
Familial ligamentous laxity 

Excl.:  Ehlers-Danlos syndrome (Q79.6)  

ligamentous laxity NOS (M24.2)  

M35.8 Other specified systemic involvement of 
connective tissue 

M35.9 Systemic involvement of connective 
tissue, unspecified 
Autoimmune disease (systemic) NOS  

Collagen (vascular) disease NOS 

M36* Systemic disorders of connective 
tissue in diseases classified 
elsewhere 
Excl.:  arthropathies in diseases classified 

elsewhere (M14.-*)  

 

M36.0* Dermato(poly)myositis in neoplastic 
disease (C00-D48 † )  

M36.1* Arthropathy in neoplastic disease  
(C00-D48 † )  
Arthropathy in:  

 leukaemia (C91-C95 † )  

 malignant histiocytosis (C96.8 † )  

 multiple myeloma (C90.0 † )  

M36.2* Haemophilic arthropathy (D66-D68 † )  

M36.3* Arthropathy in other blood disorders  
(D50-D76 † )  
Excl.:  arthropathy in Henoch(-Schönlein) 

purpura (M36.4*)  

M36.4* Arthropathy in hypersensitivity reactions 
classified elsewhere 
Arthropathy in Henoch(-Schönlein) purpura 

(D69.0 † )  

M36.8* Systemic disorders of connective tissue in 
other diseases classified elsewhere 
Systemic disorders of connective tissue in:  

 hypogammaglobulinaemia (D80.- † )  

 ochronosis (E70.2 † )  

 
 
Dorsopathies 
(M40-M54)  
The following supplementary subclassification to indicate 

the site of involvement is provided for optional use with 

appropriate categories in the block on dorsopathies, except 

categories M50 and M51; see also note on page XIII-2.  

 

0   Multiple sites in spine  

1   Occipito-atlanto-axial region  

2   Cervical region  

3   Cervicothoracic region  

4   Thoracic region  

M35.7 Hội chứng tăng vận động 
Bệnh  dây chằng lỏng lẻo có tính  gia đình 

Loại trừ:  Hội chứng Ehlers - Danlos (Q79.6)  

 Giãn dây chằng không đặc hiệu  

(M24.2)  

M35.8 Các tổn thương hệ thống  đặc hiệu khác 
của mô liên kết 

M35.9 Các tổn thương hệ thống   của mô liên kết, 
không đặc hiệu 
Bệnh tự miễn (hệ thống) không đặc hiệu 

Bệnh tạo keo không đặc hiệu   

M36* Tổn thương mô liên kết hệ thống 
trong các bệnh đã được xếp  loại ở 
mục  khác 
Loại trừ:  bệnh khớp đã xếp loại ở mục  

khác(M14.-*)  

 

M36.0* Viêm da  cơ và viêm đa cơ tự miễn   trong 
các bệnh lý khối u  (C00-D48†)  

M36.1* Bệnh khớp  trong các bệnh ung thư đã 
được xếp ở mục  khác (C00-D48†)  
Bệnh khớp trong:  

  bệnh bạch cầu (C91-C95†)  

 Hội chứng Tăng sinh ác tính tổ chức bào  

(C96.8†)  

  Đa u tuỷ xương (C90.0†)  

M36.2* Tổn thương khớp trong bệnh ưa chảy máu 
(D66-D68†)  

M36.3* Bệnh khớp trong các bệnh về máu khác 
(D50-D76†)  
Loại trừ:  bệnh khớp trong bệnh ban xuất huyết 

dạng thấp Henoch (Schonlein) 

(M36.4*)  

M36.4* Bệnh khớp trong phản ứng quá mẫn đã 
được xếp loại ở mục khác 
Bệnh khớp trong bệnh ban xuất huyết dạng thấp 

Henoch (Schonlein) (D69.0†)  

M36.8* Tổn thương hệ thống mô liên kết trong các 
bệnh đã được xếp loại ở mục  khác 
Bệnh hệ thống của mô liên kết trong:  

 Chứng giảm gamma globulin huyết (D80.- †) 

 Bệnh  da xạm nâu(E70.2†)  

Bệnh cột sống 
(M40-M54)  
Những phân loại phụ sau đây dùng để xác định bệnh theo vị 

trí của từng đoạn cột sống tổn thương,  trừ các phần nằm 

trong mục M50 và M5, xem thêm trang 2 của Chương XIII 

 

0 Nhiều vị trí cột sống 

1 Vùng chẩm – trục – đội 

2 Vùng cổ 

3 Vùng cổ  lưng 

4 Vùng  ngực 

5 Vùng ngực  thắt lưng 

6 Vùng thắt lưng 
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5   Thoracolumbar region  

6   Lumbar region  

7   Lumbosacral region  

8   Sacral and sacrococcygeal region  

9   Site unspecified  

 
Deforming dorsopathies 
(M40-M43)  

M40 Kyphosis and lordosis 
 [See site code before M40]  

Excl.:  kyphoscoliosis (M41.-)  

 kyphosis and lordosis:  

 congenital (Q76.4)  

 postprocedural (M96.-)  

M40.0 Postural kyphosis 
Excl.:  osteochondrosis of spine (M42.-)  

 

M40.1 Other secondary kyphosis 

 

M40.2 Other and unspecified kyphosis 

M40.3 Flatback syndrome 

M40.4 Other lordosis 
Lordosis:  

 acquired  

 postural 

M40.5 Lordosis, unspecified 

M41 Scoliosis 
 [See site code before M40]  

Incl.:  kyphoscoliosis 

Excl.:  congenital scoliosis:  

 NOS (Q67.5)  

 due to bony malformation (Q76.3)  

 postural (Q67.5)  

 kyphoscoliotic heart disease (I27.1)  

postprocedural (M96.-)  

M41.0 Infantile idiopathic scoliosis 

M41.1 Juvenile idiopathic scoliosis 
Adolescent scoliosis 

M41.2 Other idiopathic scoliosis 

M41.3 Thoracogenic scoliosis 

M41.4 Neuromuscular scoliosis 
Scoliosis secondary to cerebral palsy, Friedreich 

ataxia, poliomyelitis, and other neuromuscular 

disorders. 

M41.5 Other secondary scoliosis 

M41.8 Other forms of scoliosis 

M41.9 Scoliosis, unspecified 

 

7 Vùng thắt lưng – cùng 

8 Vùng cùng và cùng cụt 

9 Vị trí  không xác định 

 

Biến dạng        ng 
(M40-M43)  

M40 Gù và ưỡn cột sống 
[Xem theo vị trí trước mục M40]  

Loại trừ:  Gù vẹo cột sống (M41.-)  

 gù và ưỡn do:  

 bẩm sinh (Q76.4)  

 sau can thiệp  bệnh lý (M96.-)  

M40.0 Gù do tư thế 
Loại trừ:  bệnh viêm xương sụn cột sống(M42.-)  

M40.1 Các gù cột sống thứ phát khác 

M40.2 Các gù không đặc hiệu khác 

M40.3 Hội chứng lưng phẳng 

M40.4 Các ưỡn cột sống khác 
ưỡn cột sống do:  

 Mắc phải  

 Tư thế 

M40.5 Ưỡn cột sống không đặc hiệu  

M41 Vẹo cột sống 
[Xem theo vị trí trước mục M40]  

Bao gồm:  gù vẹo cột sống 

Loại trừ:  các vẹo cột sống bẩm sinh:  

 không đặc hiệu  (Q67.5)  

 do biến dạng xương (Q76.3)  

 tư thế (Q67.5)  

bệnh tim do gù vẹo (I27.1) 

sau can thiệp  (M96.-) 

M41.0 Vẹo cột sống tự phát ở trẻ nhỏ 

M41.1 Vẹo cột sống tự phát thiếu niên 
Vẹo cột sống ở thanh thiếu niên 

M41.2 Các vẹo cột sống tự phát khác 

M41.3 Vẹo cột sống do bất thường vùng ngực 

M41.4 Vẹo cột sống do nguyên nhân thần kinh-
cơ 
Vẹo cột sống là hậu quả của liệt não, bệnh 

Friedreich, bại liệt và các bệnh thần kinh-cơ khác. 

M41.5 Các vẹo cột sống thứ phát khác 

M41.8 Các dạng vẹo khác của  cột sống 

M41.9 Vẹo cột sống không xác định 
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M42 Spinal osteochondrosis 
 [See site code before M40]  

postural kyphosis (M40.0)  

M42.0 Juvenile osteochondrosis of spine 
Calvé disease  

Scheuermann disease 

Excl.:  postural kyphosis (M40.0)  

M42.1 Adult osteochondrosis of spine 

M42.9 Spinal osteochondrosis, unspecified 

M43 Other deforming dorsopathies 
 [See site code before M40]  

Excl.:  congenital spondylolysis and 

spondylolisthesis (Q76.2)  

 hemivertebra (Q76.3-Q76.4)  

 Klippel-Feil syndrome (Q76.1)  

 lumbarization and sacralization (Q76.4)  

 platyspondylisis (Q76.4)  

 spina bifida occulta (Q76.0)  

 spinal curvature in:  

 osteoporosis (M80-M81)  

 Paget disease of bone [osteitis 

deformans] (M88.-)  

 

M43.0 Spondylolysis 

M43.1 Spondylolisthesis 

M43.2 Other fusion of spine 
Ankylosis of spinal joint 

Excl.:  ankylosing spondylitis (M45)  

 arthrodesis status (Z98.1)  

pseudoarthrosis after fusion or arthrodesis 

(M96.0)  

M43.3 Recurrent atlantoaxial subluxation with 
myelopathy 

M43.4 Other recurrent atlantoaxial subluxation 

M43.5 Other recurrent vertebral subluxation 
Excl.:  biomechanical lesions NEC (M99.-)  

M43.6 Torticollis 
Excl.:  torticollis:  

 congenital (sternomastoid) (Q68.0)  

 current injury - see injury of spine by 

body region  

 due to birth injury (P15.2)  

 psychogenic (F45.8)  

 spasmodic (G24.3)  

M43.8 Other specified deforming dorsopathies 
Excl.:  kyphosis and lordosis (M40.-)  

scoliosis (M41.-)  

M43.9 Deforming dorsopathy, unspecified 
Curvature of spine NOS 

 
 
 

M42 Viêm xương sụn cột sống 
[Xem theo vị trí trước mục M40]  

gù cột sống tư thế (M40.0)  

M42.0 Viêm xương sụn cột sống thanh thiếu niên 
bệnh Calvé  

bệnh Scheuermann 

Loại trừ:  gù cột sống tư thế (M40.0)  

M42.1 Hư điểm cốt hóa  cột sống người lớn 

M42.9 Hư điểm cốt hóa  cột sống không đặc hiệu  

M43 Các biến dạng  khác của cột sống 
[Xem theo vị trí trước mục M40]  

Loại trừ:  Tiêu xương đốt sống và trượt đốt sống 

bẩm sinh (Q76.2)  

Tật  nửa đốt sống (Q76.3-Q76.4)  

hội chứng Klippel-Feil (Q76.1)  

đốt sống bẹt (Q76.4) 

thắt lưng hoá đốt sống cùng và cùng 

hoá đốt sống thắt lưng (Q76.4)  

gai đôi cột sống (Q76.0)  

tổn thương đốt sống  trong:  

 loãng xương (M80-M81)  

 bệnh Paget [viêm xương biến 

dạng  (M88.-)   

M43.0 Trượt  đốt sống  

M43.1 Bệnh  truợt đốt sống 

M43.2 Dính đốt sống khác 
Dính các đốt sống 

Loại trừ:  Bệnh viêm cột sống dính khớp (M45)  

 dính đốt sống (Z98.1)  

khớp giả sau khi cố định  đốt sống 

(M96.0)  

M43.3 Bán trật khớp trục-đội hay tái phát có  tổn 
thương tuỷ sống 

M43.4 Bán trật khớp trục-đội hay tái phát khác 

M43.5 Các bán trật đốt sống hay tái phát khác 
Loại trừ:  các tổn thương sinh-cơ học NEC 

(M99.-)  

M43.6 Vẹo cổ 
Loại trừ:  vẹo cổ:  

 bẩm sinh (cơ ức đòn chũm) 

(Q68.0)  

 chấn thương - xem mục  vị trí tổn 

thương 

 sang chấn sản khoa (P15.2)  

 bệnh tâm thần (F45.8)  

 co thắt (G24.3)  

M43.8 Các dị tật điển hình khác của cột sống 
được xác định 
Loại trừ:  gù và ưỡn cột sống (M40.-)  

 vẹo cột sống (M41.-)  

M43.9 Các bệnh cột sống có dị tật không xác 
định 
Cột sống cong không đặc hiệu  
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Spondylopathies 
(M45-M49)  

M45 Ankylosing spondylitis 
[See site code before M40]  

Rheumatoid arthritis of spine 

Excl.:  arthropathy in Reiter disease (M02.3)  

 Behçet disease (M35.2)  

juvenile (ankylosing) spondylitis (M08.1)  

M46 Other inflammatory 
spondylopathies 
 [See site code before M40]  

M46.0 Spinal enthesopathy 
Disorder of ligamentous or muscular attachments 

of spine 

M46.1 Sacroiliitis, not elsewhere classified 

M46.2 Osteomyelitis of vertebra 

M46.3 Infection of intervertebral disc (pyogenic) 
Use additional code (B95-B98), if desired, to 

identify infectious agent. 

M46.4 Discitis, unspecified 

M46.5 Other infective spondylopathies 

M46.8 Other specified inflammatory 
spondylopathies 

M46.9 Inflammatory spondylopathy, unspecified 

M47 Spondylosis 
 [See site code before M40]  

Incl.:  arthrosis or osteoarthritis of spine  

degeneration of facet joints 

M47.0† Anterior spinal and vertebral artery 
compression syndromes (G99.2*)  

M47.1 Other spondylosis with myelopathy 
Spondylogenic compression of spinal cord †  

(G99.2*)  

Excl.:  vertebral subluxation (M43.3-M43.5)  

M47.2 Other spondylosis with radiculopathy 

M47.8 Other spondylosis 

Cervical spondylosis  

Lumbosacral spondylosis  

Thoracic spondylosis 

without myelopathy 

or radiculopathy 

M47.9 Spondylosis, unspecified 

M48 Other spondylopathies 
 [See site code before M40]  

 
 
 
 
 
 
 

Bệnh lý cột  sống 
(M45-M49)  

M45 Bệnh viêm cột sống dính khớp 
[Xem theo vị trí trước mục M40]  

 

Bệnh viêm khớp dạng thấp có tổn thương ở cột 

sống 

Loại trừ:  Biểu hiện khớp trong hội chứng  

Reiter (M02.3)  

Hội chứng  Behcet(M35.2)  

Viêm cột sống dính khớp trẻ em  

(M08.1)  

M46 Các bệnh viêm cột sống khác 
[Xem theo vị trí trước mục M40]  

M46.0 Bệnh gân-dây chằng quanh cột sống 
Tổn thương chỗ bám của dây chằng và cơ ở cột 

sống 

M46.1 Viêm khớp cùng chậu, chưa xếp  loại ở 
mục  khác 

M46.2 Viêm xương tủy  thân đốt sống 

 
M46.3 Viêm  đĩa đệm đốt sống do vi khuẩn sinh 
mủ 

Để xác định tác nhân gây bệnh cần sử dụng thêm 

mục (B95-B97). 

M46.4 Viêm đĩa đệm, không xác định 

M46.5 Các bệnh nhiễm khuẩn khác của thân đốt 
sống 

M46.8 Các bệnh viêm khác của thân đốt sống, 
được xác định 

M46.9 Viêm đốt sống không xác định 

M47 thoái hoá cột sống 
[Xem theo vị trí trước mục M40]  

Bao gồm:  thoái hoá cột sống, thoái hoá mặt khớp 

M47.0† Hội chứng chèn ép động mạch sống và 
động  mạch gai sống trước (G99.2*)  

M47.1 Thoái hoá cột sống khác kèm tổn thương 
tuỷ sống 
Chèn ép tuỷ sống do thoái hoá cột sống (G99.2*)  

Loại trừ:  bán trật đốt sống (M43.3-M43.5)  

M47.2 Thoái hoá cột sống khác có tổn thương rễ 
sống 

M47.8 Các thoái hoá cột sống khác 

Thoái hoá cột sống cổ  

Thoái hoá cột sống lưng  

Thoái hoá thắt lưng cùng 

Không có tổn  

thương tuỷ sống và  

rễ sống - 

M47.9 Thoái hoá cột sống không xác định 

M48 Các bệnh khác của thân đốt sống 
[Xem theo vị trí trước mục M40]  
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M48.0 Spinal stenosis 
Caudal stenosis 

M48.1 Ankylosing hyperostosis [Forestier] 
Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis [DISH] 

M48.2 Kissing spine 

M48.3 Traumatic spondylopathy 

M48.4 Fatigue fracture of vertebra 
Stress fracture of vertebra 

M48.5 Collapsed vertebra, not elsewhere 
classified 
Collapsed vertebra NOS  

Wedging of vertebra NOS 

Excl.:  collapsed vertebra in osteoporosis  

 (M80.-)  

current injury - see injury of spine by 

body region. 

M48.8 Other specified spondylopathies 
Ossification of posterior longitudinal ligament 

M48.9 Spondylopathy, unspecified 

M49* Spondylopathies in diseases 
classified elsewhere 
 [See site code before M40]  

Excl.:  psoriatic and enteropathic arthropathies 

(M07.-*, M09.-*)  

M49.0* Tuberculosis of spine (A18.0 † )  
Pott curvature 

 

M49.1* Brucella spondylitis (A23.- † )  

M49.2* Enterobacterial spondylitis (A01-A04 † )  

M49.3* Spondylopathy in other infectious and 
parasitic diseases classified elsewhere 
Excl.:  neuropathic spondylopathy in tabes 

dorsalis (M49.4*)  

M49.4* Neuropathic spondylopathy 
Neuropathic spondylopathy in:  

 syringomyelia and syringobulbia (G95.0 † )  

 tabes dorsalis (A52.1 † )  

M49.5* Collapsed vertebra in diseases classified 
elsewhere 
Metastatic fracture of vertebra (C79.5 † )  

M49.8* Spondylopathy in other diseases 
classified elsewhere 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

M48.0 Hẹp ống sống 
Hẹp phần đuôi 

M48.1 Cứng khớp do tăng tạo xương [Forestier] 
Tăng tạo xương lan toả tự phát 

M48.2 Thoái hóa  khớp liên mỏm gai 

M48.3 Chấn thương cột sống 

M48.4 Gãy đốt sống do  mỏi 
Gãy xương đốt sống do vi chấn  

M48.5 Xẹp đốt sống, chưa được xếp  loại ở mục  
khác 
Xẹp đốt sống không đặc hiệu   

Xẹp đốt sống hình chêm không đặc hiệu  

Loại trừ:  xẹp đốt sống trong bệnh loãng xương 

(M80.-)  

đang chấn thương - xác định vị trí tổn 

thương theo định khu . 

M48.8 Các bệnh thân đốt sống được xác định 
khác 
Cốt  hoá dây chằng dọc sau 

M48.9 Các bệnh thân đốt sống không xác định 

M49* Tổn thương  cột sống  trong các 
bệnh đã xếp  loại mục  khác 
[Xem theo vị trí trước mục M40]  

Loại trừ:  viêm khớp vảy nến và bệnh khớp 

đường ruột  (M07.-*, M09.-*)  

M49.0* Lao cột sống (A18.0†)  
Bệnh Pott 

M49.1* Viêm đốt sống do Brucella (A23.- †)  

M49.2* Viêm đốt sống do vi khuẩn đường ruột 
(A01-A04†)  

M49.3* Bệnh cột sống trong các bệnh nhiễm 
khuẩn và ký sinh vật, đã xếp  loại ở mục  
khác 
Loại trừ:  Tổn thương cột sống do nguyên nhân 

thần kinh trong  bệnh tabét (M49.4*)  

M49.4* Tổn thương cột sống do nguyên nhân 
thần kinh 

Tổn thương cột sống do nguyên nhân  thần kinh 

trong:  

 Rỗng ống tuỷ và rỗng hành não (G95.0†)  

 Tabét (A52.1†)  

M49.5* Xẹp đốt sống trong các bệnh đã xếp loại ở 
mục  khác 
Lún xẹp đốt sống do ung thư  di căn (C79.5†)  

M49.8* Tổn thương  thân đốt sống trong các bệnh 
khác đã được xếp  loại ở mục  khác 
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Other dorsopathies 
(M50-M54)  
 
Excl.:  current injury - see injury of spine by body region  

discitis NOS (M46.4)  

M50 Cervical disc disorders 
Incl.:  cervical disc disorders with cervicalgia  

cervicothoracic disc disorders 

 

M50.0† Cervical disc disorder with myelopathy 
(G99.2*)  

M50.1 Cervical disc disorder with radiculopathy 
Excl.:  brachial radiculitis NOS (M54.1)  

M50.2 Other cervical disc displacement 

M50.3 Other cervical disc degeneration 

M50.8 Other cervical disc disorders 

M50.9 Cervical disc disorder, unspecified 

M51 Other intervertebral disc disorders 
Incl.:  thoracic, thoracolumbar and lumbosacral 

disc disorders 

M51.0† Lumbar and other intervertebral disc 
disorders with myelopathy (G99.2*)  

M51.1† Lumbar and other intervertebral disc 
disorders with radiculopathy (G55.1*)  
Sciatica due to intervertebral disc disorder 

Excl.:  lumbar radiculitis NOS (M54.1)  

M51.2 Other specified intervertebral disc 
displacement 
Lumbago due to displacement of intervertebral 

disc 

M51.3 Other specified intervertebral disc 
degeneration 

M51.4 Schmorl nodes 

M51.8 Other specified intervertebral disc 
disorders 

M51.9 Intervertebral disc disorder, unspecified 

M53 Other dorsopathies, not elsewhere 
classified 
 [See site code before M40]  

M53.0 Cervicocranial syndrome 
Posterior cervical sympathetic syndrome 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các bệnh khác của cột sống 
(M50-M54)  
Loại trừ:  Đang chấn thương, xác định vị trí tổn thương 

theo định khu 

 Viêm đĩa đệm không đặc hiệu  (M46.4)  

M50 Bệnh đĩa đệm đốt sống cổ 
Bao gồm:  tổn thương đĩa đệm cột  sống cổ có 

triệu chứng đau cổ  

 tổn thương đĩa đệm cột  sống cổ ngực 

M50.0† Bệnh một đĩa đệm đốt sống cổ kèm tổn 
thương tuỷ sống (G99.2*)  

M50.1 Bệnh một đĩa đệm cột sống cổ kèm tổn 
thương rễ tuỷ sống 
Loại trừ:  viêm rễ thần kinh cánh tay không đặc 

hiệu  (M54.1)  

M50.2 Các thoát vị đĩa đệm cột  sống cổ khác 

M50.3 Các thoái hoá đĩa đệm cột  sống cổ khác 

M50.8 Các tổn thương đĩa đệm cột  sống cổ khác 

M50.9 Các bệnh đĩa đệm cột  sống cổ khác 
không xác định 

M51 Các bệnh đĩa đệm gian đốt sống 
khác 
Bao gồm:  bệnh của đĩa đệm các đốt sống ngực, 

ngực - thắt lưng, thắt lưng - cùng 

 

M51.0† Các bệnh của đĩa đệm đốt sống thắt lưng 
và các đốt sống khác có kèm theo tổn 
thương tuỷ sống (G99.2*)  

M51.1† Các bệnh của đĩa đệm đốt sống thắt lưng 
và các đốt sống khác có kèm theo tổn 
thương của rễ tuỷ sống (G55.1*)  
Đau dây thần kinh hông to do các bệnh đĩa đệm 

Loại trừ:  viêm rễ thần kinh thắt lưng không đặc 

hiệu  (M54.1)  

M51.2 Thoát vị đĩa đệm  đốt sống đặc hiệu khác  
Đau lưng do thoát vị đĩa đệm 

M51.3 Thoái hóa đĩa đệm đốt sống đặc hiệu  khác  

M51.4 Nhân Schmorl 

M51.8 Các tổn thương đặc hiệu  khác của đĩa 
đệm 

M51.9 Tổn thương  đĩa đệm  đốt sống  không đặc 
hiệu  

M53 Bệnh cột sống khác, không được 
xếp  loại ở mục  khác 
[Xem theo vị trí trước mục M40]  

M53.0 Hội chứng đầucổ 
Hội chứng giao cảm cổ sau 
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M53.1 Cervicobrachial syndrome 
Excl.:  cervical disc disorder (M50.-)  

thoracic outlet syndrome (G54.0)  

M53.2 Spinal instabilities 

M53.3 Sacrococcygeal disorders, not elsewhere 
classified 
Coccygodynia 

M53.8 Other specified dorsopathies 

M53.9 Dorsopathy, unspecified 

M54 Dorsalgia 
[See site code before M40]  

Excl.:  psychogenic dorsalgia (F45.4)  

M54.0 Panniculitis affecting regions of neck and 
back 
Excl.:  panniculitis:  

 NOS (M79.3)  

 lupus (L93.2)  

 relapsing [Weber-Christian] (M35.6)  

M54.1 Radiculopathy 
Neuritis or radiculitis:  

 brachial NOS  

 lumbar NOS  

 lumbosacral NOS  

 thoracic NOS 

Radiculitis NOS 

Excl.:  neuralgia and neuritis NOS (M79.2)  

 radiculopathy with:  

 cervical disc disorder (M50.1)  

 lumbar and other intervertebral disc 

disorder (M51.1)  

 spondylosis (M47.2)  

M54.2 Cervicalgia 
Excl.:  cervicalgia due to intervertebral cervical 

disc disorder (M50.-)  

M54.3 Sciatica 
Excl.:  lesion of sciatic nerve (G57.0)  

 sciatica:  

 due to intervertebral disc disorder 

(M51.1)  

 with lumbago (M54.4)  

M54.4 Lumbago with sciatica 
Excl.:  that due to intervertebral disc disorder 

(M51.1)  

M54.5 Low back pain 
Loin pain  

Low back strain  

Lumbago NOS 

Excl.:  lumbago:  

 due to intervertebral disc displacement 

(M51.2)  

 with sciatica (M54.4)  

M54.6 Pain in thoracic spine 
Excl.:  pain due to intervertebral disc disorder 

(M51.-)  

M53.1 Hội chứng cánh tay cổ 
Loại trừ:  Bệnh đĩa đệm cột sống cổ (M50.-)  

 Hội chứng chèn ép mạch máu và thần 

kinh giữa xương đòn và xương sườn số 1   (G54.0)  

M53.2 cột sống mất vững 

M53.3 Tổn thương cùng cụt, chưa xếp  loại mục  
khác 
Đau xương cụt 

M53.8 Các bệnh cột sống xác định khác 

M53.9 Bệnh cột sống không xác định 

M54 Đau lưng 
[Xem theo vị trí trước mục M40]  

Loại trừ:  đau lưng do tâm lý (F45.4)  

M54.0 Viêm mô mỡ dưới da tại  vùng cổ và lưng 
Loại trừ:  viêm mô mỡ dưới da:  

 Không đặc hiệu  (M79.3)  

 Lupus (L93.2)  

 Hay tái phát (Weber-chritian) 

(M35.6)  

M54.1 Bệnh rễ thần kinh tuỷ sống 
Viêm dây thần kinh hoặc viêm rễ thần kinh:  

 vùng cánh tay không đặc hiệu   

 vùng thắt lưng không đặc hiệu  

 thắt lưng cùng không đặc hiệu  

 vùng ngực  không đặc hiệu 

Viêm rễ thần kinh không đặc hiệu  

Loại trừ:  đau dây thần kinh và viêm dây thần 

kinh không đặc hiệu  (M79.2)  

 bệnh rễ thần kinh kèm theo:  

 bệnh đĩa đệm cột sống cổ (M50.1)  

 bệnh đĩa đệm đốt sống thắt lưng và 

các đốt sống khác (M51.1)  

 thoái hoá cột sống (M47.2)  

M54.2 Đau vùng cổ gáy 
Loại trừ:  đau vùng cổ do bệnh đĩa đệm đốt sống 

cổ (M50.-)  

M54.3  Đau dây thần kinh toạ 
Loại trừ:  Tổn thương của dây thần kinh toạ 

(G57.0)  

 Đau thần kinh toạ:  

 do tổn thương một đĩa gian đốt 

(M51.1)  

 kèm đau lưng (M54.4)  

M54.4 Đau lưng kèm đau dây thần kinh  toạ 
Loại trừ:  do bệnh đĩa đệm (M51.1)  

M54.5 Đau cột sống thắt lưng  
Đau thắt lưng  

Đau thắt lưng do bong gân 

Đau thắt lưng không đặc hiệu  

Loại trừ:  Đau thắt lưng:  

 do thoát vị đĩa đệm (M51.2)  

 kèm đau dây thần kinh  toạ 

(M54.4)  

M54.6 Đau cột sống ngực 
Loại trừ:  đau do tổn thương đĩa đệm (M51.-)  
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M54.8 Other dorsalgia 

M54.9 Dorsalgia, unspecified 
Backache NOS 

 

Soft tissue disorders 
(M60-M79)  
 
Disorders of muscles 
(M60-M63)  
 
Excl.:  dermatopolymyositis (M33.-)  

muscular dystrophies and myopathies (G71-G72)  

myopathy in:  

 amyloidosis (E85.-)  

 polyarteritis nodosa (M30.0)  

 rheumatoid arthritis (M05.3)  

 scleroderma (M34.-)  

 Sjögren syndrome (M35.0)  

 systemic lupus erythematosus (M32.-)  

M60 Myositis 
 [See site code at the beginning of this chapter]  

M60.0 Infective myositis 
Tropical pyomyositis 

Use additional code (B95-B98), if desired, to 

identify infectious agent. 

M60.1 Interstitial myositis 

M60.2 Foreign body granuloma of soft tissue, not 
elsewhere classified 
Excl.:  foreign body granuloma of skin and 

subcutaneous tissue (L92.3)  

M60.8 Other myositis 

M60.9 Myositis, unspecified 

M61 Calcification and ossification of 
muscle 
[See site code at the beginning of this chapter]  

M61.0 Myositis ossificans traumatica 

M61.1 Myositis ossificans progressiva 
Fibrodysplasia ossificans progressiva 

M61.2 Paralytic calcification and ossification of 
muscle 
Myositis ossificans associated with quadriplegia or 

paraplegia 

M61.3 Calcification and ossification of muscles 
associated with burns 
Myositis ossificans associated with burns 

M61.4 Other calcification of muscle 
Excl.:  calcific tendinitis (M65.2)  

 calcific tendinitis  

 of shoulder (M75.3)  

M61.5 Other ossification of muscle 

M54.8 Các đau lưng khác 

M54.9 Đau lưng không xác định 
Đau lưng không đặc hiệu  

 

Các  ệnh l  mô mềm 

(M60-M79)  

 

Các bệnh cơ 
(M60-M63)  
 
Loại trừ:  Viêm da cơ và viêm đa cơ (M33.-) 

 Loạn dưỡng cơ và bệnh cơ (G71-G72)  

 Bệnh cơ trong:  

 thoái hoá dạng tinh bột (E85.-)  

 viêm đa động mạch hình nút (M30.0)  

 viêm khớp dạng thấp (M05.3)  

 bệnh xơ cứng bì (M34.-)  

 hội chứng Sjogren (M35.0)  

 Lupus ban đỏ hệ thống (M32.-)  

M60 Viêm cơ 
[Xem mã về vị trí ở phần đầu của Chương này]  

M60.0 Viêm cơ nhiễm khuẩn 
Viêm cơ mủ nhiệt đới 

Nếu cần thì sử dụng mã bổ sung (B95 - B97) để 

xác định tác nhân nhiễm khuẩn. 

M60.1 Viêm tổ chức  kẽ của cơ 

M60.2 U hạt mô mềm do dị vật, không được xếp  
loại ở mục  khác 
Loại trừ:  u hạt ở da và mô dưới da do dị vật 

(L92.3)  

M60.8 Các loại viêm cơ khác 

M60.9 Viêm cơ không đặc hiệu  

 

M61 Vôi  hoá và cốt hoá cơ 
[Xem mã về vị trí ở phần đầu của Chương này]  

M61.0 Viêm cơ cốt hoá do chấn thương 

M61.1 Viêm cơ cốt hoá tiến triển 
Loạn sản xơ cốt hoá tiến triển 

M61.2 Vôi  hoá và cốt hoá  cơ do liệt 
Viêm cơ cốt hoá liên quan đến liệt tứ  chi hoặc liệt 

hai  chi dưới 

M61.3 Vôi  hoá và cốt hoá cơ liên quan đến bỏng 
Viêm cơ cốt hoá liên quan đến bỏng 

M61.4 Các dạng vôi  hoá cơ khác 
Loại trừ:  viêm gân vôi hóa (M65.2) 

                  Viêm gân vôi hóa   

 ở vai (M75.3)  

M61.5 Các dạng cốt hoá cơ khác 
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M61.9 Calcification and ossification of muscle, 
unspecified 

M62 Other disorders of muscle 
 [See site code at the beginning of this chapter]  

Excl.:  cramp and spasm (R25.2)  

 myalgia (M79.1)  

 myopathy:  

 alcoholic (G72.1)  

 drug-induced (G72.0)  

stiff-man syndrome (G25.8)  

M62.0 Diastasis of muscle 

M62.1 Other rupture of muscle (nontraumatic) 
Excl.:  rupture of tendon (M66.-)  

traumatic rupture of muscle - see injury 

of muscle by body region 

M62.2 Ischaemic infarction of muscle 
Compartment syndrome, non-traumatic 

Excl.:  compartment syndrome, traumatic 

(T79.6)  

 traumatic ischaemia of muscle (T79.6)  

Volkmann ischaemic contracture (T79.6)  

M62.3 Immobility syndrome (paraplegic) 

M62.4 Contracture of muscle 
Excl.:  contracture of joint (M24.5)  

M62.5 Muscle wasting and atrophy, not 
elsewhere classified 
Disuse atrophy NEC 

M62.6 Muscle strain 
Excl.:  current injury - see injury of muscle by 

body region 

M62.8 Other specified disorders of muscle 
Muscle (sheath) hernia 

M62.9 Disorder of muscle, unspecified 

M63* Disorders of muscle in diseases 
classified elsewhere 
Excl.:  myopathy in:  

 endocrine diseases (G73.5*)  

 metabolic diseases (G73.6*)  

M63.0* Myositis in bacterial diseases classified 
elsewhere 
Myositis in:  

 leprosy [Hansen disease] (A30.- † )  

 syphilis (A51.4 † , A52.7 † )  

M63.1* Myositis in protozoal and parasitic 
infections classified elsewhere 
Incl.:  Myositis in:  

 cysticercosis (B69.8 † )  

 schistosomiasis [bilharziasis]  

(B65.- † )  

 toxoplasmosis (B58.8 † )  

 trichinellosis (B75 † )  

 
 

M61.9 Các chứng vôi  hoá và cốt hoá cơ không 
đặc hiệu 

M62 Các bệnh  cơ khác 
[Xem mã về vị trí ở phần đầu của Chương này]  

Loại trừ:  Chuột rút và co cứng (R25.2)  

đau cơ (M79.1)  

 Bệnh cơ:  

 do rượu (G72.1)  

 do thuốc (G72.0)  

Hội chứng người cứng  (G25.8)  

M62.0 Lỏng nhẽo cơ 

M62.1  rách  cơ khác (không do chấn thương) 
Loại trừ:  đứt  gân (M66.-)  

 rách cơ do chấn thương - xem vị trí 

tổn thương cơ theo định khu   

 
 
M62.2 Nhồi máu cơ do thiếu máu cục bộ 

Hội chứng khoang  không do chấn thương 

Loại trừ:  Hội chứng khoang  do chấn thương 

  (T79.6)  

Thiếu máu  cơ do chấn thương (T79.6)  

 Co cứng Volkmann do thiếu máu  

(T79.6)  

M62.3 Hội chứng bất động (liệt hai  chi dưới) 

M62.4 Co cứng cơ 
Loại trừ:   cứng khớp (M24.5)  

M62.5 Nhẽo cơ và teo cơ, không được xếp loại ở 
mục  khác 
Teo cơ do không vận động NEC 

M62.6 Căng cơ quá mức  
Loại trừ:  tổn thương hiện tại - xem tổn thương 

cơ theo vùng cơ thể 

M62.8 Các bệnh cơ đặc hiệu  khác 
Thoát vị (bao) cơ 

M62.9 Bệnh cơ không đặc hiệu  

M63* Bệnh  cơ trong những bệnh được 
xếp loại ở mục  khác 
Loại trừ:  bệnh cơ trong:  

 Bệnh nội tiết (G73.5*)  

 Bệnh chuyển hoá (G73.6*)  

M63.0* Viêm cơ trong các bệnh nhiễm khuẩn 
được xếp loại ở mục  khác 
Viêm cơ trong:  

 Bệnh phong [bệnh Hansen  (A30.- †)  

 Bệnh giang mai (A51.4†, A52.7†)  

M63.1* Viêm cơ trong nhiễm ký sinh trùng  và 
động vật đơn bào được xếp loại ở mục  
khác 
Viêm cơ trong:  

 bệnh ấu trùng sán dây (B69.8†)  

 bệnh sán máng (B65.- †)  

 bệnh toxoplasma (B58.8†)  
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M63.2* Myositis in other infectious diseases 
classified elsewhere 
Myositis in mycosis (B35-B49 † )  

M63.3* Myositis in sarcoidosis (D86.8 † )  

M63.8* Other disorders of muscle in diseases 
classified elsewhere 

 
Disorders of synovium and tendon 
(M65-M68)  

M65 Synovitis and tenosynovitis 
[See site code at the beginning of this chapter]  

Excl.:  chronic crepitant synovitis of hand and 

wrist (M70.0)  

current injury - see injury of ligament or 

tendon by body region  

soft tissue disorders related to use, 

overuse and pressure (M70.-)  

M65.0 Abscess of tendon sheath 
Use additional code (B95-B96), if desired, to 

identify bacterial agent. 

M65.1 Other infective (teno)synovitis 

M65.2 Calcific tendinitis 
Excl.:  of shoulder (M75.3)  

specified tendinitis (M75-M77)  

M65.3 Trigger finger 
Nodular tendinous disease 

M65.4 Radial styloid tenosynovitis [de Quervain] 

M65.8 Other synovitis and tenosynovitis 
Irritable hip 

M65.9 Synovitis and tenosynovitis, unspecified 

M66 Spontaneous rupture of synovium 
and tendon 
[See site code at the beginning of this chapter]  

Incl.:  rupture that occurs when a normal force 

is applied to tissues that are inferred to 

have less than normal strength 

Excl.:  rotator cuff syndrome (M75.1)  

rupture where an abnormal force is 

applied to normal tissue - see injury of 

tendon by body region 

M66.0 Rupture of popliteal cyst 

M66.1 Rupture of synovium 
Rupture of synovial cyst 

Excl.:  rupture of popliteal cyst (M66.0)  

 

 

 

 

 

 

 bệnh giun xoắn (B75†)  

M63.2* Viêm cơ trong các bệnh nhiễm khuẩn khác 
được xếp loại ở mục  khác 
Viêm cơ trong bệnh nấm (B35-B49†)  

M63.3* Viêm cơ trong bệnh sacoidosis (D86.8†)  

M63.8* Các bệnh  cơ khác trong những bệnh 
được xếp loại ở mục  khác 

 
Bệnh của  màng hoạt dịch và gân  
(M65-M68)  

M65 Viêm màng hoạt dịch và viêm bao 
gân 
[Xem mã về vị trí ở phần đầu của Chương này]  

Loại trừ:  viêm màng hoạt dịch khô mạn tính ở 

khớp bàn và cổ tay (M70.0)  

 Chấn thương mới  - xem vị trí tổn 

thương dây chằng - gân theo định khu   

Các rối loạn mô mềm liên quan đến 

vận động, vận động quá mức hoặc bị 

chèn  ép (M70.-)  

M65.0 Áp xe bao gân 
Nếu cần thì sử dụng mã bổ sung (B95 - B96) để 

xác định tác nhân gây nhiễm khuẩn. 

M65.1 Các chứng viêm màng hoạt dịch hoặc 
viêm bao gân nhiễm khuẩn khác 

M65.2 Viêm gân vôi  hoá 
Loại trừ:  ở vai (M75.3) 

 viêm gân đặc hiệu  (M75-M77)    

M65.3 Ngón tay lò xo 
Hạt xơ ở gân  

M65.4 Viêm bao gân mỏm trâm quay  [de 
Quervain] 

 
M65.8 Các viêm màng hoạt dịch và viêm bao gân 

khác 
Khớp háng dễ bị kích thích 

M65.9 Viêm màng hoạt dịch và viêm bao gân, 
không đặc hiệu  

M66 Rách (đứt)  tự nhiên của màng hoạt 
dịch và gân 
[Xem mã về vị trí ở phần đầu của Chương này]  

Bao gồm:  Rách ( đứt)  xảy ra khi tác động một 

lực bình thường vào những mô được 

coi là yếu hơn bình thường 

Loại trừ:  hội chứng bao các gân xoay (M75.1) 

  Rách xảy ra  khi tác dụng lực bất 

thường vào mô bình thường - xem vị 

trí tổn thương của gân theo định khu   

M66.0  Vỡ u nang khoeo chân 

M66.1  Rách màng hoạt dịch 
 vỡ u nang màng hoạt dịch 

Loại trừ:  vỡ  u nang khoeo chân (M66.0)  
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M66.2 Spontaneous rupture of extensor tendons 

M66.3 Spontaneous rupture of flexor tendons 

M66.4 Spontaneous rupture of other tendons 

M66.5 Spontaneous rupture of unspecified 
tendon 
Rupture at musculotendinous junction, 

nontraumatic 

M67 Other disorders of synovium and 
tendon 
Excl.:  palmar fascial fibromatosis [Dupuytren] 

(M72.0)  

 tendinitis NOS (M77.9)  

xanthomatosis localized to tendons 

(E78.2)  

M67.0 Short Achilles tendon (acquired) 

M67.1 Other contracture of tendon (sheath) 
Excl.:  with contracture of joint (M24.5)  

M67.2 Synovial hypertrophy, not elsewhere 
classified 
Excl.:  villonodular synovitis (pigmented) 

(M12.2)  

M67.3 Transient synovitis 
Toxic synovitis 

Excl.:  palindromic rheumatism (M12.3)  

M67.4 Ganglion 
Ganglion of joint or tendon (sheath) 

Excl.:  cyst of:  

 bursa (M71.2-M71.3)  

 synovium (M71.2-M71.3)  

ganglion in yaws (A66.6)  

M67.8 Other specified disorders of synovium and 
tendon 

M67.9 Disorder of synovium and tendon, 
unspecified 

M68* Disorders of synovium and tendon 
in diseases classified elsewhere 

M68.0* Synovitis and tenosynovitis in bacterial 
diseases classified elsewhere 
Synovitis or tenosynovitis in:  

 gonorrhoea (A54.4 † )  

 syphilis (A52.7 † )  

 tuberculosis (A18.0 † )  

M68.8* Other disorders of synovium and tendon 
in diseases classified elsewhere 

 
 
 
 
 
 

M66.2  Rách (đứt) tự nhiên các gân duỗi 

M66.3  rách (đứt) tự nhiên các gân gấp 

M66.4  rách (đứt) tự nhiên các gân khác 

M66.5  Rách (đứt) tự nhiên các gân không đặc 
hiệu  

 Rách ở nơi nối tiếp cơ - gân, không do chấn 

thương 

M67 Các bệnh  khác của màng hoạt dịch 
và gân 

Loại trừ:  xơ hoá cân  gan tay [Dupuytren] 

(M72.0)  

Viêm gân không đặc hiệu  (M77.9)  

 Bệnh u vàng khu trú ở gân (E78.2)  

M67.0 Gân Achille (gót) ngắn (mắc phải) 

M67.1 Các chứng co rút gân (bao gân) khác 
Loại trừ:  cùng với cứng khớp (M24.5)  

M67.2 Phì đại màng hoạt dịch, không được xếp 
loại ở nơi khác 
Loại trừ:  viêm màng hoạt dịch thể lông nốt (sắc 

tố) (M12.2)  

M67.3 Viêm màng hoạt dịch thoáng qua 
Viêm màng hoạt dịch nhiễm độc 

Loại trừ:  bệnh thấp khớp tái phát (M12.3)  

M67.4 Kén  
Kén nang ở khớp hoặc gân (bao gân) 

Loại trừ:  Kén  của: 

 Túi thanh mạc (M71.2-M71.3)  

 Bao hoạt dịch (M71.2-M71.3)  

 Bệnh ghẻ cóc (A66.6)  

M67.8 Các bệnh  của  màng hoạt dịch và gân đặc 
hiệu khác 

M67.9 Bệnh  của màng hoạt dịch và gân không 
đặc hiệu  

M68* Các bệnh  của màng hoạt dịch và 
gân trong những bệnh được xếp 
loại ở mục  khác 

M68.0* Viêm màng hoạt dịch và viêm bao gân 
trong những bệnh nhiễm khuẩn được xếp 
loại ở mục  khác 
Viêm màng hoạt dịch hoặc viêm bao gân trong:  

 Bệnh lậu (A54.4†)  

 Bệnh giang mai (A52.7†)  

 Bệnh lao (A18.0†)  

M68.8* Các bệnh của  màng hoạt dịch và gân khác 
trong những bệnh được xếp loại ở mục  
khác 
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Other soft tissue disorders 
(M70-M79)  

M70 Soft tissue disorders related to use, 
overuse and pressure 
[See site code at the beginning of this chapter]  

Incl.:  soft tissue disorders of occupational 

origin 

Excl.:  bursitis (of):  

 NOS (M71.9)  

 shoulder (M75.5)  

decubitus ulcer and pressure area (L89.-)  

enthesopathies (M76-M77)  

 

M70.0 Chronic crepitant synovitis of hand and 
wrist 

M70.1 Bursitis of hand 

M70.2 Olecranon bursitis 

M70.3 Other bursitis of elbow 

M70.4 Prepatellar bursitis 

M70.5 Other bursitis of knee 

M70.6 Trochanteric bursitis 
Trochanteric tendinitis 

M70.7 Other bursitis of hip 
Ischial bursitis 

M70.8 Other soft tissue disorders related to use, 
overuse and pressure 

M70.9 Unspecified soft tissue disorder related to 
use, overuse and pressure 

M71 Other bursopathies 
[See site code at the beginning of this chapter]  

Excl.:  bunion (M20.1)  

bursitis related to use, overuse and 

pressure (M70.-)  

enthesopathies (M76-M77)  

M71.0 Abscess of bursa 

M71.1 Other infective bursitis 

M71.2 Synovial cyst of popliteal space [Baker] 
Excl.:  with rupture (M66.0)  

M71.3 Other bursal cyst 
Synovial cyst NOS 

Excl.:  synovial cyst with rupture (M66.1)  

M71.4 Calcium deposit in bursa 
Excl.:  of shoulder (M75.3)  

M71.5 Other bursitis, not elsewhere classified 
Excl.:  bursitis (of):  

 NOS (M71.9)  

 shoulder (M75.5)  

 tibial collateral [Pellegrini-Stieda] 

(M76.4)  

 

Những bệnh khác của mô mềm 
(M70-M79)  

M70 Các bệnh  mô mềm liên quan đến 
vận động, vận động quá mức và bị 
chèn  ép 
[Xem mã về vị trí ở phần đầu của Chương này]  

Bao gồm:  rối loạn mô mềm do nghề nghiệp 

Loại trừ:   viêm túi thanh mạc (của): 

 Không đặc hiệu  (M71.9)  

 Vai (M75.5)  

Loét nằm và vùng chèn  ép (L89.-) 

Bệnh điểm bám gân-dây chằng (M76-

M77) 

M70.0 Viêm màng hoạt dịch  khô mạn tính ở bàn 
tay và cổ tay 

M70.1 Viêm túi thanh mạc bàn tay 

M70.2 Viêm túi thanh mạc mỏm khuỷu 

M70.3 Viêm túi thanh mạc khác ở khớp khuỷu 

M70.4 Viêm túi thanh mạc trước xương bánh chè 

M70.5 Viêm túi thanh mạc khác ở khớp gối 

M70.6 Viêm túi thanh mạc mấu chuyển 
Viêm gân mấu chuyển 

M70.7 Viêm túi thanh mạc khác ở khớp háng 
Viêm túi thanh mạc ụ ngồi  

M70.8 Các bệnh  mô mềm khác liên quan đến vận 
động, vận động quá mức và bị chèn  ép 

M70.9 Các bệnh  mô mềm không đặc hiệu  liên 
quan đến vận động, vận động quá mức và 
bị chèn  ép 

M71 Các bệnh túi thanh mạc khác 
[Xem mã về vị trí ở phần đầu của Chương này]  

Loại trừ:  Chai phồng ngón tay (M20.1)  

Viêm túi thanh mạc liên quan đến vận 

động, vận động quá mức và bị chèn  

ép (M70.-)  

 Bệnh  điểm bám gân-dây chằng (M76-

M77)  

M71.0 Áp xe túi thanh mạc 

M71.1 Viêm túi thanh mạc nhiễm khuẩn khác 

M71.2 Kén  (nang) màng hoạt dịch vùng khoeo 
[Baker] 
Loại trừ:  kèm theo  rách  (M66.0)  

M71.3 Kén (nang) túi thanh mạc khác 
kén (nang) màng hoạt dịch không đặc hiệu  

Loại trừ:   Kén (nang) màng hoạt dịch có  rách 

(M66.1)  

M71.4 Lắng đọng can xi ở túi thanh mạc 
Loại trừ:  ở vai (M75.3)  

M71.5 Các chứng viêm túi thanh mạc khác không 
được xếp loại ở mục  khác 
Loại trừ:  viêm túi thanh mạc của:  
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M71.8 Other specified bursopathies 

M71.9 Bursopathy, unspecified 
Bursitis NOS 

M72 Fibroblastic disorders 
 [See site code at the beginning of this chapter]  

Excl.:  retroperitoneal fibromatosis (D48.3)  

M72.0 Palmar fascial fibromatosis [Dupuytren] 

M72.1 Knuckle pads 

M72.2 Plantar fascial fibromatosis 
Plantar fasciitis 

M72.4 Pseudosarcomatous fibromatosis 
Nodular fasciitis 

M72.6 Necrotizing fasciitis 
Use additional code, if desired, to identify 

infectious agent 

M72.8 Other fibroblastic disorders 
Abscess of fascia 

Excl.:  fasciitis:  

 diffuse (eosinophilic) (M35.4)  

 necrotizing (M72.6)  

 nodular (M72.4)  

 perirenal:  

 NOS (N13.5)  

 with infection (N13.6)  

 plantar (M72.2)  

M72.9 Fibroblastic disorder, unspecified 
Fasciitis NOS  

Fibromatosis NOS 

M73* Soft tissue disorders in diseases 
classified elsewhere 
[See site code at the beginning of this chapter]  

M73.0* Gonococcal bursitis (A54.4 † )  

M73.1* Syphilitic bursitis (A52.7 † )  

M73.8* Other soft tissue disorders in diseases 
classified elsewhere 

M75 Shoulder lesions 
Excl.:  shoulder-hand syndrome (M89.0)  

M75.0 Adhesive capsulitis of shoulder 
Frozen shoulder  

Periarthritis of shoulder 

M75.1 Rotator cuff syndrome 
Rotator cuff or supraspinatus tear or rupture 

(complete)(incomplete), not specified as traumatic  

Supraspinatus syndrome 

M75.2 Bicipital tendinitis 

 
 
 
 
 
 

 Không đặc hiệu  (M71.9)  

 Vai (M75.5) 

  Chày bên [Pellegrini - Stieda] 

(M76.4) 

M71.8 Các bệnh túi thanh mạc đặc hiệu khác 

M71.9 Bệnh túi thanh mạc không đặc hiệu 
Viêm túi thanh mạc không đặc hiệu  

M72 Các bệnh  nguyên bào sợi 
[Xem mã về vị trí ở phần đầu của Chương này]  

Loại trừ:  bệnh u xơ sau màng bụng (D48.3)  

M72.0 Bệnh  xơ cân gan tay (Dupuytren) 

M72.1 U đầu xương bàn tay 

 
M72.2 Bệnh  xơ cân gan chân 

Viêm cân gan chân 

M72.4 Bệnh  xơ giả sacôm 
Viêm cân mạc dạng hạt 

M72.6 Viêm cân mạc hoại tử 
Sử dụng mã bổ sung nếu muốn xác định tác nhân 

nhiễm trùng 

M72.8 Các bệnh  nguyên bào sợi khác 
Áp xe cân mạc 

Loại trừ:  viêm cân mạc:  

 lan tỏa (tăng bạch cầu ái toan 

(M35.4)  

 hoại tử (M72.6)  

 dạng hạt (M72.4)  

 quanh thận:  

 không đặc hiệu  (N13.5)  

 có nhiễm trùng (N13.6)  

 gan chân (M72.2)  

M72.9 Bệnh  nguyên bào sợi không đặc hiệu 
Viêm cân mạc không đặc hiệu  

Bệnh  xơ không đặc hiệu  

M73* Các bệnh  mô mềm trong những 
bệnh được xếp loại ở mục  khác 
[Xem mã về vị trí ở phần đầu của Chương này]  

M73.0* Viêm túi thanh mạc do lậu cầu (A54.4†)  

M73.1* Viêm túi thanh mạc do giang mai (A52.7†)  

M73.8* Các rối loạn mô mềm khác trong những 
bệnh được xếp loại ở mục  khác 

M75 Tổn thương vai 
Loại trừ:  hội chứng vai-tay (M89.0)  

M75.0 Viêm bao hoạt dịch co thắt khớp vai 
Vai đông cứng  

Viêm quanh khớp vai 

M75.1 Hội chứng bao gân xoay  
Đứt hoàn toàn hay bán  phần gân trên gai hay gân  

xoay không do chấn thương 

Hội chứng trên gai  

M75.2 Viêm gân cơ nhị đầu 
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M75.3 Calcific tendinitis of shoulder 
Calcified bursa of shoulder 

M75.4 Impingement syndrome of shoulder 

M75.5 Bursitis of shoulder 

M75.8 Other shoulder lesions 

M75.9 Shoulder lesion, unspecified 

M76 Enthesopathies of lower limb, 
excluding foot 
[See site code at the beginning of this chapter]  

Note:  The superficially specific terms bursitis, 

capsulitis and tendinitis tend to be used 

indiscriminately for various disorders of 

peripheral ligamentous or muscular 

attach-ments; most of these conditions 

have been brought together as 

enthesopathies which is the generic term 

for lesions at these sites. 

Excl.:  bursitis due to use, overuse and pressure 

(M70.-)  

M76.0 Gluteal tendinitis 

M76.1 Psoas tendinitis 

M76.2 Iliac crest spur 

M76.3 Iliotibial band syndrome 

M76.4 Tibial collateral bursitis [Pellegrini-Stieda] 

M76.5 Patellar tendinitis 

M76.6 Achilles tendinitis 
Achilles bursitis 

M76.7 Peroneal tendinitis 

M76.8 Other enthesopathies of lower limb, 
excluding foot 
Anterior tibial syndrome  

Posterior tibial tendinitis 

M76.9 Enthesopathy of lower limb, unspecified 

M77 Other enthesopathies 
[See site code at the beginning of this chapter]  

Excl.:  bursitis:  

 NOS (M71.9)  

 due to use, overuse and pressure 

(M70.-)  

 osteophyte (M25.7)  

spinal enthesopathy (M46.0)  

M77.0 Medial epicondylitis 

M77.1 Lateral epicondylitis 
Tennis elbow 

 

 

 

 

 

M75.3 Viêm gân vôi  hoá ở vai 
Vôi  hoá túi thanh mạc vai 

M75.4 Hội chứng chèn ép vùng  vai 

M75.5 Viêm túi thanh mạc ở vai 

M75.8 Các tổn thương khác ở vai 

M75.9 Tổn thương vai không đặc hiệu  

M76 Bệnh điểm bám gân-dây chằng ở 
chi dưới, không kể bàn chân 
[Xem mã về vị trí ở phần đầu của Chương này]  

Ghi chú:  Những thuật ngữ viêm túi thanh mạc, 

viêm bao khớp và viêm gân không 

phản ánh một cách đầy đủ ,  không 

phân biệt được  với nhiều rối loạn 

khác nhau ở điểm bám của dây chằng 

hoặc cơ ngoại vi; hầu hết các trường 

hợp này đều được gộp vào một nhóm 

gọi chung là "Bệnh điểm bám gân-dây 

chằng". 

Loại trừ:  viêm túi thanh mạc do vận động, vận 

động quá mức và bị chèn  ép (M70.-)  

M76.0 Viêm gân ở vùng mông 

M76.1 Viêm gân cơ thắt lưng 

M76.2  gai xương ở mào chậu 

M76.3 Hội chứng dải xơ  chậu chày (Maissiat) 

M76.4 Viêm túi thanh mạc   bên của  xương chày 
[Pellegrini - Stieda] 

M76.5 Viêm gân bánh chè 

M76.6 Viêm gân Achille 
Viêm túi thanh mạc gân Achille 

M76.7 Viêm gân cơ mác 

M76.8 Các  bệnh điểm bám gân - dây chằng khác 
ở chi dưới, không kể bàn chân 
Hội chứng khoang chày trước  

Viêm gân chày sau 

M76.9 Bệnh điểm bám gândây chằng chi dưới 
không đặc hiệu  

M77 Các bệnh điểm bám gân - dây 
chằng khác 

[Xem mã về vị trí ở phần đầu của Chương này]  

Loại trừ:  Viêm túi thanh mạc:  

 Không đặc hiệu  (M71.9)  

 Do vận động, vận động quá mức 

và bị chèn  ép (M70.-)  

Gai xương (M25.7)  

 Bệnh điểm bám gân- dây chằng ở cột 

sống (M46.0)  

M77.0 Viêm điểm bám gân lồi cầu trong xương 
cánh tay  

M77.1 Viêm điểm bám gân lồi cầu ngoài xương 
cánh tay  

Khuỷu tay của người chơi quần vợt 
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M77.2 Periarthritis of wrist 

M77.3 Calcaneal spur 

M77.4 Metatarsalgia 
Excl.:  Morton metatarsalgia (G57.6)  

M77.5 Other enthesopathy of foot 

M77.8 Other enthesopathies, not elsewhere 
classified 

M77.9 Enthesopathy, unspecified 
Bone spur NOS  

Capsulitis NOS  

Periarthritis NOS  

Tendinitis NOS 

M79 Other soft tissue disorders, not 
elsewhere classified 
[See site code at the beginning of this chapter]  

Excl.:  soft tissue pain, psychogenic (F45.4)  

M79.0 Rheumatism, unspecified 
Excl.:  fibromyalgia (M79.7)  

palindromic rheumatism (M12.3)  

M79.1 Myalgia 
Excl.:  myositis (M60.-)  

M79.2 Neuralgia and neuritis, unspecified 
Excl.:  mononeuropathies (G56-G58)  

 radiculitis:  

 NOS (M54.1)  

 brachial NOS (M54.1)  

 lumbosacral NOS (M54.1)  

sciatica (M54.3-M54.4)  

M79.3 Panniculitis, unspecified 
Excl.:  panniculitis:  

 lupus (L93.2)  

 neck and back (M54.0)  

 relapsing [Weber-Christian] (M35.6)  

M79.4 Hypertrophy of (infrapatellar) fat pad 

M79.5 Residual foreign body in soft tissue 
Excl.:  foreign body granuloma of:  

 skin and subcutaneous tissue (L92.3)  

 soft tissue (M60.2)  

M79.6 Pain in limb 

M79.7 Fibromyalgia 
Fibromyositis  

Fibrositis  

Myofibrositis 

M79.8 Other specified soft tissue disorders 

 

 

 

 

 

 

M77.2 Viêm quanh khớp cổ tay 

M77.3 Gai Xương gót  

M77.4 Đau xương đốt bàn chân 
Loại trừ:  đau xương đốt bàn chân Morton 

(G57.6)  

M77.5 Các bệnh điểm bám gân - dây chằng bàn 
chân khác 

M77.8 Các bệnh điểm bám gân - dây chằng khác, 
không được xếp loại ở mục  khác 

M77.9 Bệnh điểm bám gân - dây chằng không 
đặc hiệu 

Gai xương  không đặc hiệu   

Viêm bao khớp không đặc hiệu   

Viêm quanh khớp không đặc hiệu  

Viêm gân không đặc hiệu   

M79 Bệnh khác của mô mềm, chưa xếp  
loại mục  khác 
[Xem mã về vị trí ở phần đầu của Chương này]  

Loại trừ:  đau phần mềm do bệnh tâm thần 

(F45.4)  

M79.0 Bệnh thấp khớp, không đặc hiệu  
Loại trừ:  Đau cơ xơ hóa  (M79.7) 

 Bệnh thấp khớp  hay tái phát (M12.3)  

M79.1 Đau cơ 
Loại trừ:  viêm cơ (M60.-)  

M79.2 Đau dây thần kinh và viêm dây thần kinh, 
không đặc hiệu  
Loại trừ:  Bệnh một dây thần kinh (G56-G58)  

 Viêm rễ thần kinh:  

 Không đặc hiệu  (M54.1)  

 Dây thần kinh cánh tay không đặc 

hiệu  (M54.1)  

 Thắt lưng cùng không đặc hiệu  

(M54.1)  

Đau dây thần kinh hông to  (M54.3-

M54.4)  

M79.3 Viêm mô mỡ dưới da, không đặc hiệu 
Loại trừ:  viêm mô mỡ dưới da:  

 Lupus (L93.2)  

 Cổ và lưng (M54.0)  

 Tái diễn (Weber-Christian) 

(M35.6)  

M79.4 Phì đại  mỡ vùng bánh chè 

M79.5 Dị vật tồn tại trong mô mềm 
Loại trừ:  dị vật u hạt của:  

 da và tổ chức dưới da (L92.3)  

 mô mềm (M60.2)  

M79.6 Đau ở một chi 

 
M79.7 Đau  cơ xơ hóa 

Viêm mô sợi- cơ 

Viêm mô sợi 

Viêm cơ- mô sợi 

M79.8 Các bệnh lý đặc hiệu khác của mô mềm 
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M79.9 Soft tissue disorder, unspecified 

 
Osteopathies and chondropathies 
(M80-M94)  
 
Disorders of bone density and structure 
(M80-M85)  

M80 Osteoporosis with pathological 
fracture 
[See site code at the beginning of this chapter]  

Incl.:  osteoporotic vertebral collapse and 

wedging 

Excl.:  collapsed vertebra NOS (M48.5)  

 pathological fracture NOS (M84.4)  

wedging of vertebra NOS (M48.5)  

M80.0 Postmenopausal osteoporosis with 
pathological fracture 

M80.1 Postoophorectomy osteoporosis with 
pathological fracture 

M80.2 Osteoporosis of disuse with pathological 
fracture 

M80.3 Postsurgical malabsorption osteoporosis 
with pathological fracture 

M80.4 Drug-induced osteoporosis with 
pathological fracture 
Use additional external cause code (Chapter XX), 

if desired, to identify drug. 

M80.5 Idiopathic osteoporosis with pathological 
fracture 

M80.8 Other osteoporosis with pathological 
fracture 

M80.9 Unspecified osteoporosis with 
pathological fracture 

M81 Osteoporosis without pathological 
fracture 
[See site code at the beginning of this chapter]  

Excl.:  osteoporosis with pathological fracture 

(M80.-)  

M81.0 Postmenopausal osteoporosis 

M81.1 Postoophorectomy osteoporosis 

M81.2 Osteoporosis of disuse 
Excl.:  Sudeck atrophy (M89.0)  

M81.3 Postsurgical malabsorption osteoporosis 

M81.4 Drug-induced osteoporosis 
Use additional external cause code (Chapter XX), 

if desired, to identify drug. 

 

 

 

M79.9 Các bệnh lý của mô mềm, không đặc hiệu 

 
Bệnh của xương và sụn 
(M80-M94)  
 
R i loạn về  ỉ  rọng (mậ  đ ) và  ấu  rú  
xương 
(M80-M85)  

M80 Loãng xương có kèm gẫy xương 
bệnh lý 
[Xem mã về vị trí ở phần đầu của Chương này]  

Bao gồm:  loãng xương có xẹp đốt sống và đốt 

sống hình chêm 

Loại trừ:  Xẹp đốt sống không đặc hiệu  (M48.5)  

 Gãy xương bệnh lý không đặc hiệu  

(M84.4)  

Đốt sống hình chêm không đặc hiệu  

(M48.5)  

M80.0 Loãng xương sau mãn kinh có kèm gẫy 
xương bệnh lý 

M80.1 Loãng xương sau cắt buồng trứng có kèm 
gẫy xương bệnh lý 

M80.2 Loãng xương do bất động có kèm gẫy 
xương bệnh lý 

M80.3 Loãng xương do kém hấp thu sau phẫu 
thuật có kèm gẫy xương bệnh lý 

M80.4 Loãng xương do dùng thuốc có kèm gãy 
xương bệnh lý 
Xem thêm bảng mã ở chương XX nếu cần để xác 

định các thuốc này. 

M80.5 Loãng xương tự phát có kèm gẫy xương 
bệnh lý 

M80.8 Các loãng xương khác có kèm gẫy xương 
bệnh lý 

M80.9 Loãng xương không đặc hiệu  có kèm gẫy 
xương bệnh lý 

M81 Loãng xương không kèm gãy 
xương bệnh lý 
[Xem mã về vị trí ở phần đầu của Chương này]  

Loại trừ:  loãng xương có kèm gẫy xương bệnh 

lý (M80.-)  

M81.0 Loãng xương sau mãn kinh 

M81.1 Loãng xương sau cắt buồng trứng 

M81.2 Loãng xương do không vận động 
Loại trừ:  teo xương Sudeck (M89.0)  

M81.3 Loãng xương do rối loạn  hấp thu sau 
phẫu thuật 

M81.4 Loãng xương do dùng thuốc 
Xem thêm bảng mã ở chương XX nếu cần để xác 

định các thuốc này. 
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M81.5 Idiopathic osteoporosis 

M81.6 Localized osteoporosis [Lequesne] 
Excl.:  Sudeck atrophy (M89.0)  

M81.8 Other osteoporosis 
Senile osteoporosis 

M81.9 Osteoporosis, unspecified 

M82* Osteoporosis in diseases classified 
elsewhere 
 [See site code at the beginning of this chapter]  

M82.0* Osteoporosis in multiple myelomatosis 
(C90.0 † )  

M82.1* Osteoporosis in endocrine disorders  
(E00-E34 † )  

M82.8* Osteoporosis in other diseases classified 
elsewhere 

M83 Adult osteomalacia 
[See site code at the beginning of this chapter]  

Excl.:  osteomalacia:  

 infantile and juvenile (E55.0)  

 vitamin-D-resistant (E83.3)  

 renal osteodystrophy (N25.0)  

 rickets (active) (E55.0)  

 sequelae (E64.3)  

 vitamin-D-resistant (E83.3)   

M83.0 Puerperal osteomalacia 

M83.1 Senile osteomalacia 

M83.2 Adult osteomalacia due to malabsorption 
Postsurgical malabsorption osteomalacia in adults 

M83.3 Adult osteomalacia due to malnutrition 

M83.4 Aluminium bone disease 

M83.5 Other drug-induced osteomalacia in adults 
Use additional external cause code (Chapter XX), 

if desired, to identify drug. 

M83.8 Other adult osteomalacia 

M83.9 Adult osteomalacia, unspecified 

M84 Disorders of continuity of bone 
[See site code at the beginning of this chapter]  

M84.0 Malunion of fracture 

M84.1 Nonunion of fracture [pseudarthrosis] 
Excl.:  pseudarthrosis after fusion or arthrodesis 

(M96.0)  

M84.2 Delayed union of fracture 

 
 
 
 
 
 
 
 

M81.5 Loãng xương tự phát 

M81.6 Loãng xương khu trú 
Loại trừ:   thiểu dưỡng Sudeck (M89.0)  

M81.8 Các bệnh loãng xương khác 
Loãng xương tuổi già 

M81.9 Loãng xương không đặc hiệu  

M82* Loãng xương trong các bệnh đã 
xếp  loại ở mục  khác 
[Xem mã về vị trí ở phần đầu của Chương này]  

M82.0* Loãng xương trong bệnh đa u tuỷ 
xương(C90.0†)  

M82.1* Loãng xương trong các bệnh nội tiết (E00-
E34†)  

M82.8* Loãng xương trong các bệnh  khác đã xếp  
loại 

M83 Nhuyễn xương người lớn 
[Xem mã về vị trí ở phần đầu của Chương này]  

Loại trừ:  Nhuyễn xương:  

 ở trẻ nhỏ và thiếu niên (E55.0)  

 do kháng vitamin D (E83.3)  

Loạn dưỡng xương do thận (N25.0)  

 Còi xương (tiến triển) E55.0  

 do di chứng (E64.3)  

 do kháng vitamin D (E83.3)  

M83.0 Nhuyễn xương sau đẻ 

M83.1 Nhuyễn xương tuổi già 

M83.2 Nhuyễn xương người lớn do rối loạn  hấp 
thu 

Nhuyễn xương do kém hấp thu sau phẫu thuật ở 

người lớn 

M83.3 Nhuyễn xương người lớn do rối loạn  dinh 
dưỡng 

M83.4 Bệnh nhiễm nhôm (almunium) xương 

M83.5 Các bệnh nhuyễn xương khác ở người lớn 
do dùng thuốc 
Xem thêm bảng mã ở chương XX nếu cần để xác 

định thuốc này. 

M83.8 Các bệnh nhuyễn xương khác ở người lớn 

M83.9 Các bệnh nhuyễn xương ở người lớn 
không đặc hiệu  

M84 Các rối loạn về sự liên tục của 
xương 

[Xem mã về vị trí ở phần đầu của Chương này]  

M84.0  Can lệch 

M84.1 Gãy xương không liền (khớp giả) 
Loại trừ:  khớp giả sau thủ thuật làm cứng khớp 

(M96.0)  

M84.2 Gãy xương chậm liền 
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M84.3 Stress fracture, not elsewhere classified 
Stress fracture NOS 

Excl.:  stress fracture of vertebra (M48.4)  

M84.4 Pathological fracture, not elsewhere 
classified 
Pathological fracture NOS 

Excl.:  collapsed vertebra NEC (M48.5)  

pathological fracture in osteoporosis 

(M80.-)  

M84.8 Other disorders of continuity of bone 

M84.9 Disorder of continuity of bone, unspecified 

M85 Other disorders of bone density 
and structure 
 [See site code at the beginning of this chapter]  

Excl.:  osteogenesis imperfecta (Q78.0)  

 osteopetrosis (Q78.2)  

 osteopoikilosis (Q78.8)  

polyostotic fibrous dysplasia (Q78.1)  

M85.0 Fibrous dysplasia (monostotic) 
Excl.:  fibrous dysplasia of jaw (K10.8)  

M85.1 Skeletal fluorosis 

M85.2 Hyperostosis of skull 

M85.3 Osteitis condensans 

M85.4 Solitary bone cyst 
Excl.:  solitary cyst of jaw (K09.1-K09.2)  

M85.5 Aneurysmal bone cyst 
Excl.:  aneurysmal cyst of jaw (K09.2)  

M85.6 Other cyst of bone 
Excl.:  cyst of jaw NEC (K09.1-K09.2)  

osteitis fibrosa cystica generalisata [von 

Recklinghausen disease of bone] (E21.0)  

M85.8 Other specified disorders of bone density 
and structure 
Hyperostosis of bones, except skull  

Osteosclerosis, acquired 

Excl.:  diffuse idiopathic skeletal hyperostosis 

[DISH] (M48.1)  

 osteosclerosis:  

 congenita (Q77.4)  

 myelofibrosis (D75.8)  

M85.9 Disorder of bone density and structure, 
unspecified 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M84.3 Gẫy xương do  vi chấn , chưa xếp  loại ở 
mục  khác 
Gẫy xương do vi chấn  không xác định  

Loại trừ:  gẫy xương do vi chấn tại đốt sống 

(M48.4)  

M84.4 Gẫy xương bệnh lý, chưa xếp  loại mục  
khác 
Gãy xương bệnh lý không đặc hiệu  

Loại trừ:  Xẹp đốt sống NEC (M48.5) 

 Gãy xương bệnh lý trong bệnh loãng 

xương (M80.-)  

M84.8 Các rối loạn khác về sự liên tục của xương 

M84.9 Các rối loạn khác về sự liên tục của xương 
không đặc hiệu  

M85 Rối loạn khác về tỉ trọng (mật độ) 
và cấu trúc của xương 
[Xem mã về vị trí ở phần đầu của Chương này]  

Loại trừ:  Bệnh tạo xương  bất toàn (Q78.0)  

Đặc xương (xương hoá đá) (Q78.2)  

Xương đặc đốm (Q78.8)  

Loạn sản xơ xương nhiều nơi (Q78.1)  

M85.0 Loạn sản xơ xương (khu trú) 
Loại trừ:  loạn sản xơ xương hàm  (K10.8)  

M85.1 Bệnh nhiễm Fluo xương 

M85.2 Quá sản xương sọ 

M85.3 Viêm xương dạng đặc 

M85.4  Nang xương đơn độc 
Loại trừ:   nang đơn độc của xương hàm  

(K09.1-K09.2)  

M85.5 Nang phình mạch của xương 
Loại trừ:  nang phình mạch của xương hàm  

(K09.2)  

M85.6 Các  nang khác của xương 
Loại trừ:   nang xương hàm NEC (K09.1-K09.2) 

 Viêm xương thể xơ-nang toàn thể 

[bệnh xương V.Recklinghausen] 

(E21.0)  

M85.8 Những rối loạn đặc hiệu khác về mật độ và 
cấu trúc của xương 
Tăng tạo xương, trừ xương xọ 

Xơ cứng xương, mắc phải  

Loại trừ:  Tăng tạo  xương lan toả tự phát 

(DISH) (M48.1)  

 Bệnh xơ cứng xương: 

 bẩm sinh (Q77.4) 

 xơ hóa tủy xương (D75.8) 

M85.9 Các rối loạn về mật độ và cấu trúc của 
xương, không đặc hiệu 
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Other osteopathies 
(M86-M90)  
 
Excl.:  postprocedural osteopathies (M96.-)  

M86 Osteomyelitis 
[See site code at the beginning of this chapter]  

Use additional code (B95-B98), if desired, to 

identify infectious agent. 

Excl.:  osteomyelitis (of):  

 due to salmonella (A01-A02)  

 jaw (K10.2)  

 vertebra (M46.2)  

M86.0 Acute haematogenous osteomyelitis 

M86.1 Other acute osteomyelitis 

M86.2 Subacute osteomyelitis 

M86.3 Chronic multifocal osteomyelitis 

M86.4 Chronic osteomyelitis with draining sinus 

M86.5 Other chronic haematogenous 
osteomyelitis 

M86.6 Other chronic osteomyelitis 

M86.8 Other osteomyelitis 
Brodie abscess 

M86.9 Osteomyelitis, unspecified 
Infection of bone NOS  

Periostitis without mention of osteomyelitis 

M87 Osteonecrosis 
[See site code at the beginning of this chapter]  

Incl.:  avascular necrosis of bone 

Excl.:  osteochondropathies (M91-M93)  

M87.0 Idiopathic aseptic necrosis of bone 

M87.1 Osteonecrosis due to drugs 
Use additional external cause code (Chapter XX), 

if desired, to identify drug. 

M87.2 Osteonecrosis due to previous trauma 

M87.3 Other secondary osteonecrosis 

M87.8 Other osteonecrosis 

M87.9 Osteonecrosis, unspecified 

M88 Paget disease of bone [osteitis 
deformans] 
[See site code at the beginning of this chapter]  

M88.0 Paget disease of skull 

M88.8 Paget disease of other bones 

M88.9 Paget disease of bone, unspecified 

M89 Other disorders of bone 
[See site code at the beginning of this chapter]  

 
 

Bệnh khác của xương 
(M86-M90)  
 

Loại trừ:  bệnh của xương sau các thủ thuật chẩn đoán và 

điều trị (M96.-)  

M86 viêm xương tuỷ 
[Xem mã về vị trí ở phần đầu của Chương này] 

Nếu cần, để xác định tác nhân gây nhiễm khuẩn 

tham khảo mục (B95-B97). 

Loại trừ:  Cốt tuỷ viêm:  

 Do thương hàn (A01-A02)  

 Xương hàm  (K10.2)  

 Đốt sống (M46.2)  

M86.0 Viêm xương tủy theo  đường máu cấp tính 

M86.1 Các bệnh  viêm xương tủy cấp khác 

M86.2 Viêm xương tủy  bán cấp 

M86.3 Viêm xương tủy  mạn tính nhiều ổ 

M86.4 Viêm xương tủy  mạn tính có đường rò 

M86.5 Viêm xương tủy  do bệnh máu mạn tính  
khác 

M86.6 Viêm xương tủy  mạn tính khác 

M86.8 Các viêm xương tủy  khác 
Áp xe Brodie 

M86.9 Viêm xương tủy  không đặc hiệu 
Nhiễm khuẩn xương không đặc hiệu   

Viêm màng xương không liên quan đến viêm 

xương tủy  

M87 Hoại tử xương 
[Xem mã về vị trí ở phần đầu của Chương này]  

Bao gồm:  hoại tử xương do thiếu máu 

Loại trừ:  bệnh lý xươngsụn (M91-M93)  

M87.0 Bệnh hoại tử vô mạch  tự phát của xương 

M87.1 Hoại tử xương do thuốc 
Xem thêm mục (chương XX), nếu cần để biết tên  

thuốc gây bệnh . 

M87.2 Hoại tử xương do chấn thương từ trước 

M87.3 Hoại tử xương thứ phát khác 

M87.8 Hoại tử xương khác 

M87.9 Hoại tử xương không đặc hiệu  

M88 Bệnh Paget (viêm xương biến 
dạng) 
[Xem mã về vị trí ở phần đầu của Chương này]  

M88.0 Bệnh Paget xương sọ 

M88.8 Bệnh Paget ở  các xương khác 

M88.9 Bệnh Paget của xương, không đặc hiệu  

M89 Rối loạn khác của xương 
[Xem mã về vị trí ở phần đầu của Chương này]  
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M89.0 Algoneurodystrophy 
Shoulder-hand syndrome  

Sudeck atrophy  

Sympathetic reflex dystrophy 

M89.1 Epiphyseal arrest 

M89.2 Other disorders of bone development and 
growth 

M89.3 Hypertrophy of bone 

M89.4 Other hypertrophic osteoarthropathy 
Marie-Bamberger disease  

Pachydermoperiostosis 

M89.5 Osteolysis 

M89.6 Osteopathy after poliomyelitis 
Use additional code (B91), if desired, to identify 

previous poliomyelitis. 

Excl.:  postpolio syndrome (G14)  

M89.8 Other specified disorders of bone 
Infantile cortical hyperostoses  

Post-traumatic subperiosteal ossification 

M89.9 Disorder of bone, unspecified 

M90* Osteopathies in diseases classified 
elsewhere 
 [See site code at the beginning of this chapter]  

M90.0* Tuberculosis of bone (A18.0 † )  
Excl.:  tuberculosis of spine (M49.0*)  

M90.1* Periostitis in other infectious diseases 
classified elsewhere 
Secondary syphilitic periostitis (A51.4 † )  

M90.2* Osteopathy in other infectious diseases 
classified elsewhere 
Osteomyelitis:  

 echinococcal (B67.2 † )  

 gonococcal (A54.4 † )  

 salmonella (A02.2 † )  

Syphilitic osteopathy or osteochondropathy (A50.5 

† , A52.7 † )  

M90.3* Osteonecrosis in caisson disease(T70.3 † )  

M90.4* Osteonecrosis due to haemoglobinopathy 
(D50-D64 † )  

M90.5* Osteonecrosis in other diseases classified 
elsewhere 

M90.6* Osteitis deformans in neoplastic disease 
(C00-D48 † )  
Osteitis deformans in malignant neoplasm of bone 

(C40-C41 † )  

M90.7* Fracture of bone in neoplastic disease 
(C00-D48 † )  
Excl.:  collapse of vertebra in neoplastic disease 

(M49.5*)  

 
 
 

M89.0 Hội chứng Loạn dưỡng-thần kinh-đau 
Hội chứng vai-tay  

Hội chứng  Sudeck 

Loạn dưỡng có nguồn gốc giao cảm  

 

M89.1 Không  phát triển đầu xương 

M89.2 Các rối loạn khác về sự phát triển và tăng 
trưởng  của xương 

M89.3 Phì đại xương 

M89.4 Các bệnh phì đại xương khớp khác 
Bệnh Marie-Bamberger  

Viêm dày da và viêm màng xương và da 

M89.5 Tiêu xương 

M89.6 Bệnh xương sau viêm tuỷ xám (bại liệt) 
Nếu cần, sử bảng mã  (B91) để xác định tiền sử 

bệnh bại liệt. 

Loại trừ:  Di chứng  bại liệt (G14) 

M89.8 Các rối loạn đặc hiệu khác của xương 
Dầy màng xương phần vỏ ở trẻ em 

Cốt hoá dưới màng xương sau chấn thương  

M89.9 Các rối loạn xương không đặc hiệu 

M90* Bệnh xương trong các bệnh đã xếp  
loại mục  khác 
[Xem mã về vị trí ở phần đầu của Chương này]  

M90.0* Lao xương (A18.0†)  
Loại trừ:  lao cột sống (M49.0*)  

M90.1* Viêm màng xương trong các bệnh nhiễm 
khuẩn khác đã phân loại ở nơi khác 
Viêm màng xương thứ phát do giang mai (A51.4†)  

M90.2* Bệnh xương trong các bệnh nhiễm khuẩn 
khác đã xếp  loại ở mục  khác 
Viêm xương tủy do :  

 Ấu trùng sán dây (B67.2†)  

 Do lậu cầu (A54.4†)  

 Thương hàn (A02.2†)  

Bệnh xương hoặc bệnh  xương-sụn do giang mai 

(A50.5†, A52.7†)  

M90.3* Hoại tử xương trong bệnh khí nén (thùng 
thợ lặn) (T70.3†)  

M90.4* Hoại tử xương trong  bệnh huyết cầu tố 
(D50-D64†)  

M90.5* Hoại tử xương trong các bệnh khác đã xếp  
loại ở mục  khác 

M90.6* Viêm xương biến dạng trong các bệnh 
khối u  (C00-D48†)  
Viêm xương biến dạng trong bệnh u xương ác tính 

(C40-C41†)  

M90.7* Gẫy xương trong các bệnh khối u (C00-
D48†)  

Loại trừ:  xẹp đốt sống trong bệnh khối u 

(M49.5*)  
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M90.8* Osteopathy in other diseases classified 
elsewhere 
Osteopathy in renal osteodystrophy (N25.0 † )  

 
Chondropathies 
(M91-M94)  
 
Excl.:  postprocedural chondropathies (M96.-)  

M91 Juvenile osteochondrosis of hip 
and pelvis 
 [See site code at the beginning of this chapter]  

Excl.:  
slipped upper femoral epiphysis (nontraumatic) 

(M93.0)  

M91.0 Juvenile osteochondrosis of pelvis 
Osteochondrosis (juvenile) of:  

 acetabulum  

 iliac crest [Buchanan]  

 ischiopubic synchondrosis [van Neck]  

 symphisis pubis [Pierson] 

M91.1 Juvenile osteochondrosis of head of femur 
[Legg-Calvé-Perthes] 

M91.2 Coxa plana 
Hip deformity due to previous juvenile 

osteochondrosis 

M91.3 Pseudocoxalgia 

M91.8 Other juvenile osteochondrosis of hip and 
pelvis 
Juvenile osteochondrosis after reduction of 

congenital dislocation of hip 

M91.9 Juvenile osteochondrosis of hip and 
pelvis, unspecified 

M92 Other juvenile osteochondrosis 

M92.0 Juvenile osteochondrosis of humerus 
Osteochondrosis (juvenile) of:  

 capitulum of humerus [Panner]  

 head of humerus [Haas] 

M92.1 Juvenile osteochondrosis of radius and 
ulna 
Osteochondrosis (juvenile) of:  

 lower ulna [Burns]  

 radial head [Brailsford] 

M92.2 Juvenile osteochondrosis of hand 
Osteochondrosis (juvenile) of:  

 carpal lunate [Kienböck]  

 metacarpal heads [Mauclaire] 

 

 

 

 

M90.8* Bệnh lý xương trong các bệnh khác đã 
xếp  loại ở mục  khác 
Bệnh xương trong bệnh loạn dưỡng xương do thận 

(N25.0†)  

 

Các bệnh lý sụn 
(M91-M94)  
 
Loại trừ:  các bệnh lý sụn sau can thiệp  (M96.-)  

M91 Hư điểm cốt hóa tại khớp háng và 
khung chậu ở trẻ em  
[Xem mã về vị trí ở phần đầu của Chương này]  

Loại trừ:  trượt đầu trên xương đùi [háng trượt ra 

sau  (không do chấn thương) (M93.0)  

M91.0 Hư điểm cốt hóa tại khung  chậu ở trẻ em  
Hư điểm cốt hóa  (trẻ em) ) của:  

 Ổ cối 

 Mào chậu ([Buchanan   

 Ngành ngồi - mu [Van Neck]  

 Dính khớp vệ [Pierson   

M91.1 Hư điểm cốt hóa   chỏm xương đùi ở trẻ 
em  [Legg-Calvé-Pethès] 

M91.2 Khớp háng dẹt  
Biến dạng khớp háng do hư điểm cốt hóa  ở trẻ em  

từ trước 

M91.3   Giả lao khớp háng  

M91.8 Hư điểm cốt hóa tại khớp háng và khung 
chậu khác ở trẻ em  
Hư điểm cốt hóa ở trẻ em  sau điều trị trật khớp 

háng bẩm sinh 

M91.9 Hư điểm cốt hóa tại khớp háng và khung 
chậu ở trẻ em  không đặc hiệu  

M92 Hư điểm cốt hóa khác ở trẻ em  

M92.0 Hư điểm cốt hóa ở trẻ em  ở xương cánh 
tay 
Hư điểm cốt hóa (trẻ em)  ở :  

 Lồi cầu xương cánh tay (Panner)  

 Đầu xương cánh tay (Hass) 

M92.1 Hư điểm cốt hóa ở trẻ em  ở xương quay 
và xương trụ 
Hư điểm cốt hóa (trẻ em) ở :  

 Đầu dưới xương trụ (Burn)  

 Đầu xương quay (Brailsford) 

M92.2 Hư điểm cốt hóa ở trẻ em  ở tay 
Hư điểm cốt hóa (trẻ em) ở:  

 Xương bán nguyệt ở cổ tay 

 Đầu các  xương bàn tay (Mauclaire)  
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M92.3 Other juvenile osteochondrosis of upper 
limb 

M92.4 Juvenile osteochondrosis of patella 
Osteochondrosis (juvenile) of:  

 primary patellar centre [Köhler]  

 secondary patellar centre [Sinding-Larsen] 

M92.5 Juvenile osteochondrosis of tibia and 
fibula 
Osteochondrosis (juvenile) of:  

 proximal tibia [Blount]  

 tibial tubercle [Osgood-Schlatter] 

Tibia vara 

M92.6 Juvenile osteochondrosis of tarsus 
Osteochondrosis (juvenile) of:  

 calcaneum [Sever]  

 os tibiale externum [Haglund]  

 talus [Diaz]  

 tarsal navicular [Köhler] 

M92.7 Juvenile osteochondrosis of metatarsus 
Osteochondrosis (juvenile) of:  

 fifth metatarsus [Iselin]  

 second metatarsus [Freiberg] 

M92.8 Other specified juvenile osteochondrosis 
Calcaneal apophysitis 

M92.9 Juvenile osteochondrosis, unspecified 

Apophysitis  

Epiphysitis  

Osteochondritis  

Osteochondrosis 

specified as juvenile, of 

unspecified site 

M93 Other osteochondropathies 
Excl.:  osteochondrosis of spine (M42.-)  

M93.0 Slipped upper femoral epiphysis 
(nontraumatic) 

M93.1 Kienböck disease of adults 
Adult osteochondrosis of carpal lunate 

M93.2 Osteochondritis dissecans 

M93.8 Other specified osteochondropathies 

M93.9 Osteochondropathy, unspecified 

Apophysitis  

Epiphysitis  

Osteochondritis  

Osteochondrosis 

not specified as adult or 

juvenile, of unspecified 

site 

 

M94 Other disorders of cartilage 
[See site code at the beginning of this chapter]  

M94.0 Chondrocostal junction syndrome [Tietze] 
Costochondritis 

M94.1 Relapsing polychondritis 

 

M92.3 Hư điểm cốt hóa khác ở trẻ em  ở chi trên 

M92.4 Hư điểm cốt hóa ở trẻ em  ở xương bánh 
chè 
Hư điểm cốt hóa (trẻ em) ở :  

 Phần giữa xương bánh chè nguyên phát 

(Kohler)  

 Phần giữa xương bánh chè thứ phát 

M92.5 Hư điểm cốt hóa ở trẻ em  ở xương chày 
và xương mác 
Hư điểm cốt hóa (trẻ em) ở:  

 Đầu xương chày (Blount) 

 Lồi củ xương chày  (Osgood-Schlatter)  

M92.6 Hư điểm cốt hóa ở trẻ em ở  xương cổ 
chân 
Hư điểm cốt hóa ở:  

 Xương gót (Sever) 

  os tibiale externum [Haglund] 

 Xương sên (Bệnh Diaz)  

 Xương ghe (Bệnh Kohler)  

M92.7 Hư điểm cốt hóa ở trẻ em  ở xương bàn 
chân 
Hư điểm cốt hóa ở trẻ em ở:  

  xương đốt bàn chân V (Iselin) 

 Xương đốt bàn chân II (Freiberg)  

M92.8 Hư điểm cốt hóa ở trẻ em đặc hiệu  khác 
Viêm mỏm xương gót 

M92.9 Hư điểm cốt hóa ở trẻ em  khác, không 
đặc hiệu  

Viêm mỏm xương 

Viêm đầu xương 

Viêm xương sụn  

Hư điểm cốt hóa   

Đặc hiệu ở trẻ em  , vị trí 

không  đặc hiệu 

M93 Các bệnh xương - sụn khác 
Loại trừ:  Viêm xương sụn cột sống (M42.-)  

M93.0 Trượt đầu trên xương đùi (không do chấn 
thương) 

M93.1 Bệnh Kienbock ở người lớn 
Viêm xương sụn ở người lớn của xương  nguyệt cổ 

tay 

M93.2 Viêm xương sụn bóc tách 

M93.8 Các bệnh xương sụn đặc hiệu khác 

M93.9 Các bệnh xương sụn không đặc hiệu 

Viêm mỏm xương 

Viêm đầu xương  

Viêm xương sụn  

Hư điểm cốt hóa   

Không đặc hiệu  ở người 

lớn và trẻ em , ở cácvị trí 

không đặc hiệu  

M94 Các bệnh lý  khác của sụn 
[Xem mã về vị trí ở phần đầu của Chương này]  

M94.0 Hội chứng khớp sụn sườn (Tietze) 
Viêm sụn sườn 

M94.1 Viêm đa sụn hay tái phát 
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M94.2 Chondromalacia 
Excl.:  chondromalacia patellae (M22.4)  

M94.3 Chondrolysis 

M94.8 Other specified disorders of cartilage 

M94.9 Disorder of cartilage, unspecified 

 

Other disorders of the 
musculoskeletal system and 
connective tissue 
(M95-M99)  

M95 Other acquired deformities of 
musculoskeletal system and 
connective tissue 
Excl.:  acquired:  

 absence of limbs and organs (Z89-

Z90)  

 deformities of limbs (M20-M21)  

 congenital malformations and 

deformations of the musculoskeletal 

system (Q65-Q79)  

 deforming dorsopathies (M40-M43)  

dentofacial anomalies [including 

malocclusion] (K07.-)  

postprocedural musculoskeletal disorders 

(M96.-)  

M95.0 Acquired deformity of nose 
Excl.:  deviated nasal septum (J34.2)  

M95.1 Cauliflower ear 
Excl.:  other acquired deformities of ear (H61.1)  

M95.2 Other acquired deformity of head 

M95.3 Acquired deformity of neck 

M95.4 Acquired deformity of chest and rib 

M95.5 Acquired deformity of pelvis 
Excl.:  maternal care for known or suspected 

disproportion (O33.-)  

M95.8 Other specified acquired deformities of 
musculoskeletal system 

M95.9 Acquired deformity of musculoskeletal 
system, unspecified 

 

M96 Postprocedural musculoskeletal 
disorders, not elsewhere classified 
Excl.:  arthropathy following intestinal bypass 

(M02.0)  

disorders associated with osteoporosis 

(M80-M81)  

presence of functional implants and other 

devices (Z95-Z97)  

M96.0 Pseudarthrosis after fusion or arthrodesis 

M94.2 Nhuyễn sụn 

Loại trừ:  nhuyễn sụn xương bánh chè (M22.4)  

M94.3 Tiêu sụn 

M94.8 Các bệnh lý  sụn đặc hiệu khác 

M94.9 Các bệnh  sụn không đặc hiệu 

 
Các bệnh khác của hệ cơ - xương - 
khớp và mô liên kết 
(M95-M99)  

M95 Các biến dạng mắc phải của hệ cơ-
xương-khớp và mô liên kết 
Loại trừ:  Các bệnh Mắc phải:  

 Thiếu chi hoặc bộ phận do mắc 

phải (Z89-Z90)  

 Biến dạng  chi do mắc phải (M20-

M21)  

Dị tật và biến dạng bẩm sinh của hệ 

cơ-xương-khớp (Q65-Q79)  

Biến dạng  cột sống (M40-M43)  

 Bất thường của răng hàm mặt (bao 

gồm cả tật răng so le) (K07.-)  

Các bệnh của hệcơ-xương-khớp sau 

can thiệp  (M96.-)  

M95.0 Biến  dạng mắc phải của mũi 
Loại trừ:  vẹo vách ngăn (J34.2)  

M95.1 Vành tai sùi 
Loại trừ:  các dị dạng mắc phải khác của tai 

(H61.1)  

M95.2 Biến  dạng mắc phải khác của đầu 

M95.3 Biến  dạng mắc phải của cổ 

M95.4 Biến  dạng  mắc phải của lồng ngực và 
sườn 

M95.5 Biến  dạng mắc phải của khung chậu 
Loại trừ:  những can thiệp dự phòng ở các sản 

phụ khi biết hoặc nghi ngờ có sự mất 

cân đối khung chậu (O33.-)  

M95.8 Các biến  dạng mắc phải đặc hiệu  khác 
của hệ cơ-xương-khớp  

M95.9 Các biến   dạng mắc phải không đặc hiệu  
của hệ cơ-xương-khớp  

M96 Các bệnh lý của  hệ cơ-xương-
khớp sau can thiệp , không xếp  
loại ở mục  khác 
Loại trừ:  bệnh khớp  sau chuyển đoạn ruột 

(M02.0)  

Các tổn thương phối hợp với loãng 

xương (M80-M81)  

 Các rối loạn do  cấy ghép gây nên 

(Z95-Z97)  

M96.0 Khớp giả sau thủ thuật làm cứng khớp 
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M96.1 Postlaminectomy syndrome, not 
elsewhere classified 

M96.2 Postradiation kyphosis 

M96.3 Postlaminectomy kyphosis 

M96.4 Postsurgical lordosis 

M96.5 Postradiation scoliosis 

M96.6 Fracture of bone following insertion of 
orthopaedic implant, joint prosthesis, or 
bone plate 
Excl.:  complication of internal orthopaedic 

devices, implants or grafts (T84.-)  

M96.8 Other postprocedural musculoskeletal 
disorders 
Instability of joint secondary to removal of joint 

prosthesis 

M96.9 Postprocedural musculoskeletal disorder, 
unspecified 

M99 Biomechanical lesions, not 
elsewhere classified 
Note:  This category should not be used if the 

condition can be classified elsewhere. 

0   Head region  occipitocervical 

1   Cervical region  cervicothoracic 

2   Thoracic region  thoracolumbar 

3   Lumbar region  lumbosacral 

4   Sacral region  sacrococcygeal,  

    sacroiliac 

5   Pelvic region  hip, pubic 

6   Lower extremity 

7   Upper extremity  acromioclavicular, 

    sternoclavicular 

8   Rib cage   costochondral,  

    costovertebral,  

    sternochondral 

9   Abdomen and other 

 

M99.0 Segmental and somatic dysfunction 

M99.1 Subluxation complex (vertebral) 

M99.2 Subluxation stenosis of neural canal 

M99.3 Osseous stenosis of neural canal 

M99.4 Connective tissue stenosis of neural canal 

M99.5 Intervertebral disc stenosis of neural canal 

M99.6 Osseous and subluxation stenosis of 
intervertebral foramina 

M99.7 Connective tissue and disc stenosis of 
intervertebral foramina 

M99.8 Other biomechanical lesions 

M96.1 Hội chứng sau cắt cung sau, không xếp 
loại ở mục  khác 

M96.2 Gù sau chiếu tia xạ 

M96.3 Gù sau cắt cung sau 

M96.4 Ưỡn cột sống thắt lưng sau phẫu thuật 

M96.5 Vẹo sau chiếu tia xạ 

M96.6 Gãy xương sau chỉnh hình thay thế, , sau  
 lắp khớp giả hay sau tạo xương nhân tạo 

Loại trừ:  biến chứng do ghép khớp giả, cấy 

ghép, chỉnh hình (T84.-)  

M96.8 Các bệnh ký  khác của hệ cơ-xương-khớp 
sau thủ thuật  
Tổn thương mất vững của  khớp sau bất động tiếp 

theo ghép khớp giả 

M96.9 Các bệnh lý  của hệ cơ-xương-khớp sau 
can thiệp không đặc hiệu 

M99 Các tổn thương sinh-cơ học, 
không xếp  loại ở mục khác 
Ghi chú:  Đề mục này không dùng khi bệnh có 

thể được xếp loại ở chỗ khác. 

0   Vùng  đầu  chẩm – cổ 

1   Vùng cổ   cổ - ngực 

2   Vùng ngực  ngực – thắt lưng 

3   Vùng thắt lưng  thắt lưng – chậu 

4   Vùng xương cùng cùng – cụt,  

   cùng – chậu 

5   Vùng chậu  háng, vệ 

6   Chi dưới  

7   Chi trên                quạ - đòn,  

    ức - đòn 

8   Lồng ngực  sườn – sụn,  

    sườn – cột sống,  

    ức sụn 

9   Bụng và nơi khác 

 

M99.0 Rối loạn chức năng từng đoạn và phần 
 thân 

M99.1 Bán trật khớp từng khối của cột sống 

M99.2 Hẹp ống sống do bán trật khớp 

M99.3 Hẹp ống sống do tổn thương xương 

M99.4 Hẹp ống sống do tổn thương mô liên kết 

M99.5 Hẹp ống sống do tổn thương đĩa gian đốt 

M99.6 Hẹp khoang liên đốt do cốt hoá và bán trật 
khớp 

M99.7 Hẹp khoang liên đốt do mô liên kết và đĩa 
đệm 

M99.8 Các tổn thương sinh-cơ học khác 
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M99.9 Biomechanical lesion, unspecified M99.9 Tổn thương sinh-cơ học không đặc hiệu  
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Chapter XIV 

Diseases of the genitourinary 

system 

(N00-N99)  
 
Excl.:  certain conditions originating in the perinatal 

period (P00-P96)  

certain infectious and parasitic diseases (A00-B99)  

complications of pregnancy, childbirth and the 

puerperium (O00-O99)  

congenital malformations, deformations and 

chromosomal abnormalities (Q00-Q99)  

endocrine, nutritional and metabolic diseases 

(E00-E90)  

injury, poisoning and certain other consequences 

of external causes (S00-T98)  

neoplasms (C00-D48)  

symptoms, signs and abnormal clinical and 

laboratory findings, not elsewhere classified (R00-

R99)  

This chapter contains the following blocks:  

N00-N08 Glomerular diseases  

N10-N16 Renal tubulo-interstitial diseases  

N17-N19 Renal failure  

N20-N23 Urolithiasis  

N25-N29 Other disorders of kidney and ureter  

N30-N39 Other diseases of urinary system  

N40-N51 Diseases of male genital organs  

N60-N64 Disorders of breast  

N70-N77 Inflammatory diseases of female pelvic 

organs  

N80-N98 Noninflammatory disorders of female genital 

tract  

N99-N99 Other disorders of the genitourinary system 

Asterisk categories for this chapter are provided as 

follows:  

N08* Glomerular disorders in diseases classified 

elsewhere  

N16* Renal tubulo-interstitial disorders in diseases 

classified elsewhere  

N22* Calculus of urinary tract in diseases classified 

elsewhere  

N29* Other disorders of kidney and ureter in 

diseases classified elsewhere  

N33* Bladder disorders in diseases classified 

elsewhere  

N37* Urethral disorders in diseases classified 

elsewhere  

N51* Disorders of male genital organs in diseases 

classified elsewhere  

N74* Female pelvic inflammatory disorders in 

diseases classified elsewhere  

N77* Vulvovaginal ulceration and inflammation in 

diseases classified elsewhere 

 

 Chương XIV 

Bệnh hệ sinh dục – Tiết niệu 

(N00-N99)  
 
Loại trừ:  Một số tình trạng xuất phát trong thời kỳ chu 

sinh (P00-P96)  

Một số bệnh nhiễm khuẩn và ký sinh trùng 

(A00-B99)  

  Biến chứng trong thời kỳ thai nghén, sinh đẻ và 

hậu sản (O00-O99)  

Dị dạng bẩm sinh, biến dạng và bất thường 

nhiễm sắc thể (Q00-Q99)  

Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hoá (E00-

E90)  

Chấn thương ngộ độc và một số hậu quả khác 

của các nguyên nhân bên ngoài (S00-T98)  

U tân sinh (C00-D48)  

Các triệu chứng, dấu hiệu và kết quả bất 

thường về lâm sàng và xét nghiệm, chưa được 

phân loại (R00-R99)  

Chương này gồm các nhóm sau: 

N00-N08 Bệnh cầu thận  

N10-N16 Bệnh kẽ ống thận  

N17-N19 Suy thận  

N20-N23 Sỏi tiết niệu  

N25-N29 Các rối loạn khác của thận và niệu quản  

N30-N39 Các bệnh khác của hệ tiết niệu  

N40-N51 Bệnh cơ quan sinh dục nam  

N60-N64 Rối loạn của vú  

N70-N77 Bệnh viêm các cơ quan vùng chậu nữ  

N80-N98 Rối loạn không do viêm của đường sinh dục 

nữ  

N99-N99 Các rối loạn khác của hệ sinh dục tiết niệu 

   s  có d u sao t ong chương này  ao gồm:  

N08*  Rối loạn cầu thận trong các bệnh đã được 

phân loại ở phần khác  

N16*  Rối loạn kẽ ống thận trong các bệnh đã được 

phân loại ở phần khác  

N22*  Sỏi đường tiết niệu trong các bệnh đã được 

phân loại ở phần khác  

N29*  Các Rối loạn khác của thận và niệu quản 

trong các bệnh đã được phân loại ở phần khác  

N33*  Rối loạn của bàng quang trong bệnh đã được 

phân loại ở phần khác  

N37*  Rối loạn niệu đạo trong các bệnh đã được 

phân loại ở phần khác  

N51*  Rối loạn cơ quan sinh dục nam trong các 

bệnh đã được phân loại ở phần khác  

N74*  Viêm vùng chậu nữ trong các bệnh đã được 

phân loại ở phần khác  

N77* Viêm và loét âm đạo, âm hộ trong bệnh đã 

được phân loại ở phần khác 
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Glomerular diseases 
(N00-N08)  
  
Use additional code, if desired, to identify associated 

chronic kidney disease (N18.-) 

Use additional code, if desired, to identify external cause 

(Chapter XX) or presence of renal failure, Acute (N17) or 

Unspecified (N19). 

Excl.:  hypertensive renal disease (I12.-)  

The following fourth-character subdivisions classify 

morphological changes and are for use with categories 

N00-N07. Subdivisions .0-.8 should not normally be used 

unless these have been specifically identified (e.g. by renal 

biopsy or autopsy). The three-character categories relate to  

clinical syndromes.  

.0 Minor glomerular abnormality  

 Minimal change lesion  

.1   Focal and segmental glomerular lesions  

 Focal and segmental:  

 •  hyalinosis  

 •  sclerosis  

 Focal glomerulonephritis  

.2   Diffuse membranous glomerulonephritis  

.3   Diffuse mesangial proliferative 

 glomerulonephritis  

.4   Diffuse endocapillary proliferative 

 glomerulonephritis  

.5   Diffuse mesangiocapillary glomerulonephritis  

 Membranoproliferative glomerulonephritis, types 

 1 and 3, or NOS  

.6   Dense deposit disease  

 Membranoproliferative glomerulonephritis, type 2  

.7   Diffuse crescentic glomerulonephritis  

 Extracapillary glomerulonephritis  

.8   Other  

 Proliferative glomerulonephritis NOS  

.9   Unspecified  

 

N00 Acute nephritic syndrome 
 [See before N00 for subdivisions]  

Incl.:  acute:  

 glomerular disease  

 glomerulonephritis  

 nephritis  

 renal disease NOS 

Excl.:  acute infectious tubulo-interstitial 

nephritis (N10)  

nephritic syndrome NOS (N05.-)  

Bệnh cầu thận 
(N00-N08)  
 
Sử dụng mã bổ sung nếu muốn xác định bệnh thận mạn tính 

kết hợp (N18.-).  

Sử dụng mã bổ sung nếu muốn xác định nguyên nhân bên 

ngoài (chương XX) hoặc sự  hiện diện của suy thận, cấp 

tính (N17) hoặc không xác định (N19). 

Loại trừ:  Bệnh thận tăng huyết áp (I12.-)  

Các phân nhóm bốn ký tự sau đây phân loại những biến đổi 

hình thái và được dùng cho những thứ mục N00-N07. Các 

phân nhóm 0-8 thường không được sử dụng tới khi chúng 

được xác định một cách đặc hiệu (ví dụ bằng sinh thiết thận 

hay mổ tử thi). Những nhóm bệnh 3 ký tự liên quan tới các 

hội chứng lâm sàng. 

.0 Bất thường nhỏ ở cầu thận  

 Tổn thương tối thiểu 

.1   Tổn thương cầu thận ổ và thùy 

 Ổ và cục bộ:  

 •  kính hóa  

 •  xơ hóa 

 Viêm  cầu thận ổ 

.2   Viêm cầu thận màng lan tỏa  

.3   Viêm cầu thận tăng sinh gian mạch lan tỏa 

.4   Viêm cầu thận tăng sinh nội mạch lan tỏa  

.5   Viêm cầu thận gian mạch mao mạch lan tỏa  

 Viêm cầu thận màng tăng sinh, typ 1 và typ 3 hay 

 KXĐK  

.6   Bệnh lắng đọng đậm đặc  

 Viêm cầu thận màng tăng sinh, typ 2  

.7   Viêm cầu thận hình liềm lan tỏa  

 Viêm cầu thận ngoài mạch 

.8   Khác 

 Viêm cầu thận tăng sinh KXĐK  

.9   Không xác định 

 

N00 Hội chứng viêm cầu thận cấp 
[Xem phần trước mã N00 về các phân nhóm] 

Bao gồm:  Cấp:  

 Bệnh cầu thận  

 Viêm thận cầu thận 

 Viêm thận  

 Bệnh thận KXĐK  

Loại trừ:  Viêm kẽ ống thận cấp (N10) 

 Hội chứng viêm thận KXĐK (N05.-)   
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N01 Rapidly progressive nephritic 
syndrome 
 [See before N00 for subdivisions]  

Incl.:  rapidly progressive:  

 glomerular disease  

 glomerulonephritis  

 nephritis 

Excl.:  nephritic syndrome NOS (N05.-)  

N02 Recurrent and persistent 
haematuria 
[See before N00 for subdivisions]  

Incl.:  haematuria:  

 benign (familial)(of childhood)  

 with morphological lesion specified in 

.0-.8 before N00.- 

Excl.:  haematuria NOS (R31)  

N03 Chronic nephritic syndrome 
 [See before N00 for subdivisions]  

Incl.:  chronic:  

 glomerular disease  

 glomerulonephritis  

 nephritis 

Excl.:  chronic tubulo-interstitial nephritis 

 (N11.-)  

diffuse sclerosing glomerulonephritis 

(N18.-)  

nephritic syndrome NOS (N05.-)  

N04 Nephrotic syndrome 
[See before N00 for subdivisions]  

Incl.:  congenital nephrotic syndrome  

lipoid nephrosis 

N05 Unspecified nephritic syndrome 
[See before N00 for subdivisions]  

Incl.:  

glomerular disease  

glomerulonephritis  

nephritis 
NOS 

nephropathy NOS and renal disease NOS with 

morphological lesion specified in .0-.8 before 

N00.- 

Excl.:  nephropathy NOS with no stated 

morphological lesion (N28.9)  

renal disease NOS with no stated 

morphological lesion (N28.9)  

tubulo-interstitial nephritis NOS (N12)  

 

 

 

 

N01 Hội chứng viêm thận tiến triển 
nhanh 
[Xem phần trước mã N00 về các phân nhóm] 

Bao gồm:  Tiến triển nhanh:  

 Bệnh cầu thận  

 Viêm thận cầu thận 

 Viêm thận  

Loại trừ:  Hội chứng viêm thận KXĐK (N05.-)  

N02 Đái máu dai dẳng và tái phát 
[Xem phần trước mã N00 về các phân nhóm] 

Bao gồm:  Đái máu:  

 Lành tính (gia đình) (thủa nhỏ)  

 Với tổn thương hình thái đặc hiệu 

trong 0-8 ở trang 530 - 531 

Loại trừ:  Đái máu KXĐK (R31)  

N03 Hội chứng viêm thận mạn 
[Xem phần trước mã N00 về các phân nhóm] 

Bao gồm:  Mạn:  

 Bệnh cầu thận  

 Viêm thận cầu thận 

 Viêm thận  

Loại trừ:  Viêm kẽ ống thận mạn (N11.-)  

Viêm thận cầu thận xơ hoá lan toả 

(N18.-)  

Hội chứng viêm thận KXĐK (N05.-)  

N04 Hội chứng thận hư 
[Xem phần trước mã N00 về các phân nhóm] 

Bao gồm: Hội chứng thận hư bẩm sinh, thận hư 

nhiễm mỡ 

N05 Hội chứng viêm thận không đặc 
hiệu 
[Xem phần trước mã N00 về các phân nhóm] 

Bao gồm:  

Bệnh cầu thận  

Viêm thận cầu thận 

Viêm thận  

 

KXĐK 

Bệnh thận KXĐK và bệnh thận 

KXĐK với tổn thương hình thái xác 

định ở 0-8 ở trang 530 - 531 .- 

Loại trừ:  Bệnh lý thận KXĐK tổn thương hình 

thái không được xác lập (N28.9)  

Bệnh thận KXĐK tổn thương hình 

thái không được xác lập (N28.9)  

Viêm kẽ ống thận KXĐK (N12)  
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N06 Isolated proteinuria with specified 
morphological lesion 
 [See before N00 for subdivisions]  

Incl.:  proteinuria (isolated) (orthostatic) 

(persistent) with morphological lesion 

specified in .0-.8 before N00.- 

Excl.:  proteinuria:  

 NOS (R80)  

 Bence Jones (R80)  

 gestational (O12.1)  

 isolated NOS (R80)  

 orthostatic NOS (N39.2)  

 persistent NOS (N39.1)  

N07 Hereditary nephropathy, not 
elsewhere classified 
[See before N00 for subdivisions]  

Excl.:  Alport syndrome (Q87.8)  

 hereditary amyloid nephropathy (E85.0)  

 nail patella syndrome (Q87.2)  

non-neuropathic heredofamilial 

amyloidosis (E85.0)  

N08* Glomerular disorders in diseases 
classified elsewhere 
Incl.:  nephropathy in diseases classified 

elsewhere 

Excl.:  renal tubulo-interstitial disorders in 

diseases classified elsewhere (N16.-*)  

N08.0* Glomerular disorders in infectious and 
parasitic diseases classified elsewhere 
Glomerular disorders in:  

 Plasmodium malariae malaria (B52.0 † )  

 mumps (B26.8 † )  

 schistosomiasis [bilharziasis] (B65.- † )  

 sepsis (A40-A41 † )  

 strongyloidiasis (B78.- † )  

 syphilis (A52.7 † )  

N08.1* Glomerular disorders in neoplastic 
diseases 
Glomerular disorders in:  

 multiple myeloma (C90.0 † )  

 Waldenström macroglobulinaemia (C88.0 † )  

N08.2* Glomerular disorders in blood diseases 
and disorders involving the immune 
mechanism 
Glomerular disorders in:  

 cryoglobulinaemia (D89.1 † )  

 disseminated intravascular coagulation 

[defibrination syndrome] (D65 † )  

 haemolytic-uraemic syndrome (D59.3 † )  

 Henoch(-Schönlein) purpura (D69.0 † )  

 sickle-cell disorders (D57.- † )  

N08.3* Glomerular disorders in diabetes mellitus 
(E10-E14 with common fourth character .2 
† )  

 

N06 Protein niệu đơn độc với tổn 
thương hình thái đặc hiệu 
[Xem phần trước mã N00 về các phân nhóm] 

Bao gồm:  Protein niệu (đơn độc) (tư thế) (dai 

dẳng) với tổn thương hình thái đặc 

hiệu ở 0-8 trang 530 - 531.- 

Loại trừ:  Protein niệu:  

 KXĐK (R80)  

 Bence Jones (R80)  

 Thai nghén (O12.1)  

 Đơn độc KXĐK (R80)  

 Tư thế KXĐK (N39.2)  

 Dai dẳng KXĐK (N39.1)  

N07 Bệnh thận di truyền, chưa được 
phân loại nơi khác 
[Xem phần trước mã N00 về các phân nhóm] 

Loại trừ:  Hội chứng Alport (Q87.8)  

Bệnh thận thoái hoá dạng bột di truyền 

(E85.0)  

Hội chứng móng tay bánh chè (Q87.2)  

Bệnh thoái hoá dạng bột di truyền gia 

đình không có tổn thương thần kinh 

(E85.0)  

N08* Biến đổi cầu thận trong các bệnh 
đã được phân loại ở phần khác 
Bao gồm:  Bệnh thận trong các bệnh đã được 

phân loại ở phần khác 

Loại trừ:  Bệnh kẽ ống thận trong các bệnh đã 

được phân loại ở phần khác (N16.-*)  

N08.0* Biến đổi cầu thận trong bệnh nhiễm khuẩn 
và ký sinh trùng phân loại nơi khác 
Biến đổi cầu thận trong:  

 Sốt rét Plasmodium malariae (B52.0†)  

 Quai bị (B26.8†)  

 Bệnh sán máng (B65.- †)  

 Nhiễm khuẩn (A40-A41†)  

 Bệnh giun lươn (B78.- †)  

 Giang mai (A52.7†)  

N08.1* Biến đổi cầu thận trong các bệnh tân sinh 
Biến đổi cầu thận trong:  

 Đa u tuỷ (C90.0†)  

 Macroglobulin huyết Waldenstrom (C88.0†)  

N08.2* Biến đổi cầu thận trong bệnh máu và các 
rối loạn liên quan cơ chế miễn dịch 
Biến đổi cầu thận trong:  

 Cryoglobulin huyết (D89.1†)  

 Đông máu nội mạch lan toả (hội chứng khử 

fibrin) (D65†)  

 Hội chứng tan máu - urê máu cao (D59.3†)  

 Ban Henoch(-SchÖnlein) (D69.0†)  

 Bệnh hồng cầu liềm (D57.- †)  

N08.3* Biến đổi cầu thận trong đái tháo đường 
(E10-E14† với   ký t  chung là  )  
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N08.4* Glomerular disorders in other endocrine, 
nutritional and metabolic diseases 
Glomerular disorders in:  

 amyloidosis (E85.- † )  

 Fabry(-Anderson) disease (E75.2 † )  

 lecithin cholesterol acyltransferase deficiency 

(E78.6 † )  

N08.5* Glomerular disorders in systemic 
connective tissue disorders 
Glomerular disorders in:  

 Goodpasture syndrome (M31.0 † )  

 microscopic polyangiitis (M31.7 † )  

 systemic lupus erythematosus (M32.1 † )  

 thrombotic thrombocytopenic purpura (M31.1 

† )  

 Wegener granulomatosis (M31.3 † )  

N08.8* Glomerular disorders in other diseases 
classified elsewhere 
Glomerular disorders in subacute bacterial 

endocarditis (I33.0 † )  

 

Renal tubulo-interstitial diseases 
(N10-N16)  
 
Incl.:  pyelonephritis 

Excl.:  pyeloureteritis cystica (N28.8)  

Use additional code, if desired, to identify 

associated chronic kidney disease (N18.-) . 

N10 Acute tubulo-interstitial nephritis 
Acute:  

 infectious interstitial nephritis  

 pyelitis  

 pyelonephritis 

Use additional code (B95-B98), if desired, to 

identify infectious agent. 

N11 Chronic tubulo-interstitial nephritis 
chronic:  

 infectious interstitial nephritis  

 pyelitis  

 pyelonephritis 

Use additional code (B95-B98), if desired, to 

identify infectious agent. 

N11.0 Nonobstructive reflux-associated chronic 
pyelonephritis 
Pyelonephritis (chronic) associated with 

(vesicoureteral) reflux 

Excl.:  vesicoureteral reflux NOS (N13.7)  

 
 
 
 
 
 
 

N08.4* Biến đổi cầu thận trong các bệnh nội tiết, 
dinh dưỡng và chuyển hoá khác 
Biến đổi cầu thận trong:  

 Thoái hoá dạng bột (E85.- †)  

 Bệnh Fabry(-Anderson) (E75.2†)  

 Thiếu hụt lecithin cholesterol acyltransferase 

(E78.6†)  

N08.5* Biến đổi cầu thận trong các bệnh mô liên 
kết hệ thống 
Biến đổi cầu thận trong:  

 Hội chứng Goodpasture (M31.0†)  

 Viêm đa khớp nốt (M31.7†)  

 Lupút ban đỏ hệ thống (M32.1†)  

 Ban huyết khối giảm tiểu cầu (M31.1†)  

 Bệnh u hạt Wegener (M31.3†)  

N08.8* Biến đổi cầu thận trong các bệnh khác 
phân loại nơi khác 
Biến đổi cầu thận trong viêm nội tâm mạc bán cấp 

do vi khuẩn (I33.0†)  

 

Bệnh kẽ ống thận 
(N10-N16)  
 
Bao gồm:    Viêm thận bể thận 

Loại trừ:    Viêm bể thận niệu quản bàng quang (N28.8)  

Sử dụng mã bổ sung nếu muốn xác định mối liên 

quan với bệnh thận mạn tính (N18.-) . 

N10 Viêm kẽ ống thận cấp 
Cấp:  

 Viêm thận kẽ nhiễm khuẩn 

 Viêm bể thận  

 Viêm thận bể thận  

Dùng mã bổ sung (B95-B98), nếu muốn, để xác 

định tác nhân gây bệnh . 

N11 Viêm kẽ ống thận mạn 
Mạn:  

 Viêm thận kẽ 

 Viêm bể thận  

 Viêm thận bể thận  

Dùng mã bổ sung (B95-B98), nếu muốn, để xác 

định tác nhân . 

N11.0 Viêm thận bể thận mạn có trào ngược 
không tắc nghẽn 
Viêm thận bể thận (mạn) kèm theo trào ngược 

(bàng quang niệu quản) 

Loại trừ:  Trào ngược bàng quang niệu quản 

KXĐK (N13.7)  
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N11.1 Chronic obstructive pyelonephritis 
 Pyelonephritis (chronic) associated with:  

 anomaly  

 kinking  

 obstruction  

 stricture 

of 

pelviureteric junction  

pyeloureteric 

junction  

ureter 

Excl.:  calculous pyelonephritis (N20.9)  

obstructive uropathy (N13.-)  

N11.8 Other chronic tubulo-interstitial nephritis 
Nonobstructive chronic pyelonephritis NOS 

N11.9 Chronic tubulo-interstitial nephritis, 
unspecified 
Chronic:  

 interstitial nephritis NOS  

 pyelitis NOS  

 pyelonephritis NOS 

N12 Tubulo-interstitial nephritis, not 
specified as acute or chronic 
Interstitial nephritis NOS  

Pyelitis NOS  

Pyelonephritis NOS 

Excl.:  calculous pyelonephritis (N20.9)  

N13 Obstructive and reflux uropathy 
Excl.:  calculus of kidney and ureter without 

hydronephrosis (N20.-)  

congenital obstructive defects of renal 

pelvis and ureter (Q62.0-Q62.3)  

 obstructive pyelonephritis (N11.1)  

N13.0 Hydronephrosis with ureteropelvic 
junction obstruction 
Excl.:  with infection (N13.6)  

N13.1 Hydronephrosis with ureteral stricture, not 
elsewhere classified 
Excl.:  with infection (N13.6)  

N13.2 Hydronephrosis with renal and ureteral 
calculous obstruction 
Excl.:  with infection (N13.6)  

N13.3 Other and unspecified hydronephrosis 
Excl.:  with infection (N13.6)  

N13.4 Hydroureter 
Excl.:  with infection (N13.6)  

N13.5 Kinking and stricture of ureter without 
hydronephrosis 
Excl.:  with infection (N13.6)  

N13.6 Pyonephrosis 
Conditions in N13.0-N13.5 with infection  

Obstructive uropathy with infection 

Use additional code (B95-B98), if desired, to 

identify infectious agent. 

 
 
 
 
 
 

N11.1 Viêm thận bể thận mạn có tắc nghẽn 
Viêm thận bể thận (mạn) kèm theo:  

 Bất thường 

 Gấp khúc 

 Tắc nghẽn 

 Chít h p 

của  

khúc nối bể thận niệu 

quản 

Niệu quản 

Loại trừ:  Viêm thận bể thận do sỏi (N20.9) 

 Bệnh thận tắc nghẽn(N13.-)  

N11.8 Viêm kẽ ống thận mạn khác 
Viêm thận bể thận mạn không tắc nghẽn KXĐK 

N11.9 Viêm kẽ ống thận mạn, không xác định 
Mạn:  

 Viêm thận kẽ KXĐK 

 Viêm bể thận KXĐK  

 Viêm thận bể thận KXĐK  

N12 Viêm kẽ ống thận, không xác định 
cấp hay mạn 
Viêm thận kẽ KXĐK 

Viêm bể thận KXĐK  

Viêm thận bể thận KXĐK  

Loại trừ:  Viêm thận bể thận do sỏi (N20.9)  

N13 Bệnh tiết niệu trào ngược và tắc 
nghẽn 
Loại trừ:  Sỏi thận và niệu quản không ứ nước 

thận (N20.-)  

Khuyết tật tắc nghẽn bẩm sinh của bể 

thận và niệu quản (Q62.0-Q62.3)  

Viêm thận bể thận tắc nghẽn (N11.1)  

N13.0 Thận ứ nước do chít hẹp khúc nối bể thận 
niệu quản 
Loại trừ:  Có nhiễm khuẩn (N13.6)  

N13.1 Thận ứ nước do chít hẹp niệu quản chưa 
được phân loại ở phần khác 
Loại trừ:  Có nhiễm khuẩn (N13.6)  

N13.2 Thận ứ nước do sỏi thận và niệu quản gây 
tắc nghẽn 
Loại trừ:  Có nhiễm khuẩn (N13.6)  

N13.3 Thận ứ nước khác và không xác định 
Loại trừ:  Có nhiễm khuẩn (N13.6)  

N13.4 Niệu quản ứ nước 
Loại trừ:  Có nhiễm khuẩn (N13.6)  

N13.5 Niệu quản gấp khúc và chít hẹp không gây 
ứ nước thận 
Loại trừ:  Có nhiễm khuẩn (N13.6)  

N13.6 Thận ứ mủ 
Tình trạng trong N13.0-N13.5 có nhiễm khuẩn 

Bệnh tiết niệu chít h p có nhiễm khuẩn  

Dùng mã bổ sung (B95-B97), nếu muốn, để xác 

định tác nhân gây bệnh . 
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N13.7 Vesicoureteral-reflux-associated uropathy 
Vesicoureteral reflux:  

 NOS  

 with scarring 

Excl.:  reflux-associated pyelonephritis (N11.0)  

N13.8 Other obstructive and reflux uropathy 

N13.9 Obstructive and reflux uropathy, 
unspecified 
Urinary tract obstruction NOS 

N14 Drug- and heavy-metal-induced 
tubulo-interstitial and tubular 
conditions 
Use additional external cause code (Chapter XX), 

if desired, to identify toxic agent. 

N14.0 Analgesic nephropathy 

N14.1 Nephropathy induced by other drugs, 
medicaments and biological substances 

N14.2 Nephropathy induced by unspecified drug, 
medicament or biological substance 

N14.3 Nephropathy induced by heavy metals 

N14.4 Toxic nephropathy, not elsewhere 
classified 

N15 Other renal tubulo-interstitial 
diseases 

N15.0 Balkan nephropathy 
Balkan endemic nephropathy 

N15.1 Renal and perinephric abscess 

N15.8 Other specified renal tubulo-interstitial 
diseases 

N15.9 Renal tubulo-interstitial disease, 
unspecified 
Infection of kidney NOS 

Excl.:  urinary tract infection NOS (N39.0)  

N16* Renal tubulo-interstitial disorders 
in diseases classified elsewhere 

N16.0* Renal tubulo-interstitial disorders in 
infectious and parasitic diseases 
classified elsewhere 
Renal tubulo-interstitial disorders (due to)(in):  

 brucellosis (A23.- † )  

 diphtheria (A36.8 † )  

 salmonella infection (A02.2 † )  

 sepsis (A40-A41 † )  

 toxoplasmosis (B58.8 † )  

N16.1* Renal tubulo-interstitial disorders in 
neoplastic diseases 
Renal tubulo-interstitial disorders in:  

 leukaemia (C91-C95 † )  

 lymphoma (C81-C85 † , C96.- † )  

 multiple myeloma (C90.0 † )  

N13.7 Bệnh tiết niệu kèm theo trào ngược bàng 
quang niệu quản 
Trào ngược bàng quang niệu quản:  

 KXĐK 

 Có s o  

Loại trừ:  Viêm thận bể thận có trào ngược 

(N11.0)  

N13.8 Bệnh tiết niệu trào ngược và tắc nghẽn 
khác 

N13.9 Bệnh tiết niệu trào ngược và tắc nghẽn, 
không xác định 
Tắc nghẽn đường tiết niệu KXĐK 

N14 Bệnh ống thận và kẽ ống thận do 
thuốc và kim loại nặng 
Dùng mã nguyên nhân bên ngoài (chương XX) bổ 

sung  nếu muốn, để xác định tác nhân gây độc . 

N14.0 Bệnh thận do thuốc giảm đau 

N14.1 Bệnh thận do thuốc, chất sinh học và cách 
chữa trị khác 

N14.2 Bệnh thận do thuốc, chất sinh học và cách 
chữa trị không xác định 

N14.3 Bệnh thận do kim loại nặng 

N14.4 Bệnh thận nhiễm độc, không phân loại nơi 
khác 

N15 Các bệnh kẽ ống thận khác 

N15.0 Bệnh thận vùng Balkan 
Bệnh thận địa phương vùng Balkan 

N15.1 Áp xe thận và quanh thận 

N15.8 Bệnh kẽ ống thận xác định khác 

N15.9 Bệnh kẽ ống thận không xác định 
Nhiễm khuẩn thận KXĐK 

Loại trừ:  Nhiễm khuẩn đường tiết niệu KXĐK 

(N39.0)  

N16* Biến đổi kẽ ống thận trong các 
bệnh đã được phân loại ở phần 
khác 

N16.0* Biến đổi kẽ ống thận trong bệnh nhiễm 
khuẩn và ký sinh trùng đã được phân loại 
ở phần khác 
Biến đổi kẽ ống thận (do) (trong):  

 Bệnh brucella (A23.- †)  

 Bạch hầu (A36.8†)  

 Nhiễm salmonella (A02.2†)  

 Nhiễm khuẩn (A40-A41†)  

 Bệnh toxoplasmo (B58.8†)  

N16.1* Biến đổi kẽ ống thận trong bệnh tân sinh 
Biến đổi kẽ ống thận trong:  

 Bệnh bạch cầu (C91-C95†)  

 U lympho bào (C81-C85†, C96.- †)  

 Đa u tuỷ (C90.0†)  
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N16.2* Renal tubulo-interstitial disorders in blood 
diseases and disorders involving the 
immune mechanism 
Renal tubulo-interstitial disorders in:  

 mixed cryoglobulinaemia (D89.1 † )  

 sarcoidosis (D86.- † )  

N16.3* Renal tubulo-interstitial disorders in 
metabolic diseases 
Renal tubulo-interstitial disorders in:  

 cystinosis (E72.0 † )  

 glycogen storage disease (E74.0 † )  

 Wilson disease (E83.0 † )  

N16.4* Renal tubulo-interstitial disorders in 
systemic connective tissue disorders 
Renal tubulo-interstitial disorders in:  

 sicca syndrome [Sjögren] (M35.0 † )  

 systemic lupus erythematosus (M32.1 † )  

N16.5* Renal tubulo-interstitial disorders in 
transplant rejection (T86.- † )  

N16.8* Renal tubulo-interstitial disorders in other 
diseases classified elsewhere 

 

Renal failure 
(N17-N19)  
 
Use additional external cause code (Chapter XX), if 

desired, to identify external agent. 

Excl.:  congenital renal failure (P96.0)  

drug- and heavy-metal-induced tubulo-interstitial 

and tubular conditions (N14.-)  

extrarenal uraemia (R39.2)  

haemolytic-uraemic syndrome (D59.3)  

hepatorenal syndrome (K76.7)  

hepatorenal syndrome  

 postpartum (O90.4)  

prerenal uraemia (R39.2)  

renal failure:  

 complicating abortion or ectopic or molar 

pregnancy (O00-O07, O08.4)  

 following labour and delivery (O90.4)  

 postprocedural (N99.0)  

N17 Acute renal failure 
Incl:    acute renal impairment 

N17.0 Acute renal failure with tubular necrosis 
Tubular necrosis:  

 NOS  

 acute  

 renal 

N17.1 Acute renal failure with acute cortical 
necrosis 
Cortical necrosis:  

 NOS  

 acute  

 renal 

N16.2* Biến đổi kẽ ống thận trong các bệnh máu 
và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn 
dịch 
Biến đổi kẽ ống thận trong:  

 Bệnh cryoglobulin huyết hỗn hợp (D89.1†)  

 Bệnh sarcoid (D86.- †)  

N16.3* Biến đổi kẽ ống thận trong các bệnh 
chuyển hoá 
Biến đổi kẽ ống thận trong  

 Bệnh loạn dưỡng cystin (E72.0†)  

 Bệnh tích luỹ glycogen (E74.0†)  

 Bệnh Wilson (E83.0†)  

N16.4* Biến đổi kẽ ống thận trong các rối loạn mô 
liên kết hệ thống 
Biến đổi kẽ ống thận trong:  

 Hội chứng khô [Sjogren] (M35.0†)  

 Lupus ban đỏ hệ thống (M32.1†)  

N16.5* Biến đổi kẽ ống thận trong thải ghép  
(T86.- †)  

N16.8* Biến đổi kẽ ống thận trong các bệnh khác 
phân loại nơi khác 

 

Suy thận 
(N17-N19)  
 
Dùng mã bổ sung về nguyên nhân bên ngoài (chương XX), 

nếu muốn, để xác định tác nhân bên ngoài . 

Loại trừ:  Suy thận bẩm sinh (P96.0)  

  Bệnh ống thận và kẽ ống thận do thuốc và kim 

loại nặng (N14.-)  

Urê máu cao ngoài thận (R39.2)  

  Hội chứng urê máu cao - tan huyết (D59.3) 

 Hội chứng gan thận K76.7  

 Hậu sản (O90.4)  

 Urê máu cao trước thận (R39.2) 

Suy thận:  

 Biến chứng của sảy thai hay chửa ngoài tử 

cung hay chửa trứng (O00-O07, O08.4)  

 Sau chuyển dạ và đẻ (O90.4)  

 Sau can thiệp thủ thuật (N99.0)   

N17 Suy thận cấp 
Bao gồm:  tổn thương thận cấp tính  

N17.0 Suy thận cấp có hoại tử ống thận 
Hoại tử ống thận:  

 KXĐK  

 cấp  

 thận 

N17.1 Suy thận cấp có hoại tử cấp vỏ thận 
Hoại tử vỏ thận:  

 KXĐK  

 cấp  

 thận 
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N17.2 Acute renal failure with medullary necrosis 
Medullary [papillary] necrosis:  

 NOS  

 acute  

 renal 

N17.8 Other acute renal failure 

N17.9 Acute renal failure, unspecified 

N18 Chronic kidney disease 
Use additional code, if desired, to identify 

underlying disease.  

Use additional code, if desired, to identify 

presence of hypertension. 

N18.1 Chronic kidney disease, stage 1 
Kidney damage with normal or increased GFR (> 

90 mL/min) 

N18.2 Chronic kidney disease, stage 2 
Kidney damage with mild decreased GFR (60-89 

mL/min) 

N18.3 Chronic kidney disease, stage 3 
Kidney damage with moderately decreased GFR 

(30-59 mL/min) 

N18.4 Chronic kidney disease, stage 4 
Kidney damage with severely decreased GFR (15-

29 mL/min) 

N18.5 Chronic kidney disease, stage 5 
Chronic uraemia  

End stage kidney disease:  

 in allograft failure  

 NOS  

 on dialysis  

 without dialysis or transplant 

Renal retinitis (H32.8*)  

Uraemic:  

 apoplexia †  (I68.8*)  

 dementia †  (F02.8*)  

 neuropathy †  (G63.8*)  

 paralysis †  (G99.8*)  

 pericarditis †  (I32.8*)  

N18.9 Chronic kidney disease, unspecified 

N19 Unspecified kidney failure 
Renal insufficiency NOS 

Excl.:  kidney failure with hypertension (I12.0)  

uraemia of newborn (P96.0)  

 

Urolithiasis 
(N20-N23)  

N20 Calculus of kidney and ureter 
Incl:  calculous pyelonephritis 

Excl.:  with hydronephrosis (N13.2)  

 
N20.0 Calculus of kidney 

Nephrolithiasis NOS  

N17.2 Suy thận cấp có hoại tử tuỷ thận 
Hoại tử tuỷ (nhú) thận:  

 KXĐK  

 cấp  

 thận 

N17.8 Suy thận cấp khác 

N17.9 Suy thận cấp không xác định 

N18 Bệnh thận mạn tính 
Sử dụng mã bổ sung nếu muốn xác định bệnh lý 

nền 

Sử dụng mã bổ sung nếu muốn xác định sự có mặt 

của tăng huyết áp 

N18.1  Bệnh thận mạn tính, giai đoạn 1 
Tổn thương thận với mức lọc cầu thận (GFR) bình 

thường hoặc tăng (> 90 mL/phút) 

N18.2  Bệnh thận mạn tính, giai đoạn   
Tổn thương thận với GFR giảm nh  (60-89 

mL/phút) 

N18.3  Bệnh thận mạn tính, giai đoạn 3 
Tổn thương thận với GFR giảm mức độ trung bình 

(30-59 mL/phút) 

N18.4  Bệnh thận mạn tính, giai đoạn   
Tổn thương thận với GFR giảm nghiêm trọng  (15-

29 mL/phút) 

N18.5  Bệnh thận mạn tính, giai đoạn 5 
Ure máu cao mạn tính 

Bệnh thận giai đoạn cuối: 

 trong suy thận ghép cùng loài 

 KXĐK 

 trong lọc máu 

 không lọc máu hoặc ghép thận 

Viêm võng mạc do bệnh thận (H32.8*) 

Ure máu cao: 

 ngập máu † (I68.8*) 

 sa sút tâm thần †( F02.8*) 

 bệnh dây thần kinh †(G63.8*) 

 liệt †(G99.8*) 

 viêm ngoại tâm mạc † (I32.8*) 

N18.9 Bệnh thận mạn tính, không xác định 

N19 Suy thận không xác định 
Suy thận KXĐK 

Urê máu cao KXĐK 

Loại trừ:  Suy thận có tăng huyết áp (I12.0)  

 Urê máu cao ở trẻ sơ sinh (P96.0)  

 

Sỏi tiết niệu 
(N20-N23)  

N20 Sỏi thận và niệu quản 
Bao gồm: viêm thận- bể thận do sỏi 

Loại trừ:  Có ứ nước thận (N13.2)  
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Renal calculus or stone  

Staghorn calculus  

Stone in kidney 

N20.1 Calculus of ureter 
Ureteric stone 

N20.2 Calculus of kidney with calculus of ureter 

N20.9 Urinary calculus, unspecified 

N21 Calculus of lower urinary tract 
Incl.:  with cystitis and urethritis 

N21.0 Calculus in bladder 
Calculus in diverticulum of bladder  

Urinary bladder stone 

Excl.:  staghorn calculus (N20.0)  

N21.1 Calculus in urethra 

N21.8 Other lower urinary tract calculus 

N21.9 Calculus of lower urinary tract, 
unspecified 

N22* Calculus of urinary tract in 
diseases classified elsewhere 

N22.0* Urinary calculus in schistosomiasis 
[bilharziasis] (B65.- † )  

N22.8* Calculus of urinary tract in other diseases 
classified elsewhere 

N23 Unspecified renal colic 

 

Other disorders of kidney and ureter 
(N25-N29)  
 
Excl.:  with urolithiasis (N20-N23)  

N25 Disorders resulting from impaired 
renal tubular function 
Excl.:  metabolic disorders classifiable to E70-

E90 

N25.0 Renal osteodystrophy 
Azotaemic osteodystrophy  

Phosphate-losing tubular disorders  

Renal:  

 rickets  

 short stature 

N25.1 Nephrogenic diabetes insipidus 

N25.8 Other disorders resulting from impaired 
renal tubular function 
Lightwood-Albright syndrome  

Renal tubular acidosis NOS  

Secondary hyperparathyroidism of renal origin 

 

N25.9 Disorder resulting from impaired renal 

N20.0 Sỏi thận 
Bao gồm:  Sỏi thận KXĐK  

Sỏi, sạn thận 

 Sỏi san hô  

Sỏi trong thận  

N20.1 Sỏi niệu quản 
Sỏi niệu quản 

N20.2 Sỏi thận và sỏi niệu quản 

N20.9 Sỏi tiết niệu, không xác định 

N21 Sỏi đường tiết niệu dưới 
Bao gồm:  Kèm viêm bàng quang và viêm niệu 

đạo 

N21.0 Sỏi bàng quang 
Sỏi trong túi thừa bàng quang 

Sỏi bàng quang  

Loại trừ:  Sỏi sau hô (N20.0)  

N21.1 Sỏi niệu đạo 

N21.8 Sỏi đường tiết niệu dưới khác 

N21.9 Sỏi đường tiết niệu dưới, không xác định 

N22* Sỏi đưòng tiết niệu trong các bệnh 
đã được phân loại ở phần khác 

N22.0* Sỏi tiết niệu trong bệnh sán máng (B65.- †)  

N22.8* Sỏi đường tiết niệu trong các bệnh khác 
phân loại nơi khác 

N23 Cơn đau quặn thận không xác định 

 

Các rối loạn khác của thận và niệu 
quản 
(N25-N29)  
 
Loại trừ:  Kèm theo sỏi tiết niệu (N20-N23)  

N25 Rối loạn do suy giảm chức năng 
ống thận 
Loại trừ:  Rối loạn chuyển hoá có thể sắp xếp ở 

E70-E90 

N25.0 Loạn dưỡng xương do thận 
Loạn dưỡng xương trong urê máu cao  

Rối loạn ống thận gây thất thoát phosphat  

Thận:  

 Còi xương  

 Thấp lùn 

N25.1 Đái tháo nhạt do thận 

N25.8 Các rối loạn khác do suy giảm chức năng 
ống thận 
Hội chứng Lightwood-Albright  

Nhiễm toan ống thận KXĐK 

Cường phó giáp trạng thứ phát do thận  
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tubular function, unspecified 

N26 Unspecified contracted kidney 
Atrophy of kidney (terminal)  

Renal sclerosis NOS 

Excl.:  contracted kidney due to hypertension 

(I12.-)  

diffuse sclerosing glomerulonephritis 

(N18.-)  

hypertensive nephrosclerosis 

(arteriolar)(arteriosclerotic) (I12.-)  

small kidney of unknown cause (N27.-)  

N27 Small kidney of unknown cause 

N27.0 Small kidney, unilateral 

N27.1 Small kidney, bilateral 

N27.9 Small kidney, unspecified 

N28 Other disorders of kidney and 
ureter, not elsewhere classified 
Excl.:  hydroureter (N13.4)  

 renal disease:  

 acute NOS (N00.9)  

 chronic NOS (N03.9)  

 ureteric kinking and stricture:  

 with hydronephrosis (N13.1)  

 without hydronephrosis (N13.5)  

N28.0 Ischaemia and infarction of kidney 
Renal artery:  

 embolism  

 obstruction  

 occlusion  

 thrombosis 

Renal infarct 

Excl.:  Goldblatt kidney (I70.1)  

 renal artery (extrarenal part):  

 atherosclerosis (I70.1)  

 congenital stenosis (Q27.1)  

N28.1 Cyst of kidney, acquired 
Cyst (multiple)(solitary) of kidney, acquired 

Excl.:  cystic kidney disease (congenital) (Q61.-)  

N28.8 Other specified disorders of kidney and 
ureter 
Hypertrophy of kidney  

Megaloureter  

Nephroptosis  

Pyelitis  

Pyeloureteritis  

Ureteritis 
cystica 

Ureterocele 

 
 
 
 
 
N28.9 Disorder of kidney and ureter, unspecified 

N25.9 Rối loạn do suy giảm chức năng ống thận, 
không xác định 

N26 Thận nhỏ không xác định 
Thận teo (giai đoạn cuối)  

Thận xơ KXĐK 

Loại trừ:  Thận nhỏ do tăng huyết áp (I12.-)  

Viêm cầu thận xơ hoá tan toả (N18.-)  

Thận xơ tăng huyết áp (động mạch) 

(xơ hoá động mạch) (I12.-)  

Thận nhỏ không rõ nguyên nhân 

(N27.-)  

N27 Thận teo nhỏ không rõ nguyên 
nhân 

N27.0 Thận teo nhỏ, một bên 

N27.1 Thận teo nhỏ, hai bên 

N27.9 Thận teo nhỏ, không xác định 

N28 Các biến đổi khác của thận và niệu 
quản, chưa được phân loại nơi 
khác 
Loại trừ:  Niệu quản ứ nước (N13.4)  

 Bệnh thận:  

 Cấp KXĐK (N00.9)  

 Mạn KXĐK (N03.9)  

 Niệu quản gấp khúc và chít h p:  

 Có ứ nước thận (N13.1)  

 Không ứ nước thận (N13.5)  

N28.0 Thiếu máu và nhồi máu thận 
Động mạch thận:  

 Nghẽn mạch  

 Tắc nghẽn 

 Bít tắc  

 Huyết khối  

Nhồi máu thận  

Loại trừ:  Thận có hội chứng Goldblatt (I70.1)  

 Động mạch thận (ngoài thận):  

 Xơ cứng động mạch (I70.1)  

 Chít h p bẩm sinh (Q27.1)  

N28.1 Nang thận mắc phải 
Nang thận (nhiều) (đơn), mắc phải 

Loại trừ:  Bệnh nang thận (bẩm sinh) (Q61.-)  

N28.8 Các biến đổi xác định khác của thận và 
niệu quản 
Thận phì đại  

Niệu quản phình to  

Thận sa  

Viêm bể thận  

Viêm bể thận niệu quản  

Viêm niệu quản 
bàng quang 

 Sa lồi niệu quản 

 
 
 
N28.9 Biến đổi của thận và niệu quản, không xác 
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Nephropathy NOS  

Renal disease NOS 

Excl.:  nephropathy NOS and renal disease NOS 

with morphological lesion specified in .0-

.8 before N00.- (N05.-)  

N29* Other disorders of kidney and 
ureter in diseases classified 
elsewhere 

N29.0* Late syphilis of kidney (A52.7 †)  

N29.1* Other disorders of kidney and ureter in 
infectious and parasitic diseases 
classified elsewhere 
Disorders of kidney and ureter in:  

 schistosomiasis [bilharziasis] (B65.- †)  

 tuberculosis (A18.1 †)  

N29.8* Other disorders of kidney and ureter in 
other diseases classified elsewhere 
Cystine storage disease (E72.0 †)  

 

Other diseases of urinary system 
(N30-N39)  
 
Excl.:  urinary infection (complicating):  

 abortion or ectopic or molar pregnancy (O00-

O07, O08.8)  

 pregnancy, childbirth and the puerperium 

(O23.-, O75.3, O86.2)  

 with urolithiasis (N20-N23)  

N30 Cystitis 
Use additional code, if desired, to identify 

infectious agent (B95-B98) or responsible external 

agent (Chapter XX). 

Excl.:  prostatocystitis (N41.3)  

N30.0 Acute cystitis 
Excl.:  irradiation cystitis (N30.4)  

trigonitis (N30.3)  

N30.1 Interstitial cystitis (chronic) 

N30.2 Other chronic cystitis 

N30.3 Trigonitis 
Urethrotrigonitis 

 

N30.4 Irradiation cystitis 

N30.8 Other cystitis 
Abscess of bladder 

N30.9 Cystitis, unspecified 

 

N31 Neuromuscular dysfunction of 
bladder, not elsewhere classified 

định 
Bệnh lý thận KXĐK  

Bệnh thận KXĐK 

Loại trừ:  Bệnh lý thận KXĐK và bệnh thận 

KXĐK với tổn thương về hình thái 

được xác địnhở 0-8 ở trang 530 - 531 

trước N00.- (N05.-)  

N29* Các biến đổi khác của thận và niệu 
quản trong các bệnh đã được phân 
loại ở phần khác 

N29.0* Giang mai muộn ở thận (A5 .7†)  

N29.1* Các biến đổi khác của thận và niệu quản 
trong các bệnh nhiễm khuẩn và ký sinh 
trùng phân loại nơi khác 
Biến đổi của thận và niệu quản trong:  

 Bệnh sán máng (B65.- †)  

 Lao (A18.1†)  

N29.8* Các biến đổi khác của thận và niệu quản 
trong các bệnh khác phân loại nơi khác 
Bệnh tích cystin (E72 0†)   

 

Các bệnh khác của hệ tiết niệu 
(N30-N39)  
Loại trừ:  Nhiễm khuẩn tiết niệu (gây biến chứng):  

 Sẩy thai hay chửa ngoài tử cung hay chửa 

trứng (O00-O07, O08.8)  

 Thai nghén, sinh đẻ và hậu sản, (O23.-, 

O75.3, O86.2)  

 Sỏi (N20-N23)  

N30 Viêm bàng quang 
Dùng mã bổ xung, nếu muốn, để xác định tác nhân 

gây nhiễm trùng (B95-B97) hay tác nhân bên 

ngoài gây ảnh hưởng (chương XX). 

Loại trừ:  Viêm bàng quang tuyến tiền liệt 

(N41.3)  

N30.0 Viêm bàng quang cấp 
Loại trừ:  Viêm bàng quang do tia xạ (N30.4)  

 Viêm tam giác bàng quang (N30.3)  

N30.1 Viêm bàng quang kẽ (mạn) 

N30.2 Viêm bàng quang mạn khác 

N30.3 Viêm tam giác bàng quang 
Viêm tam giác bàng quang niệu đạo 

N30.4 Viêm bàng quang do tia xạ 

N30.8 Viêm bàng quang khác 
Áp xe bàng quang 

N30.9 Viêm bàng quang, không xác định 

 

 

N31 Rối loạn chức năng thần kinh cơ 
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Excl.:  cord bladder NOS (G95.8)  

 due to spinal cord lesion (G95.8)  

neurogenic bladder due to cauda equina 

syndrome (G83.4)  

 urinary incontinence:  

 NOS (R32)  

 specified (N39.3-N39.4)  

N31.0 Uninhibited neuropathic bladder, not 
elsewhere classified 

N31.1 Reflex neuropathic bladder, not elsewhere 
classified 

N31.2 Flaccid neuropathic bladder, not 
elsewhere classified 
Neuropathic bladder:  

 atonic (motor)(sensory)  

 autonomous  

 nonreflex 

N31.8 Other neuromuscular dysfunction of 
bladder 

N31.9 Neuromuscular dysfunction of bladder, 
unspecified 
Neurogenic bladder dysfunction NOS 

N32 Other disorders of bladder 
Excl.:  calculus in bladder (N21.0)  

 cystocele (N81.1)  

hernia or prolapse of bladder, female 

(N81.1)  

N32.0 Bladder-neck obstruction 
Bladder-neck stenosis (acquired) 

N32.1 Vesicointestinal fistula 
Vesicorectal fistula 

N32.2 Vesical fistula, not elsewhere classified 
Excl.:  fistula between bladder and female 

genital tract (N82.0-N82.1)  

N32.3 Diverticulum of bladder 
Diverticulitis of bladder 

Excl.:  calculus in diverticulum of bladder 

(N21.0)  

N32.4 Rupture of bladder, nontraumatic 

N32.8 Other specified disorders of bladder 
Bladder:  

 calcified  

 contracted 

 overactive 

N32.9 Bladder disorder, unspecified 

N33* Bladder disorders in diseases 
classified elsewhere 

 

N33.0* Tuberculous cystitis (A18.1 † )  

N33.8* Bladder disorders in other diseases 
classified elsewhere 

bàng quang, không phân loại nơi 
khác 
Loại trừ:  Bàng quang tuỷ sống KXĐK (G95.8)  

Do tổn thương tuỷ sống (G95.8)  

Bàng quang thần kinh do hội chứng 

đuôi ngựa (G83.4)  

Đái không tự chủ:  

 KXĐK (R32)  

 Xác định (N39.3-N39.4)  

N31.0 Bàng quang thần kinh không ức chế, 
không phân loại nơi khác 

N31.1 Bàng quang thần kinh phản xạ, không 
phân loại nơi khác 

N31.2 Bàng quang thần kinh nhẽo, không phân 
loại nơi khác 
Bàng quang thần kinh:  

 Mất trương lực (vận động) (cảm giác) 

 Tự động 

 Không phản xạ  

N31.8 Rối loạn chức năng thần kinh cơ khác của 
bàng quang 

N31.9 Rối loạn chức năng thần kinh cơ của bàng 
quang, không xác định 
Rối loạn chức năng bàng quang thần kinh KXĐK 

N32 Các rối loạn khác của bàng quang 
Loại trừ:  Sỏi bàng quang (N21.0)  

Thoát vị bàng quang (N81.1)  

Thoát vị hay sa bàng quang, nữ giới 

(N81.1)  

N32.0 Chít hẹp cổ bàng quang 
Xơ chít cổ bàng quang (mắc phải) 

N32.1 Rò bàng quang ruột 
Rò bàng quang trực tràng 

N32.2 Rò bàng quang, không phân loại nơi khác 
Loại trừ:  Rò bàng quang - đường sinh dục nữ 

(N82.0-N82.1)  

N32.3 Túi thừa bàng quang 
Viêm túi thừa bàng quang 

Loại trừ:  sỏi trong túi thừa bàng quang (N21.0)  

N32.4 Vỡ bàng quang , không do chấn thương 

N32.8 Các rối loạn xác định khác của bàng 
quang 
Bàng quang:  

 vôi hóa 

 co thắt  

 tăng hoạt 

N32.9 Rối loạn bàng quang, không xác định 

N33* Rối loạn bàng quang trong bệnh đã 
được phân loại ở phần khác 

N33.0* Lao bàng quang (A18.1†)  

N33.8* Rối loạn bàng quang trong các bệnh khác 
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Bladder disorder in schistosomiasis [bilharziasis] 

(B65.- † )  

N34 Urethritis and urethral syndrome 
Use additional code (B95-B98), if desired, to 

identify infectious agent. 

Excl.:  Reiter disease (M02.3)  

urethritis in diseases with a 

predominantly sexual mode of 

transmission (A50-A64)  

urethrotrigonitis (N30.3)  

N34.0 Urethral abscess 
Abscess (of):  

 Cowper gland  

 Littré gland  

 periurethral  

 urethral (gland) 

Excl.:  urethral caruncle (N36.2)  

N34.1 Nonspecific urethritis 
Urethritis:  

 nongonococcal  

 nonvenereal 

N34.2 Other urethritis 
Meatitis, urethral  

Ulcer of urethra (meatus)  

Urethritis:  

 NOS  

 postmenopausal 

N34.3 Urethral syndrome, unspecified 

N35 Urethral stricture 
Excl.:  postprocedural urethral stricture (N99.1)  

N35.0 Post-traumatic urethral stricture 
Stricture of urethra as a sequela of:  

 childbirth  

 injury 

N35.1 Postinfective urethral stricture, not 
elsewhere classified 

N35.8 Other urethral stricture 

N35.9 Urethral stricture, unspecified 
Pinhole meatus NOS 

N36 Other disorders of urethra 

N36.0 Urethral fistula 
False urethral passage  

Fistula:  

 urethroperineal  

 urethrorectal  

 urinary NOS 

Excl.:  fistula:  

 urethroscrotal (N50.8)  

 urethrovaginal (N82.1)  

N36.1 Urethral diverticulum 

N36.2 Urethral caruncle 

phân loại nơi khác 
Rối loạn bàng quang trong bệnh sán máng (B65.- 

†)  

N34 Viêm niệu đạo và hội chứng niệu 
đạo 
Dùng mã số bổ sung (B95-B97), nếu muốn, để xác 

định tác nhân gây nhiễm trùng . 

Loại trừ:  Bệnh Reiter (M02.3)  

Viêm niệu đạo trong bệnh lây chủ yếu 

qua tình dục (A50-A64)  

Viêm tam giác bàng quangniệu đạo 

(N30.3)  

N34.0 Áp xe niệu đạo 
Áp xe:  

 Tuyến Cowper  

 Tuyến Littré  

 Quanh niệu đạo 

 Niệu đạo (tuyến)  

Loại trừ:  Núm niệu đạo (N36.2)  

N34.1 Viêm niệu đạo không xác định 
Viêm niệu đạo:  

 Không do lậu cầu  

 Không thuộc bệnh hoa liễu 

N34.2 Viêm niệu đạo khác 
Viêm lỗ sáo, niệu đạo  

Loét niệu đạo (lỗ sáo)  

Viêm niệu đạo:  

 KXĐK  

 Sau mãn kinh 

N34.3 Hội chứng niệu đạo, không xác định 

N35 Hẹp niệu đạo 
Loại trừ:  H p niệu đạo sau can thiệp thủ thuật 

(N99.1)  

N35.0 Hẹp niệu đạo sau chấn thương 
H p niệu đạo do di chứng của:  

 Sinh đẻ  

 Tổn thương 

N35.1 Hẹp niệu đạo sau nhiễm khuẩn, không 
phân loại nơi khác 

N35.8 Hẹp niệu đạo khác 

N35.9 Hẹp niệu đạo, không xác định 
Lỗ sáo châm kim KXĐK 

N36 Các biến đổi khác của niệu đạo 

N36.0 Rò niệu đạo 
Thông niệu đạo lạc đường 

Rò:  

 Niệu đạo tầng sinh môn  

 Niệu đạo trực tràng  

 Tiết niệu KXĐK 

Loại trừ:  Rò:  

 niệu đạo bìu (N50.8)  

 niệu đạo âm đạo (N82.1)  
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N36.3 Prolapsed urethral mucosa 
Prolapse of urethra  

Urethrocele, male 

Excl.:  urethrocele: 

  congenital (Q64.7) 

 Female (N81.0) 

N36.8 Other specified disorders of urethra 

N36.9 Urethral disorder, unspecified 

N37* Urethral disorders in diseases 
classified elsewhere 

N37.0* Urethritis in diseases classified elsewhere 
Candidal urethritis (B37.4 † )  

N37.8* Other urethral disorders in diseases 
classified elsewhere 

N39 Other disorders of urinary system 
Excl.:  haematuria:  

 NOS (R31)  

 recurrent and persistent (N02.-)  

 with specified morphological lesion 

(N02.-)  

proteinuria NOS (R80)  

N39.0 Urinary tract infection, site not specified 
Use additional code (B95-B98), if desired, to 

identify infectious agent. 

N39.1 Persistent proteinuria, unspecified 
Excl.:  complicating pregnancy, childbirth and 

the puerperium (O11-O15)  

with specified morphological lesion 

(N06.-)  

N39.2 Orthostatic proteinuria, unspecified 
Excl.:  with specified morphological lesion 

(N06.-)  

N39.3 Stress incontinence 
Use additional code (N32.8), if desired, to identify 

overactive bladder or detrusor muscle 

hyperactivity. 

N39.4 Other specified urinary incontinence 

Overflow  

Reflex  

Urge 

incontinence 

Use additional code (N32.8), if desired, to identify 

overactive bladder or detrusor muscle 

hyperactivity. 

Excl.:  enuresis NOS (R32)  

 urinary incontinence (of):  

 NOS (R32)  

 nonorganic origin (F98.0)  

 

 

 

N39.8 Other specified disorders of urinary 
system 

N36.1 Túi thừa niệu đạo 

N36.2 Núm niệu đạo 

N36.3 Sa niêm mạc niệu đạo 
Sa niệu đạo  

Sa niệu đạo, nam giới 

Loại trừ:  Sa niệu đạo: 

 bẩm sinh (Q64.7) 

 nữ giới (N81.0) 

N36.8 Các biến đổi niệu đạo xác định khác 

N36.9 Biến đổi niệu đạo không xác định 

N37* Biến đổi niệu đạo trong các bệnh 
đã được phân loại ở phần khác 

N37.0* Viêm niệu đạo trong các bệnh đã được 
phân loại ở phần khác 
Viêm niệu đạo do candida (B37.4†)  

N37.8* Biến đổi niệu đạo khác trong các bệnh đã 
được phân loại ở phần khác 

N39 Biến đổi khác của hệ tiết niệu 
Loại trừ:  Đái máu:  

 KXĐK (R31)  

 Tái phát và dai dẳng (N02.-)  

 Có tổn thương hình thái xác định 

(N02.-)  

 Protein niệu KXĐK (R80)  

N39.0 Nhiễm khuẩn đường tiết niệu, không xác 
định vị trí 
Dùng mã bổ sung (B95-B97), nếu muốn, để xác 

định tác nhân gây bệnh . 

N39.1 Protein niệu dai dẳng, không xác định 
Loại trừ:  Biến chứng trong thai nghén, sinh đẻ 

và hậu sản (O11-O15)  

 Có tổn thương hình thái xác định 

(N06.-)  

N39.2 Protein niệu tư thế, không xác định 
Loại trừ:  Có tổn thương hình thái xác định 

(N06.-)  

N39.3 Không t  chủ 
Sử dụng mã bổ sung (N32.8) nếu muốn xác định 

bàng quang tăng hoạt động hoặc cơ vùng cổ bàng 

quang (destrusor) tăng hoạt động. 

N39.4 Đái không t  chủ xác định khác 

Thể  
tràn 

phản xạ rặn  

Sử dụng mã bổ sung (N32.8) nếu muốn xác định 

bàng quang tăng hoạt động hoặc cơ vùng cổ bàng 

quang (destrusor) tăng hoạt động. 

Loại trừ:  Đái dầm KXĐK (R32)  

 Đái rỉ (thuộc):  

 KXĐK (R32)  

 Không có nguyên nhân thực thể 

(F98.0)  

N39.8 Biến đổi xác định khác của hệ tiết niệu 
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N39.9 Disorder of urinary system, unspecified 

 

Diseases of male genital organs 
(N40-N51)  

N40 Hyperplasia of prostate 
Adenofibromatous hypertrophy  

Enlargement (benign)  

Hypertrophy (benign) 

of prostate 

Median bar (prostate)  

Prostatic obstruction NOS 

Excl.:  benign neoplasms, of prostate (D29.1)  

N41 Inflammatory diseases of prostate 
Use additional code (B95-B98), if desired, to 

identify infectious agent. 

N41.0 Acute prostatitis 

N41.1 Chronic prostatitis 

N41.2 Abscess of prostate 

N41.3 Prostatocystitis 

N41.8 Other inflammatory diseases of prostate 

N41.9 Inflammatory disease of prostate, 
unspecified 
Prostatitis NOS 

N42 Other disorders of prostate 

N42.0 Calculus of prostate 
Prostatic stone 

N42.1 Congestion and haemorrhage of prostate 

N42.2 Atrophy of prostate 

N42.3 Dysplasia of prostate 
Low grade dysplasia 

Excl.:  high grade dysplasia of prostate (D07.5)  

N42.8 Other specified disorders of prostate 

N42.9 Disorder of prostate, unspecified 

N43 Hydrocele and spermatocele 
Incl.:  hydrocele of spermatic cord, testis or 

tunica vaginalis 

Excl.:  congenital hydrocele (P83.5)  

N43.0 Encysted hydrocele 

N43.1 Infected hydrocele 
Use additional code (B95-B98), if desired, to 

identify infectious agent. 

N43.2 Other hydrocele 

N43.3 Hydrocele, unspecified 

N43.4 Spermatocele 

N44 Torsion of testis 
Torsion of:  

N39.9 Biến đổi của hệ tiết niệu, không xác định 

 

Bệnh cơ quan sinh dục nam 
(N40-N51)  

N40 Tăng sản tuyến tiền liệt 
Phì đại xơ tuyến  

Tăng sinh (lành tính)  

Phì đại (lành tính)  

của tuyến tiền liệt 

Thanh chắn giữa (tuyến tiền liệt)  

Tắc đái do tuyến tiền liệt KXĐK 

Loại trừ:  U tân sinh lành tính của tuyến tiền liệt 

(D29.1)  

N41 Các bệnh viêm tuyến tiền liệt 
Dùng mã bổ sung (B95-B97), nếu muốn, để xác 

định tác nhân gây bệnh . 

N41.0 Viêm tuyến tiền liệt cấp 

N41.1 Viêm tuyến tiền liệt mạn 

N41.2 Áp xe tuyến tiền liệt 

N41.3 Viêm tuyến tiền liệt - bàng quang 

N41.8 Bệnh viêm khác của tuyến tiền liệt 

N41.9 Bệnh viêm tuyến tiền liệt, không xác định 
Viêm tuyến tiền liệt KXĐK 

N42 Biến đổi khác của tuyến tiền liệt 

N42.0 Sỏi tuyến tiền liệt 
Sỏi tuyến tiền liệt 

N42.1 Sung huyết và chảy máu tuyến tiền liệt 

N42.2 Teo tuyến tiền liệt 

N42.3  Loạn sản tuyến tiền liệt 
Loạn sản tuyến tiền liệt độ thấp 

Loại trừ:  loạn sản tuyến tiền liệt độ cao (D07.5)  

N42.8 Biến đổi xác định khác của tuyến tiền liệt 

N42.9 Biến đổi của tuyến tiền liệt, không xác 
định 

N43 Tràn dịch màng tinh và sa tinh 
Bao gồm:  Tràn dịch thừng tinh, tinh hoàn và 

màng tinh hoàn 

Loại trừ:  Tràn dịch màng tinh hoàn bẩm sinh 

(P83.5)  

N43.0 Tràn dịch màng tinh nang hoá 

N43.1 Tràn dịch màng tinh nhiễm khuẩn 
Dùng mã bổ sung (B95-B97), nếu muốn, để xác 

định tác nhân gây nhiễm . 

N43.2 Tràn dịch màng tinh hoàn khác 

N43.3 Tràn dịch màng tinh, không xác định 

N43.4 Sa tinh 
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 epididymis  

 spermatic cord  

 testicle 

N45 Orchitis and epididymitis 
Use additional code (B95-B98), if desired, to 

identify infectious agent. 

N45.0 Orchitis, epididymitis and epididymo-
orchitis with abscess 
Abscess of epididymis or testis 

N45.9 Orchitis, epididymitis and epididymo-
orchitis without abscess 
Epididymitis NOS  

Orchitis NOS 

N46 Male infertility 
Azoospermia NOS  

Oligospermia NOS 

N47 Redundant prepuce, phimosis and 
paraphimosis 
Adherent prepuce  

Tight foreskin 

N48 Other disorders of penis 

N48.0 Leukoplakia of penis 
Balanitis xerotica obliterans  

Kraurosis of penis 

Excl.:  carcinoma in situ of penis (D07.4)  

N48.1 Balanoposthitis 
Balanitis 

Use additional code (B95-B98), if desired, to 

identify infectious agent. 

N48.2 Other inflammatory disorders of penis 

Abscess  

Boil  

Carbuncle  

Cellulitis 

of corpus cavernosum and 

penis 

Cavernitis (penis) 

Use additional code (B95-B98), if desired, to 

identify infectious agent. 

N48.3 Priapism 
Painful erection 

N48.4 Impotence of organic origin 
Use additional code, if desired, to identify cause. 

Excl.:  psychogenic impotence (F52.2)  

 

 

 

N48.5 Ulcer of penis 

N48.6 Induratio penis plastica 
Peyronie disease  

Plastic induration of penis 

N48.8 Other specified disorders of penis 

N44 Xoắn tinh hoàn 
Xoắn:  

 Mào tinh hoàn  

 Thừng tinh  

 Tinh hoàn 

N45 Viêm tinh hoàn và viêm mào tinh 
hoàn 
Dùng mã bổ sung (B95-B97), nếu muốn, để xác 

định tác nhân gây nhiễm . 

N45.0 Viêm tinh hoàn, mào tinh hoàn và viêm 
tinh hoàn- mào tinh hoàn có áp xe 
Áp xe mào tinh hoàn hay tinh hoàn 

N45.9 Viêm tinh hoàn, mào tinh hoàn và viêm 
tinh hoàn- mào tinh hoàn không có áp xe 
Viêm mào tinh hoàn KXĐK  

Viêm tinh hoàn KXĐK 

N46 Vô sinh nam 
Vô tinh trùng KXĐK  

Ít tinh trùng KXĐK 

N47 Bao quy đầu rộng, hẹp bao quy đầu 
và nghẹt bao quy đầu 
Dính bao quy đầu 

Bao quy đầu h p  

N48 Biến đổi khác của dương vật 

N48.0 Bạch sản dương vật 
Viêm xơ quy đầu  

Xơ teo dương vật 

Loại trừ:  Ung thư biểu mô tại chỗ của dương 

vật (D07.4)  

N48.1 Viêm quy đầu - bao quy đầu 
Viêm quy đầu 

Dùng mã bổ sung (B95-B97), nếu muốn, để xác 

định tác nhân gây nhiễm . 

N48.2 Biến đổi viêm khác của dương vật 

Áp xe  

mụn  

Nhọt  

Viêm mô tế bào  

Của thể hang và dương vật 

Viêm thể hang (dương vật) 

Dùng mã bổ sung (B95-B97), nếu muốn, để xác 

định tác nhân gây bệnh 

N48.3 Cương đau dương vật kéo dài 
Cương đau 

N48.4 Bất l c do nguyên nhân th c thể 
Dùng mã bổ sung, nếu muốn, để xác định nguyên 

nhân . 

Loại trừ:  Bất lực do nguyên nhân tâm thần 

(F52.2)  

N48.5 Loét dương vật 

N48.6 Xơ cứng dương vật 
Bệnh Peyronie 
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Atrophy  

Hypertrophy  

Thrombosis 

of corpus cavernosum and 

penis 

N48.9 Disorder of penis, unspecified 

N49 Inflammatory disorders of male 
genital organs, not elsewhere 
classified 
Use additional code (B95-B98), if desired, to 

identify infectious agent. 

Excl.:  inflammation of penis (N48.1-N48.2)  

orchitis and epididymitis (N45.-)  

N49.0 Inflammatory disorders of seminal vesicle 
Vesiculitis NOS 

N49.1 Inflammatory disorders of spermatic cord, 
tunica vaginalis and vas deferens 
Vasitis 

N49.2 Inflammatory disorders of scrotum 

N49.8 Inflammatory disorders of other specified 
male genital organs 
Inflammation of multiple sites in male genital 

organs 

N49.9 Inflammatory disorder of unspecified male 
genital organ 

Abscess  

Boil  

Carbuncle  

Cellulitis 

of unspecified male genital 

organ 

N50 Other disorders of male genital 
organs 
Excl.:  torsion of testis (N44)  

N50.0 Atrophy of testis 

N50.1 Vascular disorders of male genital organs 

Haematocele NOS  

Haemorrhage  

Thrombosis 
of male genital organs 

N50.8 Other specified disorders of male genital 
organs 

Atrophy  

Hypertrophy  

Oedema  

Ulcer 

of scrotum, seminal vesicle, 

spermatic cord, testis [except 

atrophy], tunica vaginalis 

and vas deferens 

Chylocele, tunica vaginalis (nonfilarial) NOS  

Fistula, urethroscrotal  

Stricture of:  

 spermatic cord  

 tunica vaginalis  

 vas deferens 

N50.9 Disorder of male genital organs, 
unspecified 

N51* Disorders of male genital organs in 

Xơ cứng dương vật 

N48.8 Biến đổi xác định khác của dương vật 

Teo  

Phì đại  

Nghẽn mạch  
Của thể hang và dương vật 

N48.9 Biến đổi của dương vật, không xác định 

N49 Viêm của cơ quan sinh dục nam, 
không phân loại nơi khác 
Dùng mã bổ sung (B95-B97), nếu muốn, để xác 

định tác nhân gây nhiễm . 

Loại trừ:  Viêm dương vật (N48.1-N48.2)  

 Viêm tinh hoàn và viêm mào tinh 

hoàn (N45.-)  

N49.0 Viêm túi tinh 
Viêm túi tinh KXĐK 

N49.1 Viêm thừng tinh, màng tinh và ống tinh 
Viêm ống tinh 

N49.2 Viêm bìu 

N49.8 Viêm của cơ quan sinh dục nam khác 
Viêm nhiều vị trí của cơ quan sinh dục nam 

N49.9 Viêm cơ quan sinh dục nam không xác 
định 

Áp xe  

Mụn  

Nhọt  

Viêm mô tế bào  

Ở cơ quan sinh dục nam 

không xác định 

N50 Biến đổi khác của cơ quan sinh 
dục nam 
Loại trừ:  Xoắn tinh hoàn (N44)  

N50.0 Teo tinh hoàn 

N50.1 Rối loạn mạch máu của cơ quan sinh dục 
nam 

Tràn máu màng  

tinh hoàn KXĐK  

Chảy máu  

Tắc mạch 

Ở cơ quan sinh dục nam 

N50.8 Biến đổi khác của cơ quan sinh dục nam 

Teo  

Phì đại  

Phù nề  

Loét  

Của bìu, túi tinh, thừng tinh, tinh 

hoàn (trừ teo), màng tinh và ống tinh 

Ứ dưỡng chấp màng tinh hoàn (không do giun chỉ) 

KXĐK 

Rò niệu đạo bìu  

H p:  

 Thừng tinh  

 Màng tinh  

 Ống tinh 

N50.9 Biến đổi của cơ quan sinh dục nam, không 
xác định 

N51* Biến đổi cơ quan sinh dục nam 
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diseases classified elsewhere 

N51.0* Disorders of prostate in diseases 
classified elsewhere 
Prostatitis:  

 gonococcal (A54.2 † )  

 trichomonal (A59.0 † )  

 tuberculous (A18.1 † )  

N51.1* Disorders of testis and epididymis in 
diseases classified elsewhere 
Chlamydial:  

 epididymitis (A56.1 † )  

 orchitis (A56.1 † )  

Gonococcal:  

 epididymitis (A54.2 † )  

 orchitis (A54.2 † )  

Mumps orchitis (B26.0 † )  

Tuberculosis of:  

 epididymis (A18.1 † )  

 testis (A18.1 † )  

N51.2* Balanitis in diseases classified elsewhere 
Balanitis:  

 amoebic (A06.8 † )  

 candidal (B37.4 † )  

N51.8* Other disorders of male genital organs in 
diseases classified elsewhere 
Filarial chylocele, tunica vaginalis (B74.- † )  

Herpesviral [herpes simplex] infection of male 

genital tract (A60.0 † )  

Tuberculosis of seminal vesicle (A18.1 † )  

 
Disorders of breast 
(N60-N64)  
 
Excl.:  disorders of breast associated with childbirth 

(O91-O92)  

N60 Benign mammary dysplasia 
Incl.:  fibrocystic mastopathy 

N60.0 Solitary cyst of breast 
Cyst of breast 

N60.1 Diffuse cystic mastopathy 
Cystic breast 

Excl.:  with epithelial proliferation (N60.3)  

N60.2 Fibroadenosis of breast 
Excl.:  fibroadenoma of breast (D24)  

 
 
 
 
 
N60.3 Fibrosclerosis of breast 

Cystic mastopathy with epithelial proliferation 

N60.4 Mammary duct ectasia 

N60.8 Other benign mammary dysplasias 

trong các bệnh đã được phân loại 
ở phần khác 

N51.0* Biến đổi của tuyến tiền liệt trong bệnh đã 
được phân loại ở phần khác 
Viêm tuyến tiền liệt:  

 Do lậu cầu (A54.2†)  

 Do trichomonas (A59.0†)  

 Do lao (A18.1†)  

N51.1* Biến đổi của tinh hoàn và mào tinh hoàn 
trong các bệnh đã được phân loại ở phần 
khác 
Chlamydia:  

 Viêm mào tinh hoàn (A56.1†)  

 Viêm tinh hoàn (A56.1†)  

Lậu cầu:  

 Viêm mào tinh hoàn (A54.2†)  

 Viêm tinh hoàn (A54.2†)  

Viêm tinh hoàn do quai bị (B26.0†)  

Lao:  

 Mào tinh hoàn (A18.1†)  

 Tinh hoàn (A18.1†)  

N51.2* Viêm quy đầu trong các bệnh đã được 
phân loại ở phần khác 
Viêm quy đầu:  

 Do amip (A06.8†)  

 Do candida (B37.4†)  

N51.8* Biến đổi khác của cơ quan sinh dục nam 
trong các bệnh đã được phân loại ở phần 
khác 
Ứ dưỡng chấp do giun chỉ trong màng tinh (B74.- 

†)  

Nhiễm virus Herpes (herpes simplex) của đường 

sinh dục nam (A60.0†)  

Lao túi tinh (A18.1†)  

 
Các biến đổi của vú 
(N60-N64)  
 
Loại trừ: Biến đổi của vú liên quan với sinh đẻ (O91-

O92)  

N60 Loạn sản vú lành tính 
Bao gồm:  Xơ nang vú 

N60.0 Nang đơn vú 
Nang vú 

N60.1 Nang lan toả vú 
Nang vú 

Loại trừ:  Có tăng sản biểu mô (N60.3)  

N60.2 U xơ tuyến vú 
Loại trừ:  U tuyến xơ hoá (D24)  

N60.3 Xơ teo tuyến vú 
Nang vú có tăng sinh biểu mô 

N60.4 Giãn ống tuyến vú 

N60.8 Loạn sản lành tính vú khác 
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N60.9 Benign mammary dysplasia, unspecified 

N61 Inflammatory disorders of breast 
Abscess (acute)(chronic)(nonpuerperal) of:  

 areola  

 breast 

Carbuncle of breast  

Mastitis (acute)(subacute)(nonpuerperal):  

 NOS  

 infective 

Excl.:  neonatal infective mastitis (P39.0)  

N62 Hypertrophy of breast 
Gynaecomastia  

Hypertrophy of breast:  

 NOS  

 massive pubertal 

N63 Unspecified lump in breast 
Nodule(s) NOS in breast 

N64 Other disorders of breast 

N64.0 Fissure and fistula of nipple 

N64.1 Fat necrosis of breast 
Fat necrosis (segmental) of breast 

N64.2 Atrophy of breast 

N64.3 Galactorrhoea not associated with 
childbirth 

N64.4 Mastodynia 

N64.5 Other signs and symptoms in breast 
Induration of breast  

Nipple discharge  

Retraction of nipple 

N64.8 Other specified disorders of breast 
Galactocele  

Subinvolution of breast (postlactational) 

N64.9 Disorder of breast, unspecified 

 

Inflammatory diseases of female 
pelvic organs 
(N70-N77)  
 
Excl.:  those complicating:  

 abortion or ectopic or molar pregnancy  

(O00-O07, O08.0)  

 pregnancy, childbirth and the puerperium 

(O23.-, O75.3, O85, O86.-)  

 

N70 Salpingitis and oophoritis 
Incl.:  abscess (of):  

 fallopian tube  

 ovary  

N60.9 Loạn sản lành tính vú, không xác định 

N61 Viêm vú 
Áp xe (cấp) (mạn) (không liên quan đến sinh đẻ):  

 Quầng vú  

 Vú 

Nhọt vú  

Viêm vú (cấp) (bán cấp) (không liên quan đến sinh 

đẻ):  

 KXĐK  

 Nhiễm khuẩn 

Loại trừ:  Viêm vú sơ sinh nhiễm khuẩn (P39.0)  

N62 Vú phì đại 
Vú to ở đàn ông 

Phì đại vú:  

 KXĐK  

 Vú to tuổi dậy thì 

N63 Khối u không xác định ở vú 
Một (nhiều) nhân KXĐK ở vú 

N64 Biến đổi khác ở vú 

N64.0 Nứt và rò ở núm vú 

N64.1 Hoại tử mỡ của vú 
Hoại tử mỡ (vùng) của vú 

N64.2 Teo vú 

N64.3 Tiết sữa không liên quan đến sinh đẻ 

N64.4 Đau vú 

N64.5 Dấu hiệu và triệu chứng khác ở vú 
Nốt rắn ở vú 

Núm vú tiết dịch  

Núm vú co rút  

N64.8 Biến đổi xác định khác của vú 
U nang sữa 

Co nh  của vú (sau tiết sữa)  

N64.9 Biến đổi của vú, không xác định 

 

Viêm cơ quan sinh dục vùng chậu nữ 
(N70-N77)  
 
Loại trừ:  Các bệnh gây biến chứng:  

 Sẩy thai, chửa ngoài tử cung hay chửa trứng 

(O00-O07, O08.0)  

 Thai nghén, khi đẻ và sau đẻ (O23.-, O75.3, 

O85, O86.-)  

 

 

N70 Viêm vòi và viêm buồng trứng 
Bao gồm:  Áp xe (của):  

 Vòi trứng 
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 tubo-ovarian 

 pyosalpinx  

 salpingo-oophoritis  

 tubo-ovarian inflammatory disease 

Use additional code (B95-B98), if desired, to 

identify infectious agent. 

N70.0 Acute salpingitis and oophoritis 

N70.1 Chronic salpingitis and oophoritis 
Hydrosalpinx 

N70.9 Salpingitis and oophoritis, unspecified 

N71 Inflammatory disease of uterus, 
except cervix 
Incl.:  endo(myo)metritis  

 metritis  

 myometritis  

 pyometra  

 uterine abscess 

Use additional code (B95-B98), if desired, to 

identify infectious agent. 

N71.0 Acute inflammatory disease of uterus 

N71.1 Chronic inflammatory disease of uterus 

N71.9 Inflammatory disease of uterus, 
unspecified 

N72 Inflammatory disease of cervix uteri 
Cervicitis  

Endocervicitis  

Exocervicitis 

with or without erosion or 

ectropion 

Use additional code (B95-B98), if desired, to 

identify infectious agent. 

Excl.:  erosion and ectropion of cervix without 

cervicitis (N86)  

N73 Other female pelvic inflammatory 
diseases 
Use additional code (B95-B98), if desired, to 

identify infectious agent. 

N73.0 Acute parametritis and pelvic cellulitis 

Abscess of:  

 broad ligament  

 parametrium 

Pelvic cellulitis, female 

specified as acute 

N73.1 Chronic parametritis and pelvic cellulitis 
Any condition in N73.0 specified as chronic 

N73.2 Unspecified parametritis and pelvic 
cellulitis 
Any condition in N73.0 unspecified whether acute 

or chronic 

N73.3 Female acute pelvic peritonitis 

N73.4 Female chronic pelvic peritonitis 

N73.5 Female pelvic peritonitis, unspecified 

N73.6 Female pelvic peritoneal adhesions 

 Buồng trứng  

 Vòi - buồng trứng  

Ứ mủ vòi trứng  

Viêm vòi - buồng trứng  

 Viêm vòi - buồng trứng  

Dùng mã bổ sung (B95-B98), nếu muốn, để xác 

định tác nhân gây nhiễm. 

N70.0 Viêm vòi và viêm buồng trứng cấp 

N70.1 Viêm vòi và viêm buồng trứng mạn 
Ứ nước vòi trứng 

N70.9 Viêm vòi và buồng trứng, không xác định 

N71 Viêm tử cung, trừ cổ tử cung 
Bao gồm:  Viêm màng trong (cơ) tử cung  

Viêm tử cung  

Viêm cơ tử cung  

Viêm mủ tử cung  

Áp xe tử cung 

Dùng mã bổ sung (B95-B98), nếu muốn, để xác 

định tác nhân gây nhiễm. 

N71.0 Viêm tử cung cấp 

N71.1 Viêm tử cung mạn 

N71.9 Viêm tử cung, không xác định 

N72 Viêm cổ tử cung 
Viêm cổ tử cung  

Viêm trong cổ tử cung 

Viêm ngoài cổ tử cung  

Có hay không sước 

hay lộn niêm mạc 

Dùng mã bổ sung (B95-B98), nếu muốn, để xác 

định tác nhân gây nhiễm . 

Loại trừ:  Sước và lộn niêm mạc cổ tử cung 

nhưng không viêm cổ tử cung (N86)  

N73 Các bệnh viêm vùng chậu nữ khác 
Dùng mã bổ sung (B95-B98), nếu muốn, để xác 

định tác nhân gây nhiễm . 

N73.0 Viêm mô cận tử cung và viêm mô tế bào 
vùng chậu 

Áp xe của:  

 Dây chằng rộng  

 Mô cận tử cung 

Viêm mô tế bào vùng  

chậu  nữ 

Xác định là cấp tính 

N73.1 Viêm mô cận tử cung và viêm mô tế bào 
vùng chậu mạn 
Bất cứ tình trạng nào ở N73.0 xác định là mạn 

N73.2 Viêm mô cận tử cung và viêm mô tế bào 
vùng chậu không xác định 
Bất cứ tình trạng nào ở N73.0 xác định là cấp hay 

mạn 

 

N73.3 Viêm phúc mạc vùng chậu nữ cấp 

N73.4 Viêm phúc mạc vùng chậu nữ mạn 

N73.5 Viêm phúc mạc vùng chậu nữ, không xác 
định 
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Excl.:  postprocedural pelvic peritoneal 

adhesions (N99.4)  

N73.8 Other specified female pelvic inflammatory 
diseases 

N73.9 Female pelvic inflammatory disease, 
unspecified 
Female pelvic infection or inflammation NOS 

N74* Female pelvic inflammatory 
disorders in diseases classified 
elsewhere 

N74.0* Tuberculous infection of cervix uteri 
(A18.1 † )  

N74.1* Female tuberculous pelvic inflammatory 
disease (A18.1 † )  
Tuberculous endometritis 

N74.2* Female syphilitic pelvic inflammatory 
disease (A51.4 † , A52.7 † )  

N74.3* Female gonococcal pelvic inflammatory 
disease (A54.2 † )  

N74.4* Female chlamydial pelvic inflammatory 
disease (A56.1 † )  

N74.8* Female pelvic inflammatory disorders in 
other diseases classified elsewhere 

N75 Diseases of Bartholin gland 

N75.0 Cyst of Bartholin gland 

N75.1 Abscess of Bartholin gland 

N75.8 Other diseases of Bartholin gland 
Bartholinitis 

N75.9 Disease of Bartholin gland, unspecified 

N76 Other inflammation of vagina and 
vulva 
Use additional code (B95-B98), if desired, to 

identify infectious agent. 

Excl.:  senile (atrophic) vaginitis (N95.2)  

N76.0 Acute vaginitis 
Vaginitis NOS  

Vulvovaginitis:  

 NOS  

 acute 

N76.1 Subacute and chronic vaginitis 
Vulvovaginitis:  

 chronic  

 subacute 

 
N76.2 Acute vulvitis 

Vulvitis NOS 

N76.3 Subacute and chronic vulvitis 

N76.4 Abscess of vulva 

N73.6 Dính phúc mạc vùng chậu nữ 
Loại trừ:  Dính phúc mạc vùng chậu sau can 

thiệp (N99.4)  

N73.8 Các bệnh viêm vùng chậu nữ xác định 
khác 

N73.9 Viêm vùng chậu nữ, không xác định 
Viêm hay nhiễm khuẩn vùng chậu nữ KXĐK 

N74* Viêm vùng chậu nữ trong các bệnh 
đã được phân loại ở phần khác 

N74.0* Lao cổ tử cung (A18.1†)  

N74.1* Viêm lao vùng chậu nữ (A18.1†)  
Lao nội mạc tử cung 

N74.2* Viêm giang mai vùng chậu nữ (A51. †, 
A52.7†)  

N74.3* Viêm lậu vùng chậu nữ (A5 . †)  

N74.4* Viêm vùng chậu nữ do chlamydia (A56.1†)  

N74.8* Viêm vùng chậu nữ trong các bệnh đã 
được phân loại ở phần khác 

N75 Bệnh của tuyến Bartholin 

N75.0 Nang tuyến Bartholin 

N75.1 Áp xe tuyến Bartholin 

N75.8 Các bệnh khác của tuyến Bartholin 
Viêm Bartholin 

N75.9 Bệnh tuyến Bartholin, không xác định 

N76 Các viêm khác của âm đạo và âm 
hộ 
Dùng mã bổ sung (B95-B98), nếu muốn, để xác 

định tác nhân gây nhiễm . 

Loại trừ:  Viêm âm đạo lão hoá (teo) (N95.2)  

N76.0 Viêm âm đạo cấp 
Viêm âm đạo KXĐK  

Viêm âm đạo âm hộ:  

 KXĐK  

 cấp 

N76.1 Viêm âm đạo bán cấp và mạn 
Viêm âm đạo âm hộ:  

 Mạn 

 Bán cấp  

 
 
 
 
 
 
N76.2 Viêm âm hộ cấp 

Viêm âm hộ KXĐK 

N76.3 Viêm âm hộ bán cấp và mạn 

N76.4 Áp xe âm hộ 
Nhọt âm hộ 
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Furuncle of vulva 

N76.5 Ulceration of vagina 

N76.6 Ulceration of vulva 

N76.8 Other specified inflammation of vagina 
and vulva 

N77* Vulvovaginal ulceration and 
inflammation in diseases classified 
elsewhere 

N77.0* Ulceration of vulva in infectious and 
parasitic diseases classified elsewhere 
Ulceration of vulva in:  

 herpesviral [herpes simplex] infection  

(A60.0 † )  

 tuberculosis (A18.1 † )  

N77.1* Vaginitis, vulvitis and vulvovaginitis in 
infectious and parasitic diseases 
classified elsewhere 
Vaginitis, vulvitis and vulvovaginitis in:  

 candidiasis (B37.3 † )  

 herpesviral [herpes simplex] infection  

(A60.0 † )  

 pinworm infection (B80 † )  

N77.8* Vulvovaginal ulceration and inflammation 
in other diseases classified elsewhere 
Ulceration of vulva in Behçet disease (M35.2 † )  

 

Noninflammatory disorders of female 
genital tract 
(N80-N98)  

N80 Endometriosis 

N80.0 Endometriosis of uterus 
Adenomyosis 

N80.1 Endometriosis of ovary 

N80.2 Endometriosis of fallopian tube 

N80.3 Endometriosis of pelvic peritoneum 

N80.4 Endometriosis of rectovaginal septum and 
vagina 

N80.5 Endometriosis of intestine 

N80.6 Endometriosis in cutaneous scar 

N80.8 Other endometriosis 

N80.9 Endometriosis, unspecified 

 

N81 Female genital prolapse 
Excl.:  genital prolapse complicating pregnancy, 

labour or delivery (O34.5)  

prolapse and hernia of ovary and 

N76.5 Loét âm đạo 

N76.6 Loét âm hộ 

N76.8 Viêm âm đạo và âm hộ xác định khác 

N77* Viêm và loét âm đạo, âm hộ trong 
bệnh đã được phân loại ở phần 
khác 

N77.0* Loét âm hộ trong các bệnh nhiễm khuẩn 
và ký sinh trùng phân loại nơi khác 
Loét âm hộ trong:  

 Nhiễm virus herpes [herpes simplex] (A60.0†)  

 Lao (A18.1†)  

N77.1* Viêm âm đạo, viêm âm hộ và viêm âm đạo 
âm hộ trong các bệnh nhiễm khuẩn và ký 
sinh trùng phân loại nơi khác 
Viêm âm đạo, viêm âm hộ và viêm âm đạo âm hộ 

trong:  

 Bệnh Candida (B37.3†)  

 Nhiễm virus herpes [herpes simplex] (A60.0†)  

 Nhiễm giun kim (B80†)  

N77.8* Viêm và loét âm đạo âm hộ trong các bệnh 
khác phân loại nơi khác 
Loét âm hộ trong bệnh Behçet (M35.2†)  

 

Biến đổi không do viêm của đường 
sinh dục nữ 
(N80-N98)  

N80 Bệnh lạc nội mạc tử cung 

N80.0 Bệnh lạc nội mạc tử cung 
Bệnh lạc cơ tuyến 

N80.1 Bệnh lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng 

N80.2 Bệnh lạc nội mạc tử cung ở vòi trứng 

N80.3 Bệnh lạc nội mạc tử cung ở phúc mạc 
chậu 

N80.4 Bệnh lạc nội mạc tử cung ở vách tr c 
tràng âm đạo và âm đạo 

N80.5 Bệnh lạc nội mạc tử cung ở ruột 

N80.6 Bệnh lạc nội mạc tử cung ở sẹo da 

N80.8 Bệnh lạc nội mạc tử cung khác 

N80.9 Bệnh lạc nội mạc tử cung, không xác định 

 

N81 Sa sinh dục nữ 
Loại trừ:  Sa sinh dục gây biến chứng thai 

nghén, chuyển dạ, hay sổ rau (O34.5)  

Sa và thoát vị buồng trứng và vòi 

trứng (N83.4)  

Sa vòm âm đạo sau cắt tử cung 

(N99.3)  
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fallopian tube (N83.4)  

prolapse of vaginal vault after 

hysterectomy (N99.3)  

N81.0 Female urethrocele 
Excl.:  congenital (Q64.7) 

 urethrocele with:  

 cystocele (N81.1)  

 prolapse of uterus (N81.2-N81.4)  

N81.1 Cystocele 
Cystocele with urethrocele  

Prolapse of (anterior) vaginal (wall) NOS 

Excl.:  cystocele with prolapse of uterus  

(N81.2-N81.4)  

N81.2 Incomplete uterovaginal prolapse 
Prolapse of cervix NOS  

Uterine prolapse:  

 first degree  

 second degree 

N81.3 Complete uterovaginal prolapse 
Procidentia (uteri) NOS  

Third degree uterine prolapse 

N81.4 Uterovaginal prolapse, unspecified 
Prolapse of uterus NOS 

N81.5 Vaginal enterocele 
Excl.:  enterocele with prolapse of uterus 

(N81.2-N81.4)  

N81.6 Rectocele 
Prolapse of posterior vaginal wall 

Excl.:  rectal prolapse (K62.3)  

rectocele with prolapse of uterus 

(N81.2-N81.4)  

N81.8 Other female genital prolapse 
Deficient perineum  

Old laceration of muscles of pelvic floor 

N81.9 Female genital prolapse, unspecified 

N82 Fistulae involving female genital 
tract 
Excl.:  vesicointestinal fistulae (N32.1)  

N82.0 Vesicovaginal fistula 

N82.1 Other female urinary-genital tract fistulae 
Fistula:  

 cervicovesical  

 ureterovaginal  

 urethrovaginal  

 uteroureteric  

 uterovesical 

N82.2 Fistula of vagina to small intestine 

 
 
N82.3 Fistula of vagina to large intestine 

Rectovaginal fistula 

N82.4 Other female intestinal-genital tract 
fistulae 
Intestinouterine fistula 

N81.0 Sa niệu đạo nữ 
Loại trừ:  bẩm sinh (Q64.7) 

 Sa niệu đạo kèm theo:  

 Sa bàng quang (N81.1)  

 Sa tử cung (N81.2-N81.4)  

N81.1 Sa bàng quang 
Sa bàng quang kèm theo sa niệu đạo  

Sa thành âm đạo (trước) KXĐK 

Loại trừ:  Sa bàng quang kèm sa tử cung (N81.2-

N81.4)  

N81.2 Sa tử cung âm đạo không hoàn toàn 
Sa cổ tử cung KXĐK  

Sa tử cung:  

 Độ 1 

 Độ 2 

N81.3 Sa hoàn toàn tử cung âm đạo 
Sa (tử cung) KXĐK  

Sa tử cung độ III 

N81.4 Sa tử cung âm đạo, không xác định 
Sa tử cung KXĐK 

N81.5 Thoát vị ruột trong âm đạo 
Loại trừ:  Thoát vị ruột kèm theo sa tử cung 

(N81.2-N81.4)  

N81.6 Sa tr c tràng 
Sa thành sau âm đạo 

Loại trừ:  Sa trực tràng (K62.3) 

 Sa trực tràng kèm theo sa tử cung 

(N81.2-N81.4)  

N81.8 Sa sinh dục nữ khác 
Tầng sinh môn yếu  

Tổn thương rách cũ của cơ đáy chậu 

N81.9 Sa sinh dục nữ, không xác định 

N82 Rò đường sinh dục nữ 
Loại trừ:  Rò bàng quang ruột (N32.1)  

N82.0 Rò bàng quang âm đạo 

N82.1 Các rò khác đường tiết niệu sinh dục nữ 
Rò:  

 Cổ tử cung - bàng quang  

 Niệu quản - âm đạo 

 Niệu đạo - âm đạo  

 Niệu quản - tử cung  

 Bàng quang - tử cung  

N82.2 Rò âm đạo vào ruột non 

 
 
 
N82.3 Rò âm đạo vào ruột già 

Rò trực tràng - âm đạo 

 
N82.4 Các rò đường sinh dục nữ - ruột khác 

Rò ruột - tử cung 

N82.5 Rò đường sinh dục nữ ra da 
Rò:  

 Tử cung ra thành bụng  
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N82.5 Female genital tract-skin fistulae 
Fistula:  

 uterus to abdominal wall  

 vaginoperineal 

N82.8 Other female genital tract fistulae 

N82.9 Female genital tract fistula, unspecified 

N83 Noninflammatory disorders of 
ovary, fallopian tube and broad 
ligament 
Excl.:  hydrosalpinx (N70.1)  

N83.0 Follicular cyst of ovary 
Cyst of graafian follicle  

Haemorrhagic follicular cyst (of ovary) 

N83.1 Corpus luteum cyst 
Haemorrhagic corpus luteum cyst 

N83.2 Other and unspecified ovarian cysts 

Retention cyst  

Simple cyst 
of ovary 

Excl.:  ovarian cyst:  

 developmental (Q50.1)  

 neoplastic (D27)  

polycystic ovarian syndrome (E28.2)  

N83.3 Acquired atrophy of ovary and fallopian 
tube 

N83.4 Prolapse and hernia of ovary and fallopian 
tube 

N83.5 Torsion of ovary, ovarian pedicle and 
fallopian tube 
Torsion:  

 accessory tube  

 hydatid of Morgagni 

N83.6 Haematosalpinx 
Excl.:  haematosalpinx with:  

 haematocolpos (N89.7)  

 haematometra (N85.7)  

N83.7 Haematoma of broad ligament 

N83.8 Other noninflammatory disorders of ovary, 
fallopian tube and broad ligament 
Broad ligament laceration syndrome [Allen-

Masters] 

N83.9 Noninflammatory disorder of ovary, 
fallopian tube and broad ligament, 
unspecified 

N84 Polyp of female genital tract 
Excl.:  adenomatous polyp (D28.-)  

placental polyp (O90.8)  

 
N84.0 Polyp of corpus uteri 

Polyp of:  

 endometrium  

 uterus NOS 

Excl.:  polypoid endometrial hyperplasia (N85.0)  

 Âm đạo tầng sinh môn 

N82.8 Các rò đường sinh dục nữ khác 

N82.9 Rò đường sinh dục nữ, không xác định 

N83 Các biến đổi không do viêm của 
buồng trứng, vòi trứng và dây 
chằng rộng 
Loại trừ:  Ứ nước vòi trứng (N70.1)  

N83.0 U nang nang trứng 
U nang nang trứng  

U nang nang trứng chảy máu (của buồng trứng) 

N83.1 U nang hoàng thể 
U nang hoàng thể chảy máu 

N83.2 Các u nang buồng trứng khác và không 
xác định 

U nang ứ tắc  

U nang đơn thuần  
Của buồng trứng 

Loại trừ:  U nang buồng trứng:  

 Phát triển (Q50.1)  

 Tân sinh (D27)  

 Hội chứng buồng trứng đa nang 

(E28.2)  

N83.3 Teo buồng trứng và vòi trứng mắc phải 

N83.4 Thoát vị và sa buồng trứng và vòi trứng 

N83.5 Xoắn buồng trứng, cuống trứng và vòi 
trứng 
Xoắn:  

 Ống phụ 

 Nang Morgagni  

N83.6 Vòi trứng ứ máu 
Loại trừ:  Vòi trứng ứ máu kèm theo:  

 Ứ máu âm đạo (N89.7)  

 Ứ máu tử cung (N85.7)  

N83.7 Ứ máu dây chằng rộng 

N83.8 Các biến đổi không do viêm khác của 
buồng trứng, vòi trứng và dây chằng rộng 
Hội chứng rách dây chằng rộng [Alien-Masters] 

N83.9 Biến đổi không do viêm của buồng trứng, 
vòi trứng và dây chằng rộng, không xác 
định 

N84 Polyp đường sinh dục nữ 
Loại trừ:  Polyp dạng u tuyến (D28.-)  

 Polyp rau (O90.8)  

 
 
N84.0 Polyp thân tử cung 

Polyp của:  

 Nội mạc tử cung  

 Tử cung KXĐK 

Loại trừ:  Tăng sản nội mạc tử cung dạng Polyp 

(N85.0)  

N84.1 Polyp cổ tử cung 
Polyp nhầy cổ tử cung 
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N84.1 Polyp of cervix uteri 
Mucous polyp of cervix 

N84.2 Polyp of vagina 

N84.3 Polyp of vulva 
Polyp of labia 

N84.8 Polyp of other parts of female genital tract 

N84.9 Polyp of female genital tract, unspecified 

N85 Other noninflammatory disorders 
of uterus, except cervix 
Excl.:  endometriosis (N80.-)  

 inflammatory diseases of uterus (N71.-)  

noninflammatory disorders of cervix 

except malposition (N86-N88)  

 polyp of corpus uteri (N84.0)  

uterine prolapse (N81.-)  

N85.0 Endometrial glandular hyperplasia 
Hyperplasia of endometrium:  

 NOS  

 cystic  

 glandular-cystic  

 polypoid 

N85.1 Endometrial adenomatous hyperplasia 
Hyperplasia of endometrium, atypical 

(adenomatous) 

N85.2 Hypertrophy of uterus 
Bulky or enlarged uterus 

Excl.:  puerperal hypertrophy of uterus (O90.8)  

N85.3 Subinvolution of uterus 
Excl.:  puerperal subinvolution of uterus (O90.8)  

N85.4 Malposition of uterus 

Anteversion  

Retroflexion  

Retroversion 

of uterus 

Excl.:  that complicating pregnancy, labour or 

delivery (O34.5, O65.5)  

N85.5 Inversion of uterus 
Excl.:  current obstetric trauma (O71.2)  

postpartum inversion of uterus (O71.2)  

N85.6 Intrauterine synechiae 

N85.7 Haematometra 
Haematosalpinx with haematometra 

Excl.:  haematometra with haematocolpos 

(N89.7)  

 
 
 
 
 
N85.8 Other specified noninflammatory 

disorders of uterus 
Atrophy of uterus, acquired  

Fibrosis of uterus NOS 

N85.9 Noninflammatory disorder of uterus, 

N84.2 Polyp âm đạo 

N84.3 Polyp âm hộ 
Polyp môi âm hộ 

N84.8 Polyp các phần khác đường sinh dục nữ 

N84.9 Polyp đường sinh dục nữ, không xác định 

N85 Các biến đổi không do viêm khác 
của tử cung trừ cổ tử cung 
Loại trừ:  Bệnh lạc nội mạc tử cung (N80.-)  

Viêm tử cung (N71.-)  

 Biến đổi không do viêm cổ tử cung 

ngoại trừ lệch vị trí (N86-N88)  

Polyp thân tử cung (N84.0)  

Sa tử cung (N81.-)  

N85.0 Tăng sản tuyến nội mạc 
Tăng sản nội mạc:  

 KXĐK  

 Nang  

 Nang tuyến 

 Dạng Polyp  

N85.1 Tăng sản u tuyến nội mạc tử cung 
Tăng sản của nội mạc tử cung, không điển hình (u 

tuyến) 

N85.2 Phì đại tử cung 
Tử cung to, phì đại 

Loại trừ:  Phì đại tử cung sau đẻ (O90.8)  

N85.3 Bán co tử cung 
Loại trừ:  Bán co tử cung sau đẻ (O90.8)  

N85.4 Tư thế lệch của tử cung 

Tư thế lệch trước  

Tư thế lệch sau  

Tư thế ngả sau 

Của cổ tử cung 

Loại trừ:  Tư thế lệch do sinh đẻ, chuyển dạ, hay 

sổ rau (O34.5, O65.5)  

N85.5 Lộn tử cung 
Loại trừ:  Chấn thương sản khoa đang xảy ra 

(O71.2)  

 Lộn tử cung sau đẻ (O71.2)  

N85.6 Dính trong tử cung 

N85.7 Ứ máu tử cung 
Ứ máu vòi trứng kèm theo ứ máu tử cung 

Loại trừ:  Ứ máu tử cung có ứ máu âm đạo 

(N89.7)  

 
 
 
N85.8 Biến đổi khác xác định của tử cung không 

do viêm 
Teo tử cung, mắc phải  

Xơ tử cung , KXĐK 

N85.9 Biến đổi của tử cung không do viêm, 
không xác định 
Biến đổi của tử cung KXĐK 

N86 Sước và lộn niêm mạc cổ tử cung 



 – 476 – 

unspecified 
Disorder of uterus NOS 

N86 Erosion and ectropion of cervix 
uteri 

Decubitus (trophic) ulcer  

Eversion 
of cervix 

Excl.:  with cervicitis (N72)  

N87 Dysplasia of cervix uteri 
Excl.:  carcinoma in situ of cervix (D06.-)  

N87.0 Mild cervical dysplasia 
Cervical intraepithelial neoplasia [CIN], grade I 

N87.1 Moderate cervical dysplasia 
Cervical intraepithelial neoplasia [CIN], grade II 

N87.2 Severe cervical dysplasia, not elsewhere 
classified 
Severe cervical dysplasia NOS 

Excl.:  cervical intraepithelial neoplasia [CIN], 

grade III, with or without mention of 

severe dysplasia (D06.-)  

N87.9 Dysplasia of cervix uteri, unspecified 

N88 Other noninflammatory disorders 
of cervix uteri 
Excl.:  inflammatory disease of cervix (N72)  

polyp of cervix (N84.1)  

N88.0 Leukoplakia of cervix uteri 

N88.1 Old laceration of cervix uteri 
Adhesions of cervix 

Excl.:  current obstetric trauma (O71.3)  

N88.2 Stricture and stenosis of cervix uteri 
Excl.:  complicating labour (O65.5)  

N88.3 Incompetence of cervix uteri 
Investigation and management of (suspected) 

cervical incompetence in a nonpregnant woman 

Excl.:  affecting fetus or newborn (P01.0)  

 complicating pregnancy (O34.3)  

N88.4 Hypertrophic elongation of cervix uteri 

N88.8 Other specified noninflammatory 
disorders of cervix uteri 
Excl.:  current obstetric trauma (O71.3)  

N88.9 Noninflammatory disorder of cervix uteri, 
unspecified 

 

 

N89 Other noninflammatory disorders 
of vagina 
Excl.:  carcinoma in situ of vagina (D07.2)  

 inflammation of vagina (N76.-)  

 senile (atrophic) vaginitis (N95.2)  

Loét tư thế (dinh dưỡng)  

Lộn ra 
Của cổ tử cung 

Loại trừ:  Kèm theo viêm cổ tử cung (N72)  

N87 Loạn sản cổ tử cung 
Loại trừ:  Ung thư tại chỗ củacổ tử cung (D06.-)  

N87.0 Loạn sản nhẹ cổ tử cung 
Tân sinh nội biểu mô cổ tử cung [CIN] độ I 

N87.1 Loạn sản vừa cổ tử cung 
Tân sinh nội biểu mô cổ tử cung [CIN] độ II 

N87.2 Loạn sản nặng cổ tử cung, không phân 
loại nơi khác 
Loạn sản nặng cổ tử cung KXĐK 

Loại trừ:  Tân sinh nội biểu mô cổ tử cung [CIN] 

độ III, có hay không đề cập đến loạn 

sản nặng (D06.-)  

N87.9 Loạn sản cổ tử cung, không xác định 

N88 Các biến đổi không do viêm khác 
của cổ tử cung 
Loại trừ:  Viêm cổ tử cung (N72) 

 Polyp cổ tử cung (N84.1)  

N88.0 Bạch sản cổ tử cung 

N88.1 Rách cũ cổ tử cung 
Dính cổ tử cung 

Loại trừ:  Chấn thương sản khoa đang xảy ra 

(O71.3)  

N88.2 Hẹp và chít hẹp cổ tử cung 
Loại trừ:  Gây biến chứng chuyển dạ (O65.5)  

N88.3 Kém hiệu l c cổ tử cung 
Thăm khám và điều trị cổ tử cung kém hiệu lực 

(nghi vấn) ở phụ nữ không mang thai 

Loại trừ:  Ảnh hưởng đến thai hay sơ sinh 

(P01.0)  

 Biến chứng thai nghén (O34.3)   

N88.4 Cổ tử cung bị kéo dài do phì đại 

N88.8 Biến đổi không do viêm xác định khác của 
cổ tử cung 
Loại trừ:  Chấn thương sản khoa đang xảy ra 

(O71.3)  

N88.9 Biến đổi không do viêm của cổ tử cung, 
không xác định 

 

N89 Biến đổi không do viêm khác của 
âm đạo 
Loại trừ:  Ung thư tại chỗ của âm đạo (D07.2)  

Viêm âm đạo (N76.-)  

Viêm âm đạo lão hoá (teo) (N95.2)  

 Khí hư do trichomonas (A59.0)  

N89.0 Loạn sản âm đạo nhẹ 
Tân sinh nội biểu mô âm đạo [VAIN], độ I 

N89.1 Loạn sản âm đạo vừa 
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trichomonal leukorrhoea (A59.0)  

N89.0 Mild vaginal dysplasia 
Vaginal intraepithelial neoplasia [VAIN], grade I 

N89.1 Moderate vaginal dysplasia 
Vaginal intraepithelial neoplasia [VAIN], grade II 

N89.2 Severe vaginal dysplasia, not elsewhere 
classified 
Severe vaginal dysplasia NOS 

Excl.:  vaginal intraepithelial neoplasia [VAIN], 

grade III, with or without mention of 

severe dysplasia (D07.2)  

N89.3 Dysplasia of vagina, unspecified 

N89.4 Leukoplakia of vagina 

N89.5 Stricture and atresia of vagina 
Vaginal:  

 adhesions  

 stenosis 

Excl.:  postoperative adhesions of vagina 

(N99.2)  

N89.6 Tight hymenal ring 
Rigid hymen  

Tight introitus 

Excl.:  imperforate hymen (Q52.3)  

N89.7 Haematocolpos 
Haematocolpos with haematometra or 

haematosalpinx 

N89.8 Other specified noninflammatory 
disorders of vagina 
Leukorrhoea NOS  

Old vaginal laceration  

Pessary ulcer of vagina 

Excl.:  current obstetric trauma (O70.-, O71.4, 

O71.7-O71.8)  

old laceration involving muscles of pelvic 

floor (N81.8)  

N89.9 Noninflammatory disorder of vagina, 
unspecified 

N90 Other noninflammatory disorders 
of vulva and perineum 
Excl.:  carcinoma in situ of vulva (D07.1)  

current obstetric trauma (O70.-, O71.7-

O71.8)  

inflammation of vulva (N76.-)  

N90.0 Mild vulvar dysplasia 
Vulvar intraepithelial neoplasia [VIN], grade I 

N90.1 Moderate vulvar dysplasia 
Vulvar intraepithelial neoplasia [VIN], grade II 

 
N90.2 Severe vulvar dysplasia, not elsewhere 

classified 
Severe vulvar dysplasia NOS 

Excl.:  vulvar intraepithelial neoplasia grade III, 

[VIN] with or without mention of severe 

dysplasia (D07.1)  

Tân sinh nội biểu mô âm đạo [VAIN], độ II 

N89.2 Loạn sản âm đạo nặng, không phân loại 
nơi khác 
Loạn sản âm đạo nặng KXĐK 

Loại trừ:  Tân sinh nội biểu mô âm đạo [VAIN], 

độ III, có hay không đề cập đến loạn 

sản nặng (D07.2)  

N89.3 Loạn sản âm đạo, không xác định 

N89.4 Bạch sản âm đạo 

N89.5 Hẹp và tịt âm đạo 
Âm đạo:  

 Dính  

 H p 

Loại trừ:  Dính sau mổ âm đạo (N99.2)  

N89.6 Vòng màng trinh hẹp 
Màng trinh cứng 

Giao hợp khó  

Loại trừ:  Màng trinh không thủng (Q52.3)  

N89.7 Ứ máu âm đạo 
Ứ máu âm đạo kèm theo ứ máu tử cung hay ứ máu 

vòi trứng 

N89.8 Các biến đổi không do viêm xác định khác 
của âm đạo 
Khí hư KXĐK  

Rách âm đạo cũ 

Loét âm đạo do vòng đỡ tử cung  

Loại trừ:  Chấn thương sản khoa đang xẩy ra 

(O70.-, O71.4, O71.7-O71.8)  

 Tổn thương cũ của cơ đáy chậu 

(N81.8)  

N89.9 Biến đổi không do viêm của âm đạo, 
không xác định 

N90 Biến đổi không do viêm khác của 
âm hộ và tầng sinh môn 
Loại trừ:  Ung thư tại chỗ của âm hộ (D07.1)  

 Chấn thương sản khoa đang xảy ra 

(O70.-, O71.7-O71.8)  

Viêm âm hộ (N76.-)  

N90.0 Loạn sản nhẹ âm hộ 
Tân sinh nội biểu mô âm hộ [VIN], độ I 

N90.1 Loạn sản vừa âm hộ 
Tân sinh nội biểu mô âm hộ [VIN], độ II 

 
 
N90.2 Loạn sản nặng âm hộ, không phân loại nơi 

khác 
Loạn sản nặng âm hộ KXĐK 

Loại trừ:  Tân sinh nội biểu mô âm hộ [VIN], độ 

III, có hay không đề cập đến loạn sản 

nặng (D07.1)  

N90.3 Loạn sản âm hộ, không xác định 

N90.4 Bạch sản âm hộ 

Loạn dưỡng  

Teo xơ của âm hộ 
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N90.3 Dysplasia of vulva, unspecified 

N90.4 Leukoplakia of vulva 

Dystrophy  

Kraurosis of vulva 

N90.5 Atrophy of vulva 
Stenosis of vulva 

N90.6 Hypertrophy of vulva 
Hypertrophy of labia 

N90.7 Vulvar cyst 

N90.8 Other specified noninflammatory 
disorders of vulva and perineum 
Adhesions of vulva  

Hypertrophy of clitoris 

N90.9 Noninflammatory disorder of vulva and 
perineum, unspecified 

N91 Absent, scanty and rare 
menstruation 
Excl.:  ovarian dysfunction (E28.-)  

N91.0 Primary amenorrhoea 
Failure to start menstruation at puberty. 

N91.1 Secondary amenorrhoea 
 Absence of menstruation in a woman who had 

previously menstruated. 

N91.2 Amenorrhoea, unspecified 
Absence of menstruation NOS 

N91.3 Primary oligomenorrhoea 
Menstruation which is scanty or rare from the 

start. 

N91.4 Secondary oligomenorrhoea 
Scanty and rare menstruation in a woman with 

previously normal periods. 

N91.5 Oligomenorrhoea, unspecified 
Hypomenorrhoea NOS 

N92 Excessive, frequent and irregular 
menstruation 
Excl.:  postmenopausal bleeding (N95.0)  

N92.0 Excessive and frequent menstruation with 
regular cycle 
Heavy periods NOS  

Menorrhagia NOS  

Polymenorrhoea 

 
 
 
 
 
N92.1 Excessive and frequent menstruation with 

irregular cycle 
Irregular intermenstrual bleeding  

Irregular, shortened intervals between menstrual 

bleeding  

Menometrorrhagia  

N90.5 Teo âm hộ 
H p âm hộ 

N90.6 Phì đại âm hộ 
Phì đại môi âm hộ 

N90.7 Nang âm hộ 

N90.8 Biến đổi không do viêm xác định khác của 
âm hộ và tầng sinh môn 
Dính âm hộ  

Phì đại âm vật 

N90.9 Biến đổi không do viêm của âm hộ và tầng 
sinh môn, không xác định 

N91 Vô kinh, thiểu kinh, hiếm kinh 
Loại trừ:  Rối loạn chức năng buồng trứng 

(E28.-)  

N91.0 Vô kinh nguyên phát 
Không thấy kinh lúc dậy thì 

N91.1 Vô kinh thứ phát 
Không thấy kinh ở phụ nữ đã có kinh nguyệt từ 

trước . 

N91.2 Vô kinh, không xác định 
Vô kinh KXĐK 

N91.3 Thiểu kinh nguyên phát 
Kinh nguyệt ít hoặc hiếm ngay từ đầu 

N91.4 Thiểu kinh thứ phát 
Kinh nguyệt ít và hiếm ở phụ nữ có kinh nguyệt 

bình thường từ trước . 

N91.5 Thiểu kinh không xác định 
Thiểu kinh KXĐK 

N92 Kinh nguyệt nhiều, hay xuất hiện và 
không đều 
Loại trừ:  Chảy máu sau mãn kinh (N95.0)  

N92.0 Kinh nguyệt nhiều và hay xuất hiện với 
chu kỳ đều 
Đa kinh KXĐK 

Kinh nguyệt nhiều KXĐK  

Đa kinh  

 
 
 
 
 
 
N92.1 Kinh nguyệt nhiều và hay xảy ra với chu 

kỳ không đều 
Chảy máu giữa chu kỳ không đều  

Chảy máu giữa các chu kỳ rút ngắn không đều  

Rong kinh băng huyết 

Băng huyết  

N92.2 Rong kinh lúc dậy thì 
Chảy máu nhiều lúc bắt đầu thấy kinh  

Rong kinh dậy thì 

Chảy máu lúc dậy thì  

N92.3 Chảy máu lúc rụng trứng 
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Metrorrhagia 

N92.2 Excessive menstruation at puberty 
Excessive bleeding associated with onset of 

menstrual periods  

Pubertal menorrhagia  

Puberty bleeding 

N92.3 Ovulation bleeding 
Regular intermenstrual bleeding 

N92.4 Excessive bleeding in the premenopausal 
period 
Menorrhagia or metrorrhagia:  

 climacteric  

 menopausal  

 preclimacteric  

 premenopausal 

N92.5 Other specified irregular menstruation 

N92.6 Irregular menstruation, unspecified 
Irregular:  

 bleeding NOS  

 periods NOS 

Excl.:  irregular menstruation with:  

 lengthened intervals or scanty 

bleeding (N91.3-N91.5)  

 shortened intervals or excessive 

bleeding (N92.1)  

N93 Other abnormal uterine and vaginal 
bleeding 
Excl.:  neonatal vaginal haemorrhage (P54.6)  

pseudomenses (P54.6)  

N93.0 Postcoital and contact bleeding 

N93.8 Other specified abnormal uterine and 
vaginal bleeding 
Dysfunctional or functional uterine or vaginal 

bleeding NOS 

N93.9 Abnormal uterine and vaginal bleeding, 
unspecified 

N94 Pain and other conditions 
associated with female genital 
organs and menstrual cycle 

N94.0 Mittelschmerz 

N94.1 Dyspareunia 
Excl.:  psychogenic dyspareunia (F52.6)  

N94.2 Vaginismus 
Excl.:  psychogenic vaginismus (F52.5)  

N94.3 Premenstrual tension syndrome 

N94.4 Primary dysmenorrhoea 

N94.5 Secondary dysmenorrhoea 

N94.6 Dysmenorrhoea, unspecified 

N94.8 Other specified conditions associated with 
female genital organs and menstrual cycle 

Chảy máu đều giữa các chu kỳ kinh nguyệt 

N92.4 Chảy máu nặng lúc tiền mãn kinh 
Rong kinh hay băng huyết:  

 Mãn dục 

 Mãn kinh 

 Tiền mãn dục 

 Tiền mãn kinh 

N92.5 Kinh nguyệt không đều khác 

N92.6 Kinh nguyệt không đều, không xác định 
Không đều:  

 Chảy máu KXĐK 

 Chu kỳ KXĐK  

Loại trừ:  Kinh nguyệt không đều kèm theo:  

 Chu kỳ kéo dài hay hiếm kinh 

(N91.3-N91.5)  

 Chu kỳ rút ngắn hay chảy máu 

nặng (N92.1)  

N93 Chảy máu bất thường khác của tử 
cung và âm đạo 
Loại trừ:  Chảy máu âm đạo sơ sinh (P54.6)  

 Kinh nguyệt giả (P54.6)  

N93.0 Chảy máu sau tiếp xúc và giao hợp 

N93.8 Chảy máu bất thường xác định khác của 
tử cung và âm đạo 
Chảy máu sinh lý và loạn năng của tử cung và âm 

đạo không xác định 

N93.9 Chảy máu bất thường của tử cung và âm 
đạo, KXĐK 

N94 Đau và tình trạng khác liên quan 
đến cơ quan sinh dục nữ và chu kỳ 
kinh nguyệt 

N94.0 Đau vừa (Mittelschmerz) 

N94.1 Đau lúc giao hợp 
Loại trừ:  Đau lúc giao hợp do nguyên nhân tâm 

thần (F52.6)  

N94.2 Co đau âm đạo 
Loại trừ:  Co đau âm đạo do nguyên nhân tâm 

thần (F52.5)  

N94.3 Hội chứng căng thẳng trước khi thấy kinh 

 

N94.4 Đau kinh nguyên phát 

N94.5 Đau kinh thứ phát 

N94.6 Đau kinh, không xác định 

N94.8 Các tình trạng xác định khác liên quan đến 
cơ quan sinh dục nữ và chu kỳ kinh 
nguyệt 

N94.9 Tình trạng không xác định liên quan đến 
cơ quan sinh dục nữ và chu kỳ kinh 
nguyệt 
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N94.9 Unspecified condition associated with 
female genital organs and menstrual cycle 

N95 Menopausal and other 
perimenopausal disorders 
Excl.:  excessive bleeding in the premenopausal 

period (N92.4)  

 postmenopausal:  

 osteoporosis (M81.0)  

 with pathological fracture (M80.0)  

 urethritis (N34.2)  

premature menopause NOS (E28.3)  

N95.0 Postmenopausal bleeding 
Excl.:  that associated with artificial menopause 

(N95.3)  

N95.1 Menopausal and female climacteric states 
Symptoms such as flushing, sleeplessness, 

headache, lack of concentration, associated with 

menopause 

Excl.:  those associated with artificial menopause 

(N95.3)  

N95.2 Postmenopausal atrophic vaginitis 
Senile (atrophic) vaginitis 

Excl.:  that associated with artificial menopause 

(N95.3)  

N95.3 States associated with artificial 
menopause 
Post-artificial-menopause syndrome 

N95.8 Other specified menopausal and 
perimenopausal disorders 

N95.9 Menopausal and perimenopausal disorder, 
unspecified 

N96 Habitual aborter 
Investigation or care in a nonpregnant woman  

Relative infertility 

Excl.:  currently pregnant (O26.2)  

with current abortion (O03-O06)  

N97 Female infertility 
Incl.:  inability to achieve a pregnancy  

 sterility, female NOS 

Excl.:  relative infertility (N96)  

N97.0 Female infertility associated with 
anovulation 

 
 
 
 
 
N97.1 Female infertility of tubal origin 

Associated with congenital anomaly of tube  

Tubal:  

 block  

 occlusion  

 stenosis 

N97.2 Female infertility of uterine origin 

N95 Rối loạn mãn kinh và rối loạn xung 
quanh chu kỳ mãn kinh 
Loại trừ:  Chảy máu nặng ở thời kỳ tiền mãn 

kinh (N92.4)  

 Hậu mãn kinh: 

 Loãng xương (M81.0) 

 Có gẫy xương bệnh lý (M80.0)  

 Viêm niệu đạo (N34.2)  

 Mãn kinh sớm KXĐK (E28.3)  

N95.0 Chảy máu sau mãn kinh 
Loại trừ:  Chảy máu liên quan đến mãn kinh 

nhân tạo (N95.3)  

N95.1 Tình trạng mãn kinh nữ 
Các triệu chứng liên quan đến mãn kinh như đỏ 

bừng mặt, buồn ngủ, đau đầu, thiếu tập trung 

Loại trừ:  Các triệu chứng liên quan đến mãn 

kinh nhân tạo (N95.3)  

N95.2 Viêm teo âm đạo sau mãn kinh 
Viêm âm đạo lão hoá (teo) 

Loại trừ:  Viêm âm đạo liên quan đến mãn kinh 

nhân tạo (N95.3)  

N95.3 Tình trạng liên quan đến mãn kinh nhân 
tạo 
Hội chứng sau mãn kinh nhân tạo 

N95.8 Các rối loạn mãn kinh và xung quanh chu 
kỳ mãn kinh, không xác định 

N95.9 Rối loạn mãn kinh và xung quang chu kỳ 
mãn kinh, không xác định 

N96 Hay sảy thai 
Thăm khám hoặc chăm sóc trên phụ nữ không 

mang thai  

Vô sinh tương đối 

Loại trừ:  Đang thai nghén (O26.2) 

  Đang sẩy thai (O03-O06)   

N97 Vô sinh nữ 
Bao gồm:  Không có khả năng mang thai và có 

con ở nữ KXĐK 

  

Loại trừ:  Vô sinh tương đối (N96)  

N97.0 Vô sinh nữ liên quan đến không rụng 
trứng 

 
 
N97.1 Vô sinh nữ do nguyên nhân vòi trứng 

Liên quan đến dị dạng bẩm sinh vòi trứng  

Vòi trứng:  

 Ch n  

 Tắc nghẽn 

 H p  

N97.2 Vô sinh nữ do nguyên nhân tử cung 
Liên quan đến dị dạng bẩm sinh tử cung  

Trứng không làm tổ 

N97.3 Vô sinh nữ do nguyên nhân cổ tử cung 
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Associated with congenital anomaly of uterus  

Nonimplantation of ovum 

N97.3 Female infertility of cervical origin 

N97.4 Female infertility associated with male 
factors 

N97.8 Female infertility of other origin 

N97.9 Female infertility, unspecified 

N98 Complications associated with 
artificial fertilization 

N98.0 Infection associated with artificial 
insemination 

N98.1 Hyperstimulation of ovaries 
Hyperstimulation of ovaries:  

 NOS  

 associated with induced ovulation 

N98.2 Complications of attempted introduction of 
fertilized ovum following in vitro 
fertilization 

N98.3 Complications of attempted introduction of 
embryo in embryo transfer 

N98.8 Other complications associated with 
artificial fertilization 
Complications of artificial insemination by:  

 donor  

 husband 

N98.9 Complication associated with artificial 
fertilization, unspecified 

 
Other disorders of the genitourinary 
system 
(N99-N99)  

N99 Postprocedural disorders of 
genitourinary system, not 
elsewhere classified 
Excl.:  irradiation cystitis (N30.4)  

 postoophorectomy osteoporosis (M81.1)  

 postoophorectomy osteoporosis  

 with pathological fracture (M80.1)  

states associated with artificial menopause 

(N95.3)  

N99.0 Postprocedural renal failure 

N99.1 Postprocedural urethral stricture 
Postcatheterization urethral stricture 

N99.2 Postoperative adhesions of vagina 

N99.3 Prolapse of vaginal vault after 
hysterectomy 

N99.4 Postprocedural pelvic peritoneal 
adhesions 

N99.5 Malfunction of external stoma of urinary 

N97.4 Vô sinh nữ liên quan đến các yếu tố nam 

N97.8 Vô sinh nữ do nguyên nhân khác 

N97.9 Vô sinh nữ, không xác định 

N98 Biến chứng liên quan đến thụ thai 
nhân tạo 

N98.0 Nhiễm khuẩn liên quan đến thụ tinh nhân 
tạo 

N98.1 Cường kích thích các buồng trứng 
Cường kích thích các buồng trứng:  

 KXĐK  

 Liên quan đến gây rụng trứng 

N98.2 Biến chứng do đưa vào trứng đã thụ tinh 
trong quá trình thụ tinh trong ống nghiệm 

N98.3 Biến chứng do đưa phôi vào trong quá 
trình chuyển phôi 

N98.8 Biến chứng khác liên quan đến thụ thai 
nhân tạo 
Biến chứng của thụ tinh nhân tạo bởi:  

 Người cho 

 Chồng  

N98.9 Biến chứng liên quan đến thụ thai nhân 
tạo, không xác định 

 

Các rối loạn khác của hệ sinh dục tiết 
niệu 
(N99-N99)  

N99 Các rối loạn sau can thiệp của hệ 
sinh dục tiết niệu không phân loại 
nơi khác 
Loại trừ:  Viêm bàng quang do tia xạ (N30.4) 

 Loãng xương sau cắt buồng trứng 

M81.1  

 Với gãy xương bệnh lý (M80.1)  

 Các tình trạng liên quan đến mãn kinh 

nhân tạo (N95.3)  

N99.0 Suy thận sau can thiệp 

N99.1 Hẹp niệu đạo sau can thiệp 
H p niệu đạo sau thông niệu đạo 

 

N99.2 Dính âm đạo sau phẫu thuật 

N99.3 Sa vòm âm đạo sau cắt tử cung 

N99.4 Dính phúc mạc chậu sau can thiệp 

N99.5 Hoạt động kém của các lỗ thông ra ngoài 
của đường tiết niệu 

N99.8 Các rối loạn sau can thiệp khác của hệ 
sinh dục tiết niệu 
Hội chứng buồng trứng còn lại 

N99.9 Rối loạn sau can thiệp của hệ sinh dục tiết 
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tract 

N99.8 Other postprocedural disorders of 
genitourinary system 
Residual ovary syndrome 

N99.9 Postprocedural disorder of genitourinary 
system, unspecified 

 
 

niệu, không xác định 
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Chapter XV 

Pregnancy, childbirth and the 

puerperium(O00-O99) 
 
The codes included in this chapter are to be used for 

conditions related to or aggravated by the pregnancy, 

childbirth or by the puerperium (maternal causes or 

obstetric causes) 

Excl.:  Certain diseases or injuries complicating 

pregnancy, childbirth and the puerperium 

classified elsewhere:  

 external causes (for mortality) (V, W, X, Y)  

 injury, poisoning and certain other 

consequences of external cause (S00-T88.1, 

T88.6-T98)  

 mental and behavioural disorders associated 

with the puerperium (F53.-)  

 obstetrical tetanus (A34)  

 postpartum necrosis of pituitary gland (E23.0)  

 puerperal osteomalacia (M83.0)  

supervision of:  

 high-risk pregnancy (Z35.-)  

 normal pregnancy (Z34.-)  

This chapter contains the following blocks:  

O00-O08 Pregnancy with abortive outcome  

O10-O16 Oedema, proteinuria and hypertensive 

disorders in pregnancy, childbirth and the 

puerperium  

O20-O29 Other maternal disorders predominantly 

related to pregnancy  

O30-O48 Maternal care related to the fetus and 

amniotic cavity and possible delivery 

problems  

O60-O75 Complications of labour and delivery  

O80-O84 Delivery  

O85-O92 Complications predominantly related to the 

puerperium  

O94-O99 Other obstetric conditions, not elsewhere 

classified 

Pregnancy with abortive outcome 
(O00-O08)  
Excl.:  continuing pregnancy in multiple gestation after 

abortion of one fetus or more (O31.1)  

O00  Ectopic pregnancy 

Incl.:  ruptured ectopic pregnancy 

Use additional code from category O08.-, if 

desired, to identify any associated complication. 

O00.0 Abdominal pregnancy 
Excl.:  delivery of viable fetus in abdominal 

pregnancy (O83.3)  

maternal care for viable fetus in 

abdominal pregnancy (O36.7)  

O00.1 Tubal pregnancy 
Fallopian pregnancy  

Rupture of (fallopian) tube due to pregnancy  

 Chương XV 

Thai nghén, sinh đẻ và hậu sản 

(O00-O99) 
 
Những mã bao gồm trong chương này được dùng cho 

những tình trạng liên quan tới hoặc nặng lên khi có thai, 

khi đẻ hoặc sau đẻ (nguyên nhân bà mẹ hoặc nguyên nhân 

sản khoa) 

Loại trừ: Các bệnh hoặc thương tổn khi gây biến chứng 

cho quá trình mang thai, khi đẻ và sau đẻ đã 

được  phân loại: 

 Các nguyên nhân bên ngoài (gây tử vong) 

(V, W, X, Y) 

 Thương tổn, ngộ độc và một số hậu quả 

của các nguyên nhân bên ngoài khác (S00-

T88.1, T88.6-T98) 

 Rối loạn tâm thần và hành vi liên quan với 

sau đẻ (F53.-)  

 Uốn ván sản khoa (A34)  

 Hoại tử tuyến yên sau đẻ (E23.0)  

 Loãng, thưa xương sau đẻ (M83.0)  

Theo dõi:  

 Thai nghén có nguy cơ cao (Z35.-)  

 Thai nghén bình thường (Z34.-)  

Chương này gồm các nhóm sau: 

O00-O08 Thai nghén và sẩy thai  

O10-O16 Phù, protein niệu và tăng huyết áp trong khi 

có thai, khi đẻ và sau đẻ  

O20-O29 Các rối loạn khác của mẹ chủ yếu liên quan 

đến thai nghén  

O30-O48 Chăm sóc bà mẹ liên quan đến thai, buồng ối 

và vấn đề khi đẻ  

 

O60-O75 Biến chứng của chuyển dạ và đẻ  

O80-O84 Cuộc đẻ  

O85-O92 Biến chứng chủ yếu liên quan đến sau đẻ  

 

O94-O99 Các tình trạng sản khoa khác chưa được phân 

loại ở nơi khác 

Thai nghén và sẩy thai 
(O00-O08)  
Loại trừ:  đa thai tiếp tục phát triển sau khi bị sẩy một 

hay nhiều thai (O31.1)  

O00 Chửa ngoài tử cung 
Bao gồm:  chửa ngoài tử cung vỡ 

Sử dụng mã bổ sung loại O08.- nếu muốn xác 

định các biến chứng phối hợp. 

O00.0 Chửa trong ổ bụng 
Loại trừ:  Chửa trong ổ bụng với phôi thai sống  

(O83.3)  

Chăm sóc bà mẹ với phôi thai sống   

chửa trong ổ bụng (O36.7)  

O00.1 Chửa ở vòi tử cung 
Chửa ở vòi tử cung 

Vỡ vòi tử cung do chửa 

http://www.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/index.htm?gS00.htm%2BS00
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Tubal abortion 

O00.2 Ovarian pregnancy 

O00.8 Other ectopic pregnancy 
Pregnancy:  

 cervical  

 cornual  

 intraligamentous  

 mural 

O00.9 Ectopic pregnancy, unspecified 

O01 Hydatidiform mole 
Use additional code from category O08.-, if 

desired, to identify any associated complication. 

Excl.:  malignant hydatidiform mole (D39.2)  

O01.0 Classical hydatidiform mole 
Complete hydatidiform mole 

O01.1 Incomplete and partial hydatidiform mole 

O01.9 Hydatidiform mole, unspecified 
Trophoblastic disease NOS  

Vesicular mole NOS 

O02 Other abnormal products of 
conception 
Use additional code from category O08.-, if 

desired, to identify any associated complication. 

Excl.:  papyraceous fetus (O31.0)  

O02.0 Blighted ovum and nonhydatidiform mole 
Mole:  

 carneous  

 fleshy  

 intrauterine NOS 

Pathological ovum 

 
O02.1 Missed abortion 

Early fetal death with retention of dead fetus 

Excl.:  missed abortion with:  

 blighted ovum (O02.0)  

 mole:  

 hydatidiform (O01.-)  

 nonhydatidiform (O02.0)  

 
O02.8 Other specified abnormal products of 

conception 
Excl.:  those with:  

 blighted ovum (O02.0)  

 mole:  

 hydatidiform (O01.-)  

 nonhydatidiform (O02.0)  

O02.9 Abnormal product of conception, 
unspecified 

The following fourth-character subdivisions are for use 

with categories O03-O06:  

Note:  Incomplete abortion includes retained 

products of conception following abortion.  

Sẩy qua vòi tử cung  

O00.2 Chửa ở buồng trứng 

O00.8 Chửa ngoài tử cung khác 
Chửa:  

 cổ tử cung  

 góc tử cung  

 trong dây chằng 

 đoạn kẽ  

O00.9 Chửa ngoài tử cung, chưa xác định rõ 

O01 Chửa trứng 
Sử dụng mã bổ sung loại O08.- nếu muốn xác 

định các biến chứng phối hợp. 

Loại trừ:  Chửa trứng ác tính (D39.2)  

O01.0 Chửa trứng cổ điển 
Chửa trứng hoàn toàn 

O01.1 Chửa trứng không hoàn toàn và bán phần 

O01.9 Chửa trứng không điển hình 
Bệnh tế bào nuôi chưa xác định rõ  

Chửa trứng chưa xác định rõ 

O02 Bất thường khác của trứng 
Sử dụng mã bổ sung loại O08.-, nếu muốn xác 

định các biến chứng phối hợp. 

Loại trừ:  thai giấy (O31.0)  

 
O02.0 Trứng thoái triển và chửa trứng không có 

nang 
Chửa trứng:  

 carneous  

 fleshy  

 intrauterine NOS 

Bệnh lý của trứng  

O02.1 Sẩy thai sớm 
Thai chết lưu sớm 

Loại trừ:  Sẩy thai sót với:  

 trứng thoái triển (O02.0)  

 chửa trứng:  

 chửa trứng (O01.-)  

 chửa trứng không có nang nước 
(O02.0)  

O02.8 Bất thường xác định khác của trứng 
Loại trừ:  Bất thường với:  

 trứng thoái triển (O02.0)  

 chửa trứng:  

 chửa trứng dạng nang (O01.-)  

 chửa trứng không có nang 

(O02.0)  

O02.9 Bất thường khác trong thụ thai không 
điển hình 

Phân nhóm bốn ký tự sau đây được sử dụng cho mã từ 

O03-O06:  

Ghi chú:  sẩy thai không hoàn toàn bao gồm cả 

sót thai, sót rau sau sẩy thai 
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.0   Incomplete, complicated by genital tract and 

 pelvic infection  

 With conditions in O08.0  

.1   Incomplete, complicated by delayed or 

 excessive haemorrhage  

 With conditions in O08.1  

.2   Incomplete, complicated by embolism  

 With conditions in O08.2  

.3   Incomplete, with other and unspecified 

 complications  

 With conditions in O08.3-O08.9  

.4   Incomplete, without complication  

.5   Complete or unspecified, complicated by 

 genital tract and pelvic infection  

 With conditions in O08.0  

 

.6   Complete or unspecified, complicated by 

 delayed or excessive haemorrhage  

 With conditions in O08.1  

.7   Complete or unspecified, complicated by 

 embolism  

With conditions in O08.2  

.8   Complete or unspecified, with other and 

 unspecified complications  

 With conditions in O08.3-O08.9  

.9   Complete or unspecified, without complication  

O03 Spontaneous abortion 
[See before O03 for subdivisions]  

Incl.:  miscarriage 

O04 Medical abortion 
[See before O03 for subdivisions]  

Incl.:  termination of pregnancy:  

 legal  

 therapeutic 

therapeutic abortion 

O05 Other abortion 
[See before O03 for subdivisions]  

O06 Unspecified abortion 
[See before O03 for subdivisions]  

Incl.:  induced abortion NOS 

O07 Failed attempted abortion 
Incl.:  failure of attempted induction of abortion 

Excl.:  incomplete abortion (O03-O06)  

O07.0 Failed medical abortion, complicated by 
genital tract and pelvic infection 
With conditions in O08.0 

 
O07.1 Failed medical abortion, complicated by 

delayed or excessive haemorrhage 
With conditions in O08.1 

.0   Sảy không hoàn toàn, gây biến chứng nhiễm 

khuẩn  đường sinh dục và tiểu khung 

 Với điều kiện ở O08.0  

.1   Không hoàn toàn, gây biến chứng ra máu 

nhiều hay kéo dài 

 Với điều kiện ở O08.1  

.2   Không hoàn toàn, gây biến chứng tắc mạch 

 Với điều kiện ở O08.2  

.3   Không hoàn toàn, gây biến chứng khác không 

điển hình 

 Với điều kiện ở O08.3-O08.9  

.4   Không hoàn toàn, không  có biến chứng  

.5   Hoàn toàn hoặc chưa xác định rõ, gây biến 

 chứng nhiễm khuẩn đường sinh dục và tiểu 

 khung  

 Với điều kiện ở O08.0  

.6   Hoàn toàn hoặc chưa xác định rõ, gây biến 

 chứng ra máu chậm và nhiều quá mức 

 Với điều kiện ở O08.1  

.7   Hoàn toàn hoặc chưa xác định rõ, gây biến 

 chứng tắc mạch 

 Với điều kiện ở O08.2  

.8   Hoàn toàn hoặc chưa xác định rõ, gây biến 

 chứng khác, chưa xác định rõ  

 Với điều kiện ở O08.3-O08.9  

.9   Hoàn toàn hoặc chưa xác định rõ, không có 

 biến chứng 

O03 Sẩy thai tự nhiên 
[ em phần trước mã O03 về phân nhóm]  

Bao gồm:  kết thúc thai nghén 

O04 Phá thai nội khoa 
[ em phần trước mã O03 về phân nhóm]  

Bao gồm:  Kết thúc thai nghén:  

 hợp pháp  

 để điều trị 
phá thai để điều trị 

O05 Phá thai khác 
[ em phần trước mã O03 về phân nhóm]  

O06 Phá thai chưa xác định rõ 
[ em phần trước mã O03 về phân nhóm]  

Bao gồm:  gây sẩy thai K ĐK 

O07 Phá thai thất bại 
Bao gồm:  gây sẩy thai thất bại 

Loại trừ:  sẩy thai không hoàn toàn (O03-O06)  

O07.0 Phá thai nội khoa thất bại, gây biến chứng 
nhiễm khuẩn đường sinh dục và tiểu 
khung 
Với điều kiện ở O08.0 

O07.1 Phá thai nội khoa thất bại, gây biến chứng 
ra máu chậm hoặc nhiều quá mức 
Với điều kiện ở O08.1 
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O07.2 Failed medical abortion, complicated by 
embolism 
With conditions in O08.2 

O07.3 Failed medical abortion, with other and 
unspecified complications 
With conditions in O08.3-O08.9 

O07.4 Failed medical abortion, without 
complication 
Failed medical abortion NOS 

O07.5 Other and unspecified failed attempted 
abortion, complicated by genital tract and 
pelvic infection 
With conditions in O08.0 

O07.6 Other and unspecified failed attempted 
abortion, complicated by delayed or 
excessive haemorrhage 
With conditions in O08.1 

O07.7 Other and unspecified failed attempted 
abortion, complicated by embolism 
With conditions in O08.2 

O07.8 Other and unspecified failed attempted 
abortion, with other and unspecified 
complications 
With conditions in O08.3-O08.9 

O07.9 Other and unspecified failed attempted 
abortion, without complication 
Failed attempted abortion NOS 

O08 Complications following abortion 
and ectopic and molar pregnancy 
Note:  This code is provided primarily for 

morbidity coding. For use of this category 

reference should be made to the 

morbidity coding rules and guidelines in 

Volume 2. 

O08.0 Genital tract and pelvic infection following 
abortion and ectopic and molar pregnancy 

Endometritis  

Oophoritis  

Parametritis  

Pelvic peritonitis  

Salpingitis  

Salpingo-oophoritis  

Sepsis 

following conditions 

classifiable to O00-O07 

Use additional code (R57.2) , if desired, to identify 

septic shock. 

Excl.:  septic or septicopyaemic embolism 

(O08.2)  

urinary tract infection (O08.8)  

 
 
 
O08.1 Delayed or excessive haemorrhage 

following abortion and ectopic and molar 
pregnancy 

Afibrinogenaemia  

Defibrination syndrome  

following 

conditions 

O07.2 Phá thai nội khoa  thất bại, gây biến 
chứng tắc mạch 
Với điều kiện ở O08.2 

O07.3 Phá thai nội khoa  thất bại , gây biến 
chứng khác, chưa xác định rõ 
Với điều kiện ở O08.3-O08.9 

O07.4 Phá thai nội khoa  thất bại, không có biến 
chứng 
Gây sẩy thai để điều trị thất bại K ĐK 

O07.5 Phá thai nội khoa  thất bại khác, chưa xác 
định rõ gây biến chứng nhiềm khuẩn 
đường sinh dục và tiểu khung 
Với điều kiện ở O08.0 

O07.6 Phá thai nội khoa  thất bại khác chưa xác 
định rõ, gây biến chứng ra máu chậm và 
nhiều quá mức 
Với điều kiện O08.1 

O07.7 Phá thai nội khoa  thất bại khác chưa xác 
định rõ, gây biến chứng tắc mạch 
Với điều kiện O08.2 

O07.8 Phá thai nội khoa  thất bại khác , chưa xác 
định rõ các biến chứng khác 
Với điều kiện ở O08.3-O08.9 

O07.9 Phá thai nội khoa  thất bại khác không chỉ 
rõ, không có biến chứng 
Gây sẩy thai bị thất bại K ĐK 

O08 Biến chứng sau sẩy thai, chửa 
ngoài tử cung và chửa trứng 
       :  Mã này trước hết được cung cấp cho 

mã bệnh. Sử dụng kiểu mã này dành 

cho bệnh phải theo quy tắc và hướng 

dẫn trong tập 2.. 

 
O08.0 Nhiễm khuẩn đường sinh dục và tiểu 

khung sau sẩy thai, chửa ngoài tử cung 
và chửa trứng 

Viêm niêm mạc tử cung  

Viêm buồng trứng  

Viêm tổ chức liên kết  

cạnh tử cung  

Viêm phúc mạc tiểu khung  

Viêm vòi tử cung  

Viêm vòi tử cung và  

buồng trứng  

Nhiễm khuẩn huyết  

theo điều kiện phân 

loại ở O00-O07 

Sử dụng mã bổ sung (R57.2) nếu muốn xác định 

sốc nhiễm khuẩn 

Loại trừ:  Tắc mạch do nhiễm khuẩn huyết hay 

nhiễm mủ huyết (O08.2)  

 Nhiễm khuẩn đường tiết niệu (O08.8)  

 
O08.1 Ra máu kéo dài hay quá nhiều sau sẩy 

thai, chửa ngoài tử cung và chửa trứng 

 

Không có sợi huyết  

Hội chứng tiêu sợi huyết  

 

Theo điều kiện phân 

loại ởO00-O07 
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Intravascular coagulation classifiable to O00-

O07 

 
 
O08.2 Embolism following abortion and ectopic 

and molar pregnancy 

Embolism:  

 NOS  

 air  

 amniotic fluid  

 blood-clot  

 pulmonary  

 pyaemic  

 septic or septicopyaemic  

 soap 

following 

conditions 

classifiable to  

O00-O07 

 
O08.3 Shock following abortion and ectopic and 

molar pregnancy 

Circulatory collapse  

Shock (postoperative) 

following conditions 

classifiable to O00-O07 

Excl.:  septic shock (R57.2)  

 
 
O08.4 Renal failure following abortion and 

ectopic and molar pregnancy 

Oliguria  

Renal:  

 failure (acute)  

 shutdown  

 tubular necrosis 

Uraemia 

following conditions 

classifiable to O00-O07 

O08.5 Metabolic disorders following abortion and 
ectopic and molar pregnancy 
Electrolyte imbalance following conditions 

classifiable to O00-O07 

O08.6 Damage to pelvic organs and tissues 
following abortion and ectopic and molar 
pregnancy 
Laceration, perforation, tear or chemical damage 

of:  

 bladder  

 bowel  

 broad ligament  

 cervix  

 periurethral tissue  

 uterus 

following conditions 

classifiable to O00-O07 

O08.7 Other venous complications following 
abortion and ectopic and molar pregnancy 

O08.8 Other complications following abortion 
and ectopic and molar pregnancy 

Cardiac arrest  

Urinary tract infection 
following conditions 

classifiable to O00-O07 

 
 
O08.9 Complication following abortion and 

ectopic and molar pregnancy, unspecified 

Đông máu trong  

lòng mạc 

 
O08.2 Tắc mạch sau sẩy thai, chửa ngoài tử 

cung hay chửa trứng 

Tắc mạch:  

 K ĐK  

 do khí  

 do nước ối  

 cục máu đông  

 phổi  

 do mủ huyết  

 nhiễm khuẩn huyết hay 
nhiễm khuẩn mủ huyết  

 xà phòng 

theo điều kiện phân 

loại ở O00-07 

O08.3 Choáng sau sẩy thai, chửa ngoài tử cung 
hay chửa trứng 

Truỵ tuần hoàn 

Choáng (sau mổ)  

theo điều kiện phân loại 

O00-O07 

Loại trừ:  sốc nhiễm khuẩn (R57.2)  

 
 
O08.4 Suy thận sau sẩy thai, chửa ngoài tử cung 

hay chửa trứng 

Thiểu niệu  

Thận 

 Suy (cấp tính) 

 Câm  

 Hoại tử ống thận 

Tăng urê máu 

theo điều kiện phân loại ở 

O00-O07 

O08.5 Rối loạn chuyển hoá sau sẩy thai, chửa 
ngoài tử cung hay chửa trứng 
Mất cân bằng điện giải theo điều kiện phân loại ở 

O00-O07 

O08.6 Tổn thương các tạng và tổ chức ở tiểu 
khung sau sẩy thai, chửa ngoài tử cung 
hay chửa trứng 

 Giãn, thủng, tổn thương rách hay do hoá chất của:  

 bàng quang  

 ruột  

 dây chằng rộng  

 cổ tử cung  

 tổ chức quanh niệu đạo  

 tử cung 

theo điều kiện phân 

 loại ở O00-O07 

 

O08.7 Biến chứng tĩnh mạch khác sau sẩy thai 
chửa ngoài tử cung hay chửa trứng 

O08.8 Biến chứng khác sau sẩy thai, chửa ngoài 
tử cung hay chửa trứng 

Ngừng tim  

Nhiễm khuẩn  

đường tiết niệu 

theo điều kiện phân loại 

O00-O07 

 
O08.9 Biến chứng sau sẩy thai, chửa ngoài tử 

cung hay chửa trứng, chưa xác định rõ 
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Unspecified complication following conditions 

classifiable to O00-O07 

Oedema, proteinuria and hypertensive 
disorders in pregnancy, childbirth and 
the puerperium 
(O10-O16)  

O10 Pre-existing hypertension 
complicating pregnancy, childbirth 
and the puerperium 
Incl.: the listed conditions with pre-existing 

proteinuria 

Excl.:  that with superimposed  

 pre-eclampsia  (O11)  

O10.0 Pre-existing essential hypertension 
complicating pregnancy, childbirth and the 
puerperium 
Any condition in I10 specified as a reason for 

obstetric care during pregnancy, childbirth or 

the puerperiu 

 
O10.1 Pre-existing hypertensive heart disease 

complicating pregnancy, childbirth and the 
puerperium 
Any condition in I11.- specified as a reason for 

obstetric care during pregnancy, childbirth or the 

puerperium 

O10.2 Pre-existing hypertensive renal disease 
complicating pregnancy, childbirth and the 
puerperium 
Any condition in I12.- specified as a reason for 

obstetric care during pregnancy, childbirth or the 

puerperium 

O10.3 Pre-existing hypertensive heart and renal 
disease complicating pregnancy, 
childbirth and the puerperium 
Any condition in I13.- specified as a reason for 

obstetric care during pregnancy, childbirth or the 

puerperium 

O10.4 Pre-existing secondary hypertension 
complicating pregnancy, childbirth and the 
puerperium 
Any condition in I15.- specified as a reason for 

obstetric care during pregnancy, childbirth or the 

puerperium 

O10.9 Unspecified pre-existing hypertension 
complicating pregnancy, childbirth and the 
puerperium 

O11 Pre-eclampsia superimposed on 
chronic hypertension 
Conditions in O10.- complicated pre-eclampsia 

Pre-eclampsia superimposed on: 

 hypertension NOS 

 pre-existing hypertension 

 

Biến chứng chưa xác định rõ theo điều kiện phân 

loại ở O00-O07 

Phù, protein niệu và tăng huyết áp 
trong khi có thai, khi đẻ và sau đẻ 
(O10-O16)  

O10 Tăng huyết áp có sẵn gây biến 
chứng cho thai nghén, cuộc đẻ và 
sau khi đẻ 
Bao gồm:  điều kiện liệt kê cùng với protein niệu 

có sẵn 

Loại trừ:  với protein niệu nặng thêm vào (O11) 

 tiền sản giật (O11) 

 
O10.0 Tăng huyết áp chủ yếu có sẵn gây biến 

chứng cho thai nghén, khi đẻ và sau khi 
đẻ 
Bất kỳ điều kiện nào trong I10.- chỉ rõ lý do chăm 

sóc sản khoa trong lúc có thai, khi đẻ và sau khi 

đẻ 

 
 
O10.1 Bệnh tim do tăng huyết áp có sẵn gây 

biến chứng cho thai nghén, khi đẻ và sau 
khi đẻ 
Bất kỳ điều kiện nào trong I11 chỉ rõ lý do chăm 

sóc sản khoa trong lúc có thai, khi đẻ và sau khi 

đẻ 

 
O10.2 Bệnh thận do tăng huyết áp có sẵn gây 

biến chứng cho thai nghén, khi đẻ và sau 
khi đẻ 
Bất kỳ điều kiện nào trong I12.- chỉ rõ lý do chăm 

sóc sản khoa trong lúc có thai, khi đẻ và sau khi 

đẻ 

 
O10.3 Bệnh tim và thận do tăng huyết áp có sẵn 

gây biến chứng cho thai nghén, khi đẻ và 
sau khi đẻ 
Bất kỳ điều kiện nào trong I13.- chỉ rõ lý do chăm 

sóc sản khoa trong lúc có thai, khi đẻ và sau khi 

đẻ 

 
O10.4 Tăng huyết áp thứ phát có sẵn gây biến 

chứng cho thai nghén, khi đẻ và sau khi 
đẻ 
Bất kỳ điều kiện nào trong I15.- chỉ rõ lý do chăm 

sóc sản khoa trong lúc có thai, khi đẻ và sau khi 

đẻ. 

O10.9 Tăng huyết áp có sẵn chưa xác định rõ 
gây biến chứng cho thai nghén, khi đẻ và 
sau khi đẻ 

O11 Tiền sản giật kèm theo tăng huyết 
áp mạn tính  
Những tình trạng trong O10.- gây ra biến chứng do 

tiền sản giật 
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O12 Gestational [pregnancy-induced] 
oedema and proteinuria without 
hypertension 

O12.0 Gestational oedema 

O12.1 Gestational proteinuria 

O12.2 Gestational oedema with proteinuria 

O13 Gestational [pregnancy-induced] 
hypertension  

Gestational  

Pregnancy-induced 

 

hypertension NOS 

 

O14 Pre-eclampsia 
Excl.:  superimposed pre-eclampsia (O11)  

O14.0 Mild to moderate pre-eclampsia 

O14.1 Severe pre-eclampsia 

O14.2 HELLP syndrome 
Combination of hemolysis, elevated liver enzymes 

and low platelet count 

O14.9 Pre-eclampsia, unspecified 

O15 Eclampsia 
Incl.:  convulsions following conditions in O10-

O14 and O16  

eclampsia with pregnancy-induced or pre-

existing hypertension 

O15.0 Eclampsia in pregnancy 

O15.1 Eclampsia in labour 

O15.2 Eclampsia in the puerperium 

O15.9 Eclampsia, unspecified as to time period 
Eclampsia NOS 

O16 Unspecified maternal hypertension 

 

Other maternal disorders 
predominantly related to pregnancy 
(O20-O29)  
 
Note:  Categories O24.- and O25 include the listed 

conditions even if they occur during childbirth or 

the puerperium. 

Excl.:  maternal:  

 care related to the fetus and amniotic cavity 

and possible delivery problems (O30-O48)  

 diseases classifiable elsewhere but 

complicating pregnancy, labour and delivery, 

and the puerperium (O98-O99) 

 

Tiền sản giật kèm theo: 

 tăng huyết áp K ĐK 

 tăng huyết áp có sẵn 

O12 Phù khi thai nghén (do thai nghén 
gây ra) và protein niệu mà không 
có tăng huyết áp 

O12.0 Phù thai nghén 

O12.1 Protein niệu thai nghén 

O12.2 Phù và protein niệu thai nghén 

O13 Tăng huyết áp thai nghén (do thai 
nghén gây ra) 
Thai nghén 

Do thai nghén gây ra tăng huyết áp K ĐK 

O14 Tiền sản giật 
Loại trừ:  tiền sản giật thêm vào (O11)  

O14.0 Tiền sản giật thể nhẹ đến trung bình 

O14.1 Tiền sản giật thể nặng 

O14.2   Hội chứng HELLP 
 Sự kết hợp của tan máu, tăng men gan và giảm 

 tiểu cầu 

O14.9 Tiền sản giật chưa xác định rõ 

O15 Sản giật 
Bao gồm:  Cơn co giật theo điều kiện trong O10-

O14 và O16  

Sản giật do thai nghén hay do tăng 

huyết áp có sẵn 

O15.0 Sản giật khi có thai 

O15.1 Sản giật trong khi chuyển dạ 

O15.2 Sản giật trong thời kỳ sau đẻ 

O15.9 Sản giật chưa xác định rõ thời kỳ xảy ra 
Sản giật K ĐK 

O16 Tăng huyết áp bà mẹ chưa xác 
định rõ 

 
Các bệnh lý khác của bà mẹ chủ yếu 
liên quan đến thai nghén 
(O20-O29)  
 
Lưu ý:  Loại 024.- và 025 bao gồm các điều kiện chỉ ra 

kể cả trường hợp xảy ra khi đẻ và sau đẻ. 

Loại trừ:  Ở bà mẹ:  

 Chăn sóc liên quan đến thai, buồng ối và có 

thể cả vấn đề đẻ (O30-O48)  

 bệnh được phân loại ở một chỗ khác nhưng 
gây biến chứng cho thai nghén, chuyển dạ 

đẻ và sau khi đẻ (O98-O99)  
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O20 Haemorrhage in early pregnancy 

Excl.:  pregnancy with abortive outcome (O00-

O08)  

 
O20.0 Threatened abortion 

Haemorrhage specified as due to threatened 

abortion 

O20.8 Other haemorrhage in early pregnancy 

 

O20.9 Haemorrhage in early pregnancy, 
unspecified 

O21 Excessive vomiting in pregnancy 

 
O21.0 Mild hyperemesis gravidarum 

Hyperemesis gravidarum, mild or unspecified, 

starting before the end of the 22 Nd week of 

gestation 

O21.1 Hyperemesis gravidarum with metabolic 
disturbance 
Hyperemesis gravidarum, starting before the end 

of the 22 Nd week of gestation, with metabolic 

disturbance such as:  

 carbohydrate depletion  

 dehydration  

 electrolyte imbalance 

 
O21.2 Late vomiting of pregnancy 

Excessive vomiting starting after 22 completed 

weeks of gestation 

O21.8 Other vomiting complicating pregnancy 
Vomiting due to diseases classified elsewhere, 

complicating pregnancy 

Use additional code, if desired, to identify cause. 

 

O21.9 Vomiting of pregnancy, unspecified 

 

O22 Venous complications and 
haemorrhoids in pregnancy 
Excl.:  obstetric pulmonary embolism (O88.-)  

 the listed conditions as complications of:  

 abortion or ectopic or molar 

pregnancy (O00-O07, O08.7)  

 childbirth and the puerperium (O87.-)  

O22.0 Varicose veins of lower extremity in 
pregnancy 
Varicose veins NOS in pregnancy 

O22.1 Genital varices in pregnancy 

Perineal  

Vaginal  

Vulval 
varices in pregnancy 

O22.2 Superficial thrombophlebitis in pregnancy 
Thrombophlebitis of legs in pregnancy 

O20 Ra máu trong thời kỳ đầu thai 
nghén 
Loại trừ:  thai nghén dẫn đến sẩy thai (O00-

O08)  

O20.0 Doạ sẩy thai 
Ra máu được coi là doạ sẩy thai 

 

O20.8 Các ra máu khác trong thời kỳ đầu thai 
nghén 

O20.9 Ra máu trong thời kỳ đầu thai nghén, 
không xác định rõ 

O21 Nôn quá mức trong lúc có thai 

O21.0 Nôn nghén thể trung bình 
Nôn nghén thể trung bình hay chưa xác định rõ, 

xuất hiện trước tuần thứ 22 của thai nghén 

 
O21.1 Nôn nghén có rối loạn chuyển hoá 

 

Nôn nghén xuất hiện trước tuần thứ 22 của thai 

nghén, có rối loạn chuyển hoá như:  

 giảm dự trữ hydrat carbon  

 mất nước 

 mất cân bằng điện giải  

 
 
O21.2 Nôn muộn trong khi có thai 

Nôn quá mức xuất hiện sau tuần thứ 22 của thai 

nghén 

O21.8 Các nôn khác gây biến chứng cho thai 
nghén 
Nôn do bệnh lý đã được phân loại ở phần khác 

gây biến chứng cho thai nghén 

Sử dụng mã bổ sung nếu muốn nhận biết nguyên 

nhân 

O21.9 Nôn trong khi có thai, chưa xác định rõ 

O22 Biến chứng tĩnh mạch và trĩ trong 
khi có thai 
Loại trừ:  Tắc mạch phổi sản khoa (O88.-) 

 Các điều kiện đã liệt kê là biến chứng 

của 

 sẩy thai, chửa ngoài tử cung, chửa 
trứng (O00-O07, O08.7)  

 trong đẻ và sau đẻ (O87.-)  

O22.0 Giãn tĩnh mạch chi dưới trong khi có thai 
Giãn tĩnh mạch K ĐK trong khi có thai 

 
O22.1 Giãn tĩnh mạch sinh dục trong khi có thai 

Tầng sinh môn  

Âm đạo 

Âm hộ  
giãn tĩnh mạch trong khi có thai 

O22.2 Viêm tắc tĩnh mạch nông trong khi có thai 
Viêm tắc tĩnh mạch chân trong khi có thai 
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O22.3 Deep phlebothrombosis in pregnancy 
Deep-vein thrombosis, antepartum 

O22.4 Haemorrhoids in pregnancy 

O22.5 Cerebral venous thrombosis in pregnancy 
Cerebrovenous sinus thrombosis in pregnancy 

O22.8 Other venous complications in pregnancy 

 
O22.9 Venous complication in pregnancy, 

unspecified 
Gestational:  

 phlebitis NOS  

 phlebopathy NOS  

 thrombosis NOS 

O23 Infections of genitourinary tract in 
pregnancy 

 Excl: 

 gonococcal 

infections (O98.2) 

 infections with a 

predominantly sexual 

mode of transmission 

NOS (O98.3)  

 syphilis (O98.1) 

 tuberculosis of 

genitourinary system 

(O98.0) 

 venereal disease 

NOS (O98.3) 

complicating 

pregnancy, 

childbirth and 

the puerperium 

 

O23.0 Infections of kidney in pregnancy 

O23.1 Infections of bladder in pregnancy 

O23.2 Infections of urethra in pregnancy 

O23.3 Infections of other parts of urinary tract in 
pregnancy 

O23.4 Unspecified infection of urinary tract in 
pregnancy 

O23.5 Infections of the genital tract in pregnancy 

 
O23.9 Other and unspecified genitourinary tract 

infection in pregnancy 
Genitourinary tract infection in pregnancy NOS 

O24 Diabetes mellitus in pregnancy 
Incl.:  in childbirth and the puerperium 

O24.0 Pre-existing diabetes mellitus, insulin-
dependent 

O24.1 Pre-existing diabetes mellitus, non-insulin-
dependent 

O24.2 Pre-existing malnutrition-related diabetes 
mellitus 

O24.3 Pre-existing diabetes mellitus, unspecified 

O22.3 Viêm tắc tĩnh mạch sâu trong khi có thai 
Huyết khối tĩnh mạch sâu trước khi đẻ 

O22.4 Trĩ trong khi có thai 

O22.5 Huyết khối tĩnh mạch não trong khi có thai 
Huyết khối xoang tĩnh mạch não trong khi có thai 

O22.8 Biến chứng tĩnh mạch khác trong khi có 
thai 

O22.9 Biến chứng tĩnh mạch trong khi có thai 
 

Thai nghén:  

 viêm tĩnh mạch K ĐK 

 bệnh tĩnh mạch K ĐK  

 huyết khối K ĐK  

O23 Nhiễm khuẩn đường tiết niệu - sinh 
dục trong khi có thai 
Loại trừ: 

 nhiễm lậu cầu 
 (O98.2) 

 nhiễm trùng chủ 
yếu lây truyền qua 

đường tình dục 

K ĐK (O98.3) 

 giang mai (O98.1) 

 bệnh lao hệ thống 
sinh dục- tiết niệu 

(O98.0) 

 bệnh hoa liễu 
K ĐK (O98.3) 

gây biến chứng 

thai nghén, khi 

đẻ 

 

O23.0 Nhiễm khuẩn thận trong khi có thai 

O23.1 Nhiễm khuẩn bàng quang trong khi có thai 

O23.2 Nhiễm khuẩn niệu đạo trong khi có thai 

O23.3 Nhiễm khuẩn phần khác của đường tiết 
niệu trong khi có thai 

O23.4 Nhiễm khuẩn đường tiết niệu chưa xác 
định rõ trong khi có thai 

O23.5 Nhiễm khuẩn đường sinh dục trong khi có 
thai 

O23.9 Nhiễm khuẩn đường tiết niệu sinh dục 
khác và chưa xác định rõ trong lúc có thai 
Nhiễm khuẩn đường tiết niệu sinh dục trong khi 

có thai K ĐK 

O24 Đái tháo đường trong khi có thai 
Bao gồm:  trong đẻ và sau khi đẻ 

O24.0 Đái tháo đường sẵn có, lệ thuộc insulin 

 

O24.1 Đái tháo đường sẵn có, không lệ thuộc 
insulin 

O24.2 Đái tháo đường sẵn có liên quan đến 
thiếu dinh dưỡng 

O24.3 Đái tháo đường sẵn có, chưa xác định rõ 
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O24.4 Diabetes mellitus arising in pregnancy 
Gestational diabetes mellitus NOS 

O24.9 Diabetes mellitus in pregnancy, 
unspecified 

O25 Malnutrition in pregnancy 
Malnutrition in childbirth and the puerperium 

O26 Maternal care for other conditions 
predominantly related to pregnancy 

 
O26.0 Excessive weight gain in pregnancy 

Excl.:  gestational oedema (O12.0, O12.2)  

O26.1 Low weight gain in pregnancy 

O26.2 Pregnancy care of habitual aborter 
Excl.:  habitual aborter:  

 with current abortion (O03-O06)  

 without current pregnancy (N96)  

O26.3 Retained intrauterine contraceptive device 
in pregnancy 

O26.4 Herpes gestationis 

O26.5 Maternal hypotension syndrome 
Supine hypotensive syndrome 

O26.6 Liver disorders in pregnancy, childbirth 
and the puerperium 
Cholestasis (intrahepatic) in pregnancy  

Obstetric cholestasis 

Excl.:  hepatorenal syndrome following labour 

and delivery (O90.4)  

O26.7 Subluxation of symphysis (pubis) in 
pregnancy, childbirth and the puerperium 
Excl.:  traumatic separation of symphysis (pubis) 

during childbirth (O71.6)  

O26.8 Other specified pregnancy-related 
conditions 

Exhaustion and fatigue  

Peripheral neuritis  

Renal disease 
pregnancy-related 

 

O26.9 Pregnancy-related condition, unspecified 

O28 Abnormal findings on antenatal 
screening of mother 
Excl.:  diagnostic findings classified elsewhere - 

see Alphabetical Index  

maternal care related to the fetus and 

amniotic cavity and possible delivery 

problems (O30-O48)  

 

O28.0 Abnormal haematological finding on 
antenatal screening of mother 

O28.1 Abnormal biochemical finding on 
antenatal screening of mother 

O24.4 Đái tháo đường tăng lên trong khi có thai 
Đái tháo đường K ĐK 

O24.9 Đái tháo đường trong khi có thai, chưa 
xác định rõ 

O25 Thiếu dinh dưỡng trong khi có thai 
Thiếu dinh dưỡng khi đẻ và sau đẻ 

O26 Chăm sóc bà mẹ vì những tình 
trạng khác chủ yếu liên quan đến 
thai nghén 

O26.0 Tăng cân nặng quá mức trong khi có thai 
Loại trừ:  phù do thai nghén (O12.0, O12.2)  

O26.1 Tăng cân ít trong khi có thai 

O26.2 Chăm sóc thai nghén của sẩy thai liên tiếp 
Loại trừ:  Sẩy thai liên tiếp:  

 với hiện tại sẩy thai (O03-O06)  

 hiện tại không có thai (N96)  

O26.3 Có thai khi mang dụng cụ tử cung 

O26.4 Herpes và thai nghén 

O26.5 Hội chứng hạ huyết áp bà mẹ 
Hội chứng hạ huyết áp khi nằm ngửa 

O26.6 Các rối loạn tại gan trong khi có thai, khi 
đẻ và sau khi đẻ 
Ứ mật (trong gan) trong khi có thai 

Ứ mật sản khoa 

Loại trừ:  hội chứng gan thận sau chuyển dạ và 

đẻ (O90.4)  

O26.7 Giãn khớp mu trong khi có thai, khi đẻ và 
sau khi đẻ 
Loại trừ:  giãn khớp mu do chấn thương trong 

lúc đẻ (O71.6)  

O26.8 Các tình trạng xác định khác liên quan 
đến thai nghén 

Kiệt sức và mệt mỏi  

Viêm thần kinh  

ngoại vi  

Bệnh thận  

liên quan đến thai nghén 

 

O26.9 Các tình trạng liên quan đến thai nghén 
chưa xác định rõ 

O28 Các dấu hiệu bất thường của bà 
mẹ phát hiện khi khám thai 

Loại trừ:  các dấu hiệu chẩn đoán đã được xếp 

loại ở phần khác 

 xem bảng chỉ dẫn theo chữ cái chăm 

sóc bà mẹ liên quan đến thai và buồng 

ối và có thể là các vấn đề trong lúc đẻ 

(O30-O48)  

O28.0 Dấu hiệu huyết học bất thường ở bà mẹ 
phát hiện khi khám thai 

O28.1 Dấu hiệu hoá sinh bất thường ở bà mẹ 
phát hiện khi khám thai 
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O28.2 Abnormal cytological finding on antenatal 
screening of mother 

O28.3 Abnormal ultrasonic finding on antenatal 
screening of mother 

O28.4 Abnormal radiological finding on antenatal 
screening of mother 

O28.5 Abnormal chromosomal and genetic 
finding on antenatal screening of mother 

O28.8 Other abnormal findings on antenatal 
screening of mother 

O28.9 Abnormal finding on antenatal screening 
of mother, unspecified 

O29 Complications of anaesthesia 
during pregnancy 
Incl.:  maternal complications arising from the 

administration of a general or local 

anaesthetic, analgesic or other sedation 

during pregnancy 

Excl.:  complications of anaesthesia during:  

 abortion or ectopic or molar 

pregnancy (O00-O08)  

 labour and delivery (O74.-)  

 puerperium (O89.-)  

O29.0 Pulmonary complications of anaesthesia 
during pregnancy 

Aspiration pneumonitis  

Inhalation of stomach  

contents or secretions NOS  

Mendelson syndrome  

Pressure collapse of lung 

due to 

anaesthesia 

during 

pregnancy 

 
O29.1 Cardiac complications of anaesthesia 

during pregnancy 

Cardiac:  

 arrest  

 failure 

due to anaesthesia during 

pregnancy 

O29.2 Central nervous system complications of 
anaesthesia during pregnancy 
Cerebral anoxia due to anaesthesia during 

pregnancy 

O29.3 Toxic reaction to local anaesthesia during 
pregnancy 

O29.4 Spinal and epidural anaesthesia-induced 
headache during pregnancy 

O29.5 Other complications of spinal and epidural 
anaesthesia during pregnancy 

O29.6 Failed or difficult intubation during 
pregnancy 

O29.8 Other complications of anaesthesia during 
pregnancy 

O29.9 Complication of anaesthesia during 
pregnancy, unspecified 

O28.2 Dấu hiệu tế bào học bất thường ở bà mẹ 
phát hiện khi khám thai 

O28.3 Dấu hiệu siêu âm bất thường ở bà mẹ 
phát hiện khi khám thai 

O28.4 Dấu hiệu X quang bất thường ở bà mẹ 
phát hiện khi khám thai 

O28.5 Dấu hiệu nhiễm sắc thể và di truyền bất 
thường ở bà mẹ phát hiện khi khám thai 

O28.8 Dấu hiệu bất thường khác ở bà mẹ phát 
hiện khi khám thai 

O28.9 Dấu hiệu bất thường ở bà mẹ phát hiện 
khi khám thai chưa xác định rõ 

O29 Các biến chứng của gây mê trong 
thời gian thai nghén 
Bao gồm:  biến chứng của mẹ nặng lên từ việc 

chỉ định dùng thuốc gây mê toàn thân, 

gây tê tại chỗ, giảm đau, giảm đau an 

thần khác trong lúc có thai 

Loại trừ:  biến chứng của gây mê trong:  

 sẩy thai, chửa ngoài tử cung và 
chửa trứng (O00-O08)  

 chuyển dạ, đẻ (O74.-)  

 sau khi đẻ (O89.-)  

O29.0 Biến chứng ở phổi do gây mê khi có thai 

Viêm phổi do hít  

Hít phải dịch dạ dày  

hay các chất tiết K ĐK  

Hội chứng Mendelson  

 ẹp phổi 

do gây mê trong khi 

có thai 

 
 
O29.1 Biến chứng tim của gây mê trong khi có 

thai 

Tim:  

 ngừng tim  

 suy tim 
Do gây mê trong khi có thai 

O29.2 Biến chứng hệ thống thần kinh trung 
ương của gây mê trong khi có thai 
Thiếu oxy não do gây mê trong khi có thai 

 

O29.3 Phản ứng ngộ độc do gây tê tại chỗ trong 
khi có thai 

O29.4 Đau đầu do gây tê tuỷ sống và ngoài 
màng cứng trong khi có thai 

O29.5 Biến chứng khác của gây tê tuỷ sống và 
ngoài màng cứng trong khi có thai 

O29.6 Không đặt được hay khó đặt nội khí quản 
trong khi có thai 

O29.8 Biến chứng khác của gây mê trong khi có 
thai 

O29.9 Các biến chứng khác của gây mê trong 
khi có thai chưa xác định rõ 
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Maternal care related to the fetus and 
amniotic cavity and possible delivery 
problems (O30-O48)  

O30 Multiple gestation 
Excl.:  complications specific to multiple 

gestation (O31 )  

O30.0 Twin pregnancy 

O30.1 Triplet pregnancy 

O30.2 Quadruplet pregnancy 

O30.8 Other multiple gestation 

O30.9 Multiple gestation, unspecified 
Multiple pregnancy NOS 

O31 Complications specific to multiple 
gestation 
Excl.:  conjoined twins causing disproportion 

(O33.7)  

delayed delivery of second twin, triplet, 

etc. (O63.2)  

malpresentation of one fetus or more 

(O32.5)  

with obstructed labour (O64-O66)  

O31.0 Papyraceous fetus 
Fetus compressus 

O31.1 Continuing pregnancy after abortion of 
one fetus or more 

O31.2 Continuing pregnancy after intrauterine 
death of one fetus or more 

O31.8 Other complications specific to multiple 
gestation 

O32 Maternal care for known or 
suspected malpresentation of fetus 
Incl.:  the listed conditions as a reason for 

observation, hospitalization or other 

obstetric care of the mother, or for 

caesarean section before onset of labour 

Excl.:  the listed conditions with obstructed 

labour (O64.-)  

O32.0 Maternal care for unstable lie 

 

O32.1 Maternal care for breech presentation 

O32.2 Maternal care for transverse and oblique 
lie 
Presentation:  

 oblique  

 transverse 

O32.3 Maternal care for face, brow and chin 
presentation 

 
 
 

Chăm sóc bà mẹ liên quan đến thai, 
buồng ối và có thể là các vấn đề khi 
đẻ 
(O30-O48)  

O30 Đa thai 
Loại trừ:  biến chứng rõ của đa thai (O31.-)  

 

O30.0 Song thai 

O30.1 Thai ba 

O30.2 Thai tư 

O30.8 Đa thai khác 

O30.9 Đa thai chưa xác định rõ 
Đa thai K ĐK 

O31 Biến chứng xác định của đa thai 
Loại trừ:  Thai đôi dính nhau gây ra bất tương 

xứng (O33.7)  

Đẻ thai thứ hai, thứ ba chậm.... 

(O63.2)  

Một hay nhiều thai có ngôi bất thường 

(O32.5)  

 Chuyển dạ đình trệ (O64-O66)  

 
O31.0 Thai giấy 

Thai bị chèn ép 

O31.1 Thai nghén tiếp tục tiến triển sau khi sẩy 
một hay nhiều thai 

O31.2 Thai nghén tiếp tục tiến triển sau khi một 
hay nhiều thai bị chết lưu 

O31.8 Biến chứng xác định khác do đa thai 

O32 Chăm sóc bà mẹ vì ngôi thai bất 
thường hay nghi ngờ bất thường 
Bao gồm:  các tình trạng chỉ ra như là lý do để 

theo dõi, cho vào viện hay các chăm 

sóc sản khoa khác cho bà mẹ hay mổ 

lấy thai trước khi bắt đầu chuyển dạ 

Loại trừ:  các tình trạng chỉ ra chuyển dạ đình 

trệ (O64.-)  

 

O32.0 Chăm sóc bà mẹ vì ngôi thai không ổn 
định 

O32.1 Chăm sóc bà mẹ vì ngôi mông 

O32.2 Chăm sóc bà mẹ vì ngôi ngang hay ngôi 
chếch 

Ngôi:  

 vai 

 chếch  

O32.3 Chăm sóc bà mẹ vì ngôi mặt, ngôi trán và 
ngôi thóp trước 
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O32.4 Maternal care for high head at term 
Failure of head to enter pelvic brim 

O32.5 Maternal care for multiple gestation with 
malpresentation of one fetus or more 

O32.6 Maternal care for compound presentation 

O32.8 Maternal care for other malpresentation of 
fetus 

O32.9 Maternal care for malpresentation of fetus, 
unspecified 

O33 Maternal care for known or 
suspected disproportion 
Incl.:  the listed conditions as a reason for 

observation, hospitalization or other 

obstetric care of the mother, or for 

caesarean section before onset of labour 

Excl.:  the listed conditions with obstructed 

labour (O65-O66)  

O33.0 Maternal care for disproportion due to 
deformity of maternal pelvic bones 
Pelvic deformity causing disproportion NOS 

 
 
O33.1 Maternal care for disproportion due to 

generally contracted pelvis 
Contracted pelvis NOS causing disproportion 

O33.2 Maternal care for disproportion due to inlet 
contraction of pelvis 
Inlet contraction (pelvis) causing disproportion 

 
O33.3 Maternal care for disproportion due to 

outlet contraction of pelvis 

Mid-cavity contraction  (pelvis)  

Outlet contraction (pelvis) 
causing 

disproportion 

 

O33.4 Maternal care for disproportion of mixed 
maternal and fetal origin 

O33.5 Maternal care for disproportion due to 
unusually large fetus 
Disproportion of fetal origin with normally formed 

fetus  

Fetal disproportion NOS 

O33.6 Maternal care for disproportion due to 
hydrocephalic fetus 

O33.7 Maternal care for disproportion due to 
other fetal deformities 

Conjoined twins  

Fetal:  

 ascites  

 hydrops  

 meningomyelocele  

 sacral teratoma  

 tumour 

causing disproportion 

 

O32.4 Chăm sóc bà mẹ vì ngôi đầu cao lỏng khi 
đủ tháng 
Đầu thai không vào được eo trên 

O32.5 Chăm sóc bà mẹ vì đa thai, trong đó một 
hay nhiều thai có ngôi bất thường 

O32.6 Chăm sóc bà mẹ vì ngôi thai chờm vệ 

O32.8 Chăm sóc bà mẹ vì ngôi thai bất thường 
khác 

O32.9 Chăm sóc bà mẹ vì ngôi ngôi thai bất 
thường, chưa xác định rõ 

O33 Chăm sóc bà mẹ vì bất tương xứng 
hay nghi ngờ có bất tương xứng 
Bao gồm:  các tình trạng được liệt kê như là lý 

do để theo dõi, cho vào viện hay các 

chăm sóc sản khoa khác cho bà mẹ 

hay mổ thai trước khi có chuyển dạ 

Loại trừ:  các tình trạng được liệt kê là chuyển 

dạ đình trệ (O65-O66)  

O33.0 Chăm sóc bà mẹ vì bất tương xứng do 
biến dạng khung xương chậu 
Biến dạng khung chậu gây ra bất tương xứng 

K ĐK 

O33.1 Chăm sóc bà mẹ vì bất tương xứng do 
khung chậu hẹp toàn bộ 
Khung chậu hẹp K ĐK gây ra bất tương xứng 

O33.2 Chăm sóc bà mẹ vì bất tương xứng do 
hẹp eo trên 
Hẹp eo trên khung chậu gây ra bất tương xứng 

 
O33.3 Chăm sóc bà mẹ vì bất tương xứng do 

hẹp eo dưới 

Hẹp eo giữa  

Hẹp eo dưới  gây ra bất tương xứng 

 

O33.4 Chăm sóc bà mẹ vì bất tương xứng có 
nguồn gốc phối hợp cả mẹ và thai 

O33.5 Chăm sóc bà mẹ vì bất tương xứng do 
thai to bất thường 
Bất tương xứng nguồn gốc do thai với hình dạng 

thai bình thường 

Bất tương xứng do thai K ĐK  

O33.6 Chăm sóc bà mẹ vì bất tương xứng do 
thai bị não úng thuỷ 

O33.7 Chăm sóc bà mẹ vì bất tương xứng do 
các dị dạng của thai khác 

Thai đôi dính nhau 

Thai: 

 Cổ trướng 

 Phù 

 Thoái vị màng não, 

màng tủy 

 U quái vùng xương 
cùng 

gây ra bất tương xứng 
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O33.8 Maternal care for disproportion of other 

origin 
O33.9 Maternal care for disproportion, 

unspecified 
Cephalopelvic disproportion NOS  

Fetopelvic disproportion NOS 

O34 Maternal care for known or 
suspected abnormality of pelvic 
organs 
Incl.:  the listed conditions as a reason for 

observation, hospitalization or other 

obstetric care of the mother, or for 

caesarean section before onset of labour 

Excl.:  the listed conditions with obstructed 

labour (O65.5)  

O34.0 Maternal care for congenital malformation 
of uterus 
Maternal care for:  

 double uterus  

 uterus bicornis 

O34.1 Maternal care for tumour of corpus uteri 
Maternal care for:  

 polyp of corpus uteri  

 uterine fibroid 

Excl.:  maternal care for tumour of cervix 

(O34.4)  

O34.2 Maternal care due to uterine scar from 
previous surgery 
Maternal care for scar from previous caesarean 

section 

Excl.:  vaginal delivery following previous 

caesarean section NOS (O75.7)  

O34.3 Maternal care for cervical incompetence 

Maternal care for:  

 cerclage  

 Shirodkar suture 

with or without mention 

of cervical incompetence 

O34.4 Maternal care for other abnormalities of 
cervix 
Maternal care for:  

 polyp of cervix  

 previous surgery to cervix  

 stricture or stenosis of cervix  

 tumour of cervix 

 
O34.5 Maternal care for other abnormalities of 

gravid uterus 

Maternal care for:  

 incarceration  

 prolapse  

 retroversion 

of gravid uterus 

 
 
 
 

 Khối u 

O33.8 Chăm sóc bà mẹ vì bất tương xứng do 
các nguyên nhân khác 

O33.9 Chăm sóc bà mẹ vì bất tương xứng, chưa 
xác định rõ 
Bất tương xứng đầu thai và khung chậu K ĐK 

Bất tương xứng thai khung chậu K ĐK  

O34 Chăm sóc bà mẹ vì các tạng trong 
tiểu khung bất thường hay nghi 
ngờ bất thường 
Bao gồm:  các tình trạng được liệt kê như là lý 

do để theo dõi, cho vào viện hay các 

chăm sóc sản khoa khác cho bà mẹ 

hay mổ lấy thai trước khi có chuyển 

dạ 

Loại trừ:  các tình trạng chỉ ra chuyển dạ đình 

trệ (O65.5)  

O34.0 Chăm sóc bà mẹ vì tử cung bị dị dạng 
bẩm sinh 
Chăm sóc bà mẹ vì:  

 Tử cung đôi 

 Tử cung hai sừng  

O34.1 Chăm sóc bà mẹ vì khối u của thân tử 
cung 

Chăm sóc bà mẹ vì:  

 polyp thân tử cung  

 u xơ tử cung 

Loại trừ:  Chăm sóc bà mẹ vì khối u cổ tử cung 

(O34.4)  

O34.2 Chăm sóc bà mẹ vì tử cung có sẹo mổ 
trước đó 
Chăm sóc bà mẹ vì tử cung có sẹo mổ lấy thai 

trước đó 

Loại trừ:  đẻ đường dưới sau lần mổ lấy thai 

trước đó K ĐK (O75.7)  

O34.3 Chăm sóc bà mẹ bị hở eo tử cung 

Chăm sóc bà mẹ có:  

 khâu vòng cổ tử cung 

 khâu theo kỹ thuật 
Shirodkar  

có hay không đề cập 

đến hở eo tử cung 

O34.4 Chăm sóc bà mẹ có các bất thường khác 
ở cổ tử cung 
Chăm sóc bà mẹ có:  

 polyp cổ tử cung 

 phẫu thuật ở cổ tử cung trước đó  

 co thắt hay sơ chít cổ tử cung  

 khối u cổ tử cung  

O34.5 Chăm sóc bà mẹ vì các bất thường khác 
của tử cung có thai 

Chăm sóc bà mẹ có:  

 nghẽn (kẹt)  

 sa  

 Đổ sau 

của tử cung có thai 
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O34.6 Maternal care for abnormality of vagina 
Maternal care for:  

 previous surgery to vagina  

 septate vagina  

 stenosis of vagina (acquired)(congenital)  

 stricture of vagina  

 tumour of vagina 

Excl.:  maternal care for vaginal varices in 

pregnancy (O22.1)  

O34.7 Maternal care for abnormality of vulva and 
perineum 
Maternal care for:  

 fibrosis of perineum  

 previous surgery to perineum or vulva  

 rigid perineum  

 tumour of vulva 

Excl.:  maternal care for perineal and vulval 

varices in pregnancy (O22.1)  

 
O34.8 Maternal care for other abnormalities of 

pelvic organs 
Maternal care for:  

 cystocele  

 pelvic floor repair (previous)  

 pendulous abdomen  

 rectocele  

 rigid pelvic floor 

O34.9 Maternal care for abnormality of pelvic 
organ, unspecified 

O35 Maternal care for known or 
suspected fetal abnormality and 
damage 
Incl.:  the listed conditions in the fetus as a 

reason for observation, hospitalization or 

other obstetric care of the mother, or for 

termination of pregnancy 

Excl.:  maternal care for known or suspected 

disproportion (O33.-)  

 
O35.0 Maternal care for (suspected) central 

nervous system malformation in fetus 
Maternal care for (suspected) fetal:  

 anencephaly  

 spina bifida 

Excl.:  chromosomal abnormality in fetus 

(O35.1)  

O35.1 Maternal care for (suspected) 
chromosomal abnormality in fetus 

O35.2 Maternal care for (suspected) hereditary 
disease in fetus 
Excl.:  chromosomal abnormality in fetus 

(O35.1)  

 
 
 
 
 

O34.6 Chăm sóc bà mẹ vì bất thường của âm 
đạo 

Săn sóc bà mẹ vì:  

 phẫu thuật ở âm đạo trước đó  

 vách ngăn âm đạo 

 chít hẹp âm đạo (bẩm sinh) (mắc phải)  

 co thắt âm đạo  

 khối u âm đạo  
Loại trừ:  săn sóc bà mẹ vì giãn tĩnh mạch âm 

đạo trong khi có thai (O22.1)  

O34.7 Chăm sóc bà mẹ vì bất thường của âm hộ 
và tầng sinh môn 
Chăm sóc bà mẹ có:  

 xơ hoá tầng sinh môn 

 phẫu thuật ở tầng sinh môn hoặc âm hộ trước 
đó  

 tầng sinh môn cứng  

 khối u âm hộ  
Loại trừ:  chăm sóc bà mẹ vì giãn tĩnh mạch 

tầng sinh môn và âm hộ trong khi có 

thai (O22.1)  

O34.8 Chăm sóc bà mẹ vì các bất thường khác 
của các tạng trong tiểu khung 
Chăm sóc bà mẹ có:  

 sa bàng quang  

 sửa chữa đáy chậu trước đó  

 sa lồi thành bụng  

 sa trực tràng  

 tầng sinh môn cứng 

O34.9 Chăm sóc bà mẹ vì các bất thường của 
các tạng trong tiểu khung, chưa xác định 
rõ 

O35 Chăm sóc bà mẹ chỉ các bất 
thường, thương tổn của thai hay 
nghi ngờ 
Bao gồm:  các tình trạng được liệt kê của thai nhi 

như là lý do để theo dõi, cho vào viện 

hay các chăm sóc sản khoa khác cho 

bà mẹ ngay cả khi phải kếtt thúc thai 

nghén 

Loại trừ:  Chăm sóc bà mẹ vì bất tương xứng 

hay nghi ngờ bất tương xứng (O33.-)  

O35.0 Chăm sóc bà mẹ vì dị dạng (hay nghi ngờ 
dị dạng) hệ thống thần kinh trung ương 
của thai  
Chăm sóc bà mẹ vì dị dạng thai hay nghi ngờ:  

 Thai vô sọ  

 Tật nứt đốt sống 

Loại trừ:  bất thường nhiễm sắc thể của thai 

(O35.1)  

O35.1 Chăm sóc bà mẹ vì bất thường (hay nghi 
ngờ bất thường) nhiễm sắc thể của thai  

O35.2 Chăm sóc bà mẹ vì bệnh di truyền của thai 
(hay nghi ngờ bệnh do di truyền) 
Loại trừ:  bất thường thể nhiễm sắc của thai 

(O35.1)  
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O35.3 Maternal care for (suspected) damage to 
fetus from viral disease in mother 
Maternal care for (suspected) damage to fetus 

from maternal:  

 cytomegalovirus infection  

 rubella 

O35.4 Maternal care for (suspected) damage to 
fetus from alcohol 

O35.5 Maternal care for (suspected) damage to 
fetus by drugs 
Maternal care for (suspected) damage to fetus 

from drug addiction 

Excl.:  fetal distress in labour and delivery due to 

drug administration (O68.-)  

O35.6 Maternal care for (suspected) damage to 
fetus by radiation 

O35.7 Maternal care for (suspected) damage to 
fetus by other medical procedures 
Maternal care for (suspected) damage to fetus by:  

 amniocentesis  

 biopsy procedures  

 haematological investigation  

 intrauterine contraceptive device  

 intrauterine surgery 

 
 
O35.8 Maternal care for other (suspected) fetal 

abnormality and damage 
Maternal care for (suspected) damage to fetus 

from maternal:  

 listeriosis  

 toxoplasmosis 

O35.9 Maternal care for (suspected) fetal 
abnormality and damage, unspecified 

O36 Maternal care for other known or 
suspected fetal problems 
Incl.:  the listed conditions in the fetus as a 

reason for observation, hospitalization or 

other obstetric care of the mother, or for 

termination of pregnancy 

Excl.:  labour and delivery complicated by fetal 

stress [distress] (O68.-)  

placental transfusion syndromes (O43.0)  

 
O36.0 Maternal care for rhesus isoimmunization 

Anti-D [Rh] antibodies  

Rh incompatibility (with hydrops fetalis) 

O36.1 Maternal care for other isoimmunization 
ABO isoimmunization  

Isoimmunization NOS (with hydrops fetalis) 

 
 
 
 
 
 

O35.3 Chăm sóc bà mẹ vì tổn thương thai do 
bệnh virus của mẹ hay nghi ngờ 
Chăm sóc bà mẹ vì tổn thương thai do nhiễm từ 

mẹ:  

 nhiễm virus cự bào  

 rubêon 

 

O35.4 Chăm sóc bà mẹ vì tổn thương thai hay 
nghi ngờ tổn thương thai do rượu 

O35.5 Chăm sóc bà mẹ vì tổn thương thai hay 
nghi ngờ tổn thương thai do thuốc 
Chăm sóc bà mẹ vì tổn thương thai hay nghi ngờ 

tổn thương thai do nghiện thuốc 

Loại trừ:  suy thai trong chuyển dạ, trong đẻ do 

dùng thuốc (O68.-)  

O35.6 Chăm sóc bà mẹ vì tổn thương thai hay 
nghi ngờ tổn thương thai do tia xạ 

O35.7 Chăm sóc bà mẹ vì tổn thương thai hay 
nghi ngờ tổn thương thai do các thủ thuật 
y học khác 
Chăm sóc bà mẹ vì tổn thương thai hay nghi ngờ 

tổn thương thai do:  

 chọc màng ối  

 thủ thuật sinh thiết  

 thăm dò huyết học  

 dụng cụ tránh thai trong tử cung  

 phẫu thuật trong tử cung 

O35.8 Chăm sóc bà mẹ vì bất thường, tổn 
thương thai hay nghi ngờ khác 
Chăm sóc bà mẹ vì tổn thương thai hay nghi ngờ 

tổn thương thai do nhiễm từ mẹ:  

 bệnh do listeria  

 bệnh do toxoplasma 

O35.9 Chăm sóc bà mẹ vì bất thường, tổn 
thương thai hay nghi ngờ tổn thương thai 
khác, chưa xác định rõ 

O36 Chăm sóc bà mẹ vì có hay nghi 
ngờ có vấn đề của thai 
Bao gồm:  các tình trạng của thai nhi được liệt kê 

như là lý do để theo dõi, cho vào viện 

hay các chăm sóc sản khoa khác cho 

bà mẹ ngay cả khi kết thúc thai nghén 

Loại trừ:  Chuyển dạ và đẻ gây biến chứng suy 

thai (O68.-)  

Hội chứng truyền máu qua bánh rau 

(O43.0)  

O36.0 Chăm sóc bà mẹ vì miễn dịch đồng loại 
Rh 

Kháng thể kháng D [Rh ] 

Bất đồng Rh (với phù thai)  

O36.1 Chăm sóc bà mẹ vì miễn dịch đồng loại 
khác 

Miễn dịch đồng loại ABO  

Miễn dịch đồng loại K ĐK (với phù thai) 
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O36.2 Maternal care for hydrops fetalis 
Hydrops fetalis:  

 NOS  

 not associated with isoimmunization 

O36.3 Maternal care for signs of fetal hypoxia 

O36.4 Maternal care for intrauterine death 
Excl.:  missed abortion (O02.1)  

O36.5 Maternal care for poor fetal growth 
Maternal care for known or suspected:  

 light-for-dates  

 placental insufficiency  

 small-for-dates 

O36.6 Maternal care for excessive fetal growth 
Maternal care for known or suspected large-for-

dates 

O36.7 Maternal care for viable fetus in abdominal 
pregnancy 

O36.8 Maternal care for other specified fetal 
problems 

O36.9 Maternal care for fetal problem, 
unspecified 

O40 Polyhydramnios 
Hydramnios 

O41 Other disorders of amniotic fluid 
and membranes 
Excl.:  premature rupture of membranes (O42.-)  

O41.0 Oligohydramnios 
Oligohydramnios without mention of rupture of 

membranes 

O41.1 Infection of amniotic sac and membranes 
Amnionitis  

Chorioamnionitis  

Membranitis  

Placentitis 

O41.8 Other specified disorders of amniotic fluid 
and membranes 

O41.9 Disorder of amniotic fluid and membranes, 
unspecified 

O42 Premature rupture of membranes 

O42.0 Premature rupture of membranes, onset of 
labour within 24 hours 

O42.1 Premature rupture of membranes, onset of 
labour after 24 hours 
Excl.:  with labour delayed by therapy (O42.2)  

O42.2 Premature rupture of membranes, labour 
delayed by therapy 

O42.9 Premature rupture of membranes, 
unspecified 

 

 

O36.2 Chăm sóc bà mẹ vì phù thai 
Phù thai:  

 K ĐK  

 không phối hợp với miễn dịch đồng loại 

O36.3 Chăm sóc bà mẹ vì dấu hiệu thiếu oxy thai 

O36.4 Chăm sóc bà mẹ vì thai chết lưu trong tử 
cung 
Loại trừ:  sẩy thai sót (O02.1)  

O36.5 Chăm sóc bà mẹ vì thai kém phát triển 
Chăm sóc bà mẹ khi có hay nghi ngờ:  

 nhẹ cân so với tuổi thai  

 suy bánh rau 

 nhỏ so với tuổi thai  

O36.6 Chăm sóc bà mẹ vì thai phát triển quá 
mức 

Chăm sóc bà mẹ khi có hay nghi ngờ thai to so 

với tuổi thai 

O36.7 Chăm sóc bà mẹ vì thai có thể sống được 
trong chửa trong ổ bụng 

O36.8 Chăm sóc bà mẹ vì các vấn đề xác định 
khác của thai 

O36.9 Chăm sóc bà mẹ vì các vấn đề của thai 
chưa xác định rõ 

O40 Đa ối 
Đa ối 

 
O41 Các rối loạn khác của nước ối và 

màng ối 
Loại trừ:  Vỡ ối sớm (O42.-)  

O41.0 Thiểu ối 
Thiểu ối không đề cập đến vỡ ối 

O41.1 Nhiễm khuẩn ối và màng ối 
Nhiễm khuẩn ối  

Viêm màng đệm - màng ối  

Viêm màng ối 

Viêm bánh rau  

O41.8 Các rối loạn xác định khác của nước ối và 
màng ối 

O41.9 Rối loạn của màng ối và nước ối chưa xác 
định rõ 

O42 Vỡ ối sớm 

O42.0 Vỡ ối sớm, xuất hiện chuyển dạ trong 
vòng 24 giờ 

O42.1 Vỡ ối sớm, xuất hiện chuyển dạ sau 24 
giờ 

Loại trừ:  có điều trị để làm chậm chuyển dạ 

(O42.2)  

O42.2 Vỡ ối sớm, có điều trị để làm chậm 
chuyển dạ 

O42.9 Vỡ ối sớm, chưa xác định rõ 
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O43 Placental disorders 
Excl.:  maternal care for poor fetal growth due to 

placental insufficiency (O36.5)  

 placenta praevia (O44.-)  

premature separation of placenta 

[abruptio placentae] (O45.-)  

O43.0 Placental transfusion syndromes 
Transfusion:  

 fetomaternal  

 maternofetal  

 twin-to-twin 

O43.1 Malformation of placenta 
Abnormal placenta NOS  

Circumvallate placenta 

O43.2 Morbidly adherent placenta 
Placenta:  

 accreta  

 increta  

 percreta 

Use additional code, if desired, to identify any:  

 postpartum haemmorrhage, third stage (O72.0)  

 retained placenta without hemorrhage (O73.0)  

O43.8 Other placental disorders 
Placental:  

 dysfunction  

 infarction 

O43.9 Placental disorder, unspecified 

O44 Placenta praevia 

O44.0 Placenta praevia specified as without 
haemorrhage 
Low implantation of placenta specified as without 

haemorrhage 

O44.1 Placenta praevia with haemorrhage 
Low implantation of placenta, NOS or with 

haemorrhage  

Placenta praevia:  

 marginal  

 partial  

 total 

NOS or with haemorrhage 

Excl.:  labour and delivery complicated by 

haemorrhage from vasa praevia (O69.4)  

O45 Premature separation of placenta 
[abruptio placentae] 

O45.0 Premature separation of placenta with 
coagulation defect 
Abruptio placentae with (excessive) haemorrhage 

associated with:  

 afibrinogenaemia  

 disseminated intravascular coagulation  

 hyperfibrinolysis  

 hypofibrinogenaemia 

 

O43 Bệnh lý bánh rau 
Loại trừ:  Chăm sóc bà mẹ vì thai chậm phát 

triển 

do suy bánh rau (O36.5)  

Rau tiền đạo (O44.-)  

 Rau bong non (O45.-)  

O43.0 Hội chứng truyền máu qua bánh rau 
Truyền máu:  

 thai sang mẹ  

 mẹ sang thai  

 thai sang thai 

O43.1 Dị dạng bánh rau 
Bánh rau bất thường K ĐK  

Bánh rau có rãnh vây quanh 

O43.2  Rau cài răng lược 
Rau thai: 

 bám chặt tại tử cung 

  xuyên vào cơ tử cung 

 xuyên qua tử cung tới thanh mạc 

Sử dụng mã bổ sung nếu muốn xác định bất kỳ: 

 chảy máu sau đẻ, thời kỳ sổ rau O72.0 

 sót rau không chảy máu O73.0 

O43.8 Bệnh lý  khác của bánh rau 
Bánh rau:  

 loạn chức năng  

 nhồi máu 

O43.9 Bệnh lý bánh rau chưa xác định rõ 

O44 Rau tiền đạo 

O44.0 Rau tiền đạo không có chảy máu 
Rau bám thấp không có chảy máu 

 
 
O44.1 Rau tiền đạo có chảy máu 

Rau bám thấp K ĐK hay có chảy máu  

Rau tiền đạo:  

 bám mép  

 bán trung tâm  

 Trung tâm hoàn toàn 

 Rau tiền đạo cài răng 
lược  

K ĐK hay có chảy 

máu 

Loại trừ:  chuyển dạ hay đẻ bị chảy máu từ các 

xoang mạch tiền đạo (O69.4)  

O45 Rau bong non 

O45.0 Rau bong non có thiếu hụt yếu tố đông 
 máu 

Rau bong non với chảy máu (nhiều) phối hợp với:  

 không có sợi huyết trong máu  

 đông máu rải rác trong lòng mạch 

 tăng tiêu sợi huyết  

 giảm sinh sợi huyết trong máu  
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O45.8 Other premature separation of placenta 

O45.9 Premature separation of placenta, 
unspecified 
Abruptio placentae NOS 

O46 Antepartum haemorrhage, not 
elsewhere classified 
Excl.:  haemorrhage in early pregnancy (O20.-)  

 intrapartum haemorrhage NEC (O67.-)  

 placenta praevia (O44.-)  

premature separation of placenta 

[abruptio placentae] (O45.-)  

O46.0 Antepartum haemorrhage with coagulation 
defect 
Antepartum haemorrhage (excessive) associated 

with:  

 afibrinogenaemia  

 disseminated intravascular coagulation  

 hyperfibrinolysis  

 hypofibrinogenaemia 

O46.8 Other antepartum haemorrhage 

O46.9 Antepartum haemorrhage, unspecified 

O47 False labour 

O47.0 False labour before 37 completed weeks of 
gestation 

O47.1 False labour at or after 37 completed 
weeks of gestation 

O47.9 False labour, unspecified 

O48 Prolonged pregnancy 
Post-dates  

Post-term 

Complications of labour and delivery 
(O60-O75)  

O60 Preterm labour and delivery 
Onset (spontaneous) of labour before 37 

completed weeks of gestation 

 
O60.0 Preterm labour without delivery 

Preterm labour:  

 induced  

 spontaneous 

O60.1 Preterm spontaneous labour with preterm 
delivery 
 Preterm labour with delivery NOS  

Preterm spontaneous labour with preterm delivery 

 by caesarean section 

O60.2 Preterm spontaneous labour with term 
delivery 
Preterm spontaneous labour with term delivery by 

caesarean section 

 

O45.8 Rau bong non khác 

O45.9 Rau bong non khác, chưa rõ 
Rau bong non K ĐK 

O46 Chảy máu trước đẻ, chưa được 
phân loại 
Loại trừ: Chảy máu của thời kỳ đầu thai nghén 

(O20.-)  

 Chảy máu trong đẻ chưa được phân 

loại (O67.-)  

 Rau tiền đạo (O44.-) 

 Rau bong non (O45.-)  

O46.0 Chảy máu trước đẻ do thiếu hụt yếu tố 
đông máu 
 

Chảy máu trước đẻ (nhiều) phối hợp với:  

 không có sinh sợi huyết trong máu  

 đông máu rải rác trong lòng mạch 

 tăng tiêu sợi huyết  

 giảm sinh sợi huyết trong máu  

O46.8 Chảy máu khác trước đẻ 

O46.9 Chảy máu trước đẻ, chưa xác định rõ 

O47 Chuyển dạ giả 

O47.0 Chuyển dạ giả trước tuần thứ 37 

 

O47.1 Chuyển dạ giả trong hay sau tuần thứ 37 

O47.9 Chuyển dạ giả, chưa xác định rõ 

O48 Thai quá ngày sinh 
Thai già tháng theo ngày thụ thai 

Thai già tháng theo ngày kinh cuối cùng  

Biến chứng của chuyển dạ và đẻ 
(O60-O75)  

O60 Chuyển dạ sớm và đẻ 
 uất hiện chuyển dạ (tự nhiên) trước 37 tuần thai 

nghén 

 
O60.0 Chuyển dạ sớm không đẻ 

Chuyển dạ sớm: 

 gây chuyển dạ 

 tự nhiên 

O60.1 Chuyển dạ sớm tự nhiên với đẻ sớm 
Chuyển dạ sớm và đẻ K ĐK 

Chuyển dạ sớm tự nhiên và đẻ sớm bằng kỹ thuật 

mổ lấy thai 

 
O60.2 Chuyển dạ sớm tự nhiên với đẻ đúng kỳ 

Chuyển dạ sớm tự nhiên và đẻ sớm bằng kỹ thuật 

mổ lấy thai 
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O60.3 Preterm delivery without spontaneous 
labour 
Preterm delivery by:  

 caesarean section, without spontaneous labour  

 induction 

O61 Failed induction of labour 

O61.0 Failed medical induction of labour 
Failed induction (of labour) by:  

 oxytocin  

 prostaglandins 

O61.1 Failed instrumental induction of labour 
Failed induction (of labour):  

 mechanical  

 surgical 

O61.8 Other failed induction of labour 

O61.9 Failed induction of labour, unspecified 

O62 Abnormalities of forces of labour 

O62.0 Primary inadequate contractions 
Failure of cervical dilatation  

Primary hypotonic uterine dysfunction  

Uterine inertia during latent phase of labour 

O62.1 Secondary uterine inertia 
Arrested active phase of labour  

Secondary hypotonic uterine dysfunction 

O62.2 Other uterine inertia 
Atony of uterus  

Desultory labour  

Hypotonic uterine dysfunction NOS  

Irregular labour  

Poor contractions  

Uterine inertia NOS 

O62.3 Precipitate labour 

O62.4 Hypertonic, incoordinate, and prolonged 
uterine contractions 
Contraction ring dystocia  

Dyscoordinate labour  

Hour-glass contraction of uterus  

Hypertonic uterine dysfunction  

Incoordinate uterine action  

Tetanic contractions  

Uterine dystocia NOS 

Excl.: dystocia (fetal)(maternal) NOS (O66.9)  

O62.8 Other abnormalities of forces of labour 

O62.9 Abnormality of forces of labour, 
unspecified 

O63 Long labour 

O63.0 Prolonged first stage (of labour) 

O63.1 Prolonged second stage (of labour) 

O63.2 Delayed delivery of second twin, triplet, 
etc. 

O60.3  Đẻ sớm không có chuyển dạ tự nhiên 
Đẻ sớm bằng: 

 mổ lấy thai, không chuyển dạ tự nhiên 

 gây chuyển dạ 

  

O61 Khởi phát chuyển dạ thất bại 

O61.0 Gây chuyển dạ bằng thuốc thất bại 
Gây chuyển dạ thất bại bằng:  

 oxytocin  

 prostaglandin 

O61.1 Gây chuyển dạ bằng dụng cụ thất bại 
Gây chuyển dạ thất bại:  

 cơ học  

 can thiệp ngoại khoa 

O61.8 Gây chuyển dạ bị thất bại khác 

O61.9 Gây chuyển dạ thất bại, chưa xác định 
 rõ 

O62 Bất thường về động lực chuyển dạ 

O62.0 Cơn co tử cung yếu nguyên phát 
Thất bại mở cổ tử cung 

Cơn co tử cung thưa yếu nguyên phát  

Cơn co tử cung yếu trong giai đoạn đầu chuyển dạ 

O62.1 Cơn co tử cung yếu thứ phát 
Chuyển dạ ngừng ở pha tích cực  

Cơn co tử cung thưa yếu thứ phát 

O62.2 Thưa yếu khác của cơn co tử cung 
Không có trương lực tử cung  

Rối loạn chuyển dạ 

Cơn co tử cung thưa yếu K ĐK  

Chuyển dạ không đều  

Cơn co thưa  

Không có cơn co K ĐK  

O62.3 Chuyển dạ nhanh 

O62.4 Cơn co tử cung tăng trương lực, không 
đồng bộ và kéo dài 
Đẻ khó do vòng thắt cơ tử cung xuất hiện vì tăng 

trương lực khu trú ở tử cung (Hội chứng Desssmelin)  

Chuyển dạ không đồng bộ  

Tử cung thắt hình nậm rượu  

Cơn co tử cung mau mạnh  

Cơn co tử cung không đồng bộ 

Tử cung co cứng  

Đẻ khó do tử cung K ĐK  

Loại trừ:  đẻ khó (thai)(mẹ) K ĐK (O66.9)  

O62.8 Bất thường khác của động lực chuyển dạ 

O62.9 Bất thường chưa xác định rõ của động 
lực chuyển dạ 

O63 Chuyển dạ kéo dài 

O63.0 Giai đoạn đầu của chuyển dạ kéo dài 

O63.1 Giai đoạn thứ hai của chuyển dạ kéo dài 

O63.2 Chậm đẻ thai thứ hai, thứ ba... 
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O63.9 Long labour, unspecified 
Prolonged labour NOS 

O64 Obstructed labour due to                 
malposition and malpresentation of 
fetus 

O64.0 Obstructed labour due to incomplete 
rotation of fetal head 
Deep transverse arrest  

Obstructed labour due to persistent (position):  

 occipitoiliac  

 occipitoposterior  

 occipitosacral  

 occipitotransverse 

O64.1 Obstructed labour due to breech 
presentation 

O64.2 Obstructed labour due to face 
presentation 
Obstructed labour due to chin presentation 

O64.3 Obstructed labour due to brow 
presentation 

O64.4 Obstructed labour due to shoulder 
presentation 
Prolapsed arm 

Excl.:  impacted shoulders (O66.0)  

shoulder dystocia (O66.0)  

O64.5 Obstructed labour due to compound 
presentation 

O64.8 Obstructed labour due to other 
malposition and malpresentation 

O64.9 Obstructed labour due to malposition and 
malpresentation, unspecified 

O65 Obstructed labour due to maternal 
pelvic abnormality 

O65.0 Obstructed labour due to deformed pelvis 

O65.1 Obstructed labour due to generally 
contracted pelvis 

O65.2 Obstructed labour due to pelvic inlet 
contraction 

O65.3 Obstructed labour due to pelvic outlet and 
mid-cavity contraction 

O65.4 Obstructed labour due to fetopelvic 
disproportion, unspecified 
Excl.:  dystocia due to abnormality of fetus 

(O66.2-O66.3)  

O65.5 Obstructed labour due to abnormality of 
maternal pelvic organs 
Obstructed labour due to conditions listed in O34.- 

O65.8 Obstructed labour due to other maternal 
pelvic abnormalities 

 

O63.9 Chuyển dạ kéo dài, chưa xác định rõ 
Chuyển dạ kéo dài K ĐK 

O64 Chuyển dạ đình trệ do ngôi và thế 
của thai bất thường 

O64.0 Chuyển dạ đình trệ do đầu thai quay 
không hoàn toàn 
Ngừng ở tư thế ngang 

Chuyển dạ đình trệ do không quay:  

 chẩm trước 

 chẩm sau  

 chẩm cùng  

 chẩm ngang  

O64.1 Chuyển dạ đình trệ do ngôi mông 

 
O64.2 Chuyển dạ đình trệ do ngôi mặt 

Chuyển dạ đình trệ do ngôi cằm 

O64.3 Chuyển dạ đình trệ do ngôi trán 

 
O64.4 Chuyển dạ đình trệ do ngôi vai 

Sa tay 

Loại trừ:  Ngôi vai găm chặt (O66.0)  

 Đẻ khó do vai (O66.0)  

O64.5 Chuyển dạ đình trệ do ngôi thai chờm vệ 

O64.8 Chuyển dạ đình trệ do ngôi và thế bất 
thường khác 

O64.9 Chuyển dạ đình trệ do ngôi và thế bất 
thường, chưa xác định rõ 

O65 Chuyển dạ đình trệ do khung chậu 
bất thường 

O65.0 Chuyển dạ đình trệ do khung chậu biến 
dạng 

O65.1 Chuyển dạ đình trệ do khung chậu hẹp 
toàn diện 

O65.2 Chuyển dạ đình trệ do hẹp eo trên 

 

O65.3 Chuyển dạ đình trệ do hẹp eo dưới và eo 
giữa 

O65.4 Chuyển dạ đình trệ do bất tương xứng 
thai - khung chậu, chưa xác định rõ 
Loại trừ:  đẻ khó do thai bất thường (O66.2-

O66.3)  

O65.5 Chuyển dạ đình trệ do bất thường các 
tạng trong tiểu khung của mẹ 
Chuyển dạ đình trệ do các điều kiện chỉ ra ở O34.- 

O65.8 Chuyển dạ đình trệ do bất thường khác 
của khung chậu mẹ 

 

 

 



 – 504 – 

O65.9 Obstructed labour due to maternal pelvic 
abnormality, unspecified 

O66 Other obstructed labour 

O66.0 Obstructed labour due to shoulder 
dystocia 
Impacted shoulders 

O66.1 Obstructed labour due to locked twins 

O66.2 Obstructed labour due to unusually large 
fetus 

O66.3 Obstructed labour due to other 
abnormalities of fetus 
Dystocia due to:  

 conjoined twins  

 fetal:  

 ascites  

 hydrops  

 meningomyelocele  

 sacral teratoma  

 tumour 

 hydrocephalic fetus 

O66.4 Failed trial of labour, unspecified 
Failed trial of labour with subsequent delivery by 

caesarean section 

O66.5 Failed application of vacuum extractor and 
forceps, unspecified 
Failed application of ventouse or forceps, with 

subsequent delivery by forceps or caesarean 

section respectively 

O66.8 Other specified obstructed labour 

O66.9 Obstructed labour, unspecified 
Dystocia:  

 NOS  

 fetal NOS  

 maternal NOS 

O67 Labour and delivery complicated by 
intrapartum haemorrhage, not 
elsewhere classified 
Excl.:  antepartum haemorrhage NEC (O46.-)  

 placenta praevia (O44.-)  

 postpartum haemorrhage (O72.-)  

premature separation of placenta 

[abruptio placentae] (O45.-)  

O67.0 Intrapartum haemorrhage with coagulation 
defect 
Intrapartum haemorrhage (excessive) associated 

with:  

 afibrinogenaemia  

 disseminated intravascular coagulation  

 hyperfibrinolysis  

 hypofibrinogenaemia 

O67.8 Other intrapartum haemorrhage 
Excessive intrapartum haemorrhage 

O67.9 Intrapartum haemorrhage, unspecified 

O65.9 Chuyển dạ đình trệ do bất thường 
 khung chậu mẹ chưa xác định rõ 

O66 Chuyển dạ đình trệ khác 

O66.0 Chuyển dạ đình trệ do đẻ khó do vai 
Ngôi vai găm chặt 

O66.1 Chuyển dạ đình trệ do sinh đôi cản trở 
nhau 

O66.2 Chuyển dạ đình trệ do thai to bất thường 

 
O66.3 Chuyển dạ đình trệ do bất thường khác 

của thai 
Đẻ khó do:  

 sinh đôi dính nhau  

 thai:  

 cổ trướng/ có dịch ổ bụng  

 phù thai  

 thoát vị màng não, màng tuỷ  

 u quái xương cùng 

 khối u  

 não úng thuỷ  

O66.4 Nghiệm pháp/gây chuyển dạ thất bại, 
chưa xác định rõ 
Nghiệm pháp/ gây chuyển dạ thất bại phải kết 

thúc bằng mổ lấy thai 

O66.5 Đặt forcep hay giác hút thất bại, chưa xác 
định rõ 
Đặt forcep hay giác hút thất bại phải kết thúc cuộc 

đẻ bằng forcep hay mổ lấy thai 

O66.8 Chuyển dạ đình trệ chỉ rõ khác 

O66.9 Chuyển dạ đình trệ, chưa xác định rõ 
Đẻ khó:  

 K ĐK  

 do thai K ĐK 

 do mẹ K ĐK  

O67 Chuyển dạ và đẻ có biến chứng 
chảy máu trong đẻ chưa được xếp 
loại ở phần khác 
Loại trừ:  Chảy máu trước đẻ chưa được xếp 

loại ở phần khác (O46.-)  

Rau tiền đạo (O44.-)  

 Chảy máu sau đẻ (O72.-)  

Rau bong non (O45.-)  

O67.0 Chảy máu trong đẻ do thiếu hụt yếu tố 
đông máu 
Chảy máu trong đẻ (nhiều) phối hợp với:  

 không có sinh sợi huyết trong máu  

 đông máu rải rác trong lòng mạch 

 tăng tiêu sợi huyết  

 giảm sinh sợi huyết trong máu  

O67.8 Chảy máu trong đẻ khác 
Chảy máu trong đẻ nhiều 

O67.9 Chảy máu trong đẻ, chưa xác định rõ 
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O68 Labour and delivery complicated by 
fetal stress [distress] 
Incl.:  fetal distress in labour or delivery due to 

drug administration 

O68.0 Labour and delivery complicated by fetal 
heart rate anomaly 
Fetal:  

 bradycardia  

 heart rate irregularity  

 tachycardia 

Excl.:  with meconium in amniotic fluid (O68.2)  

 
O68.1 Labour and delivery complicated by 

meconium in amniotic fluid 
Excl.:  with fetal heart rate anomaly (O68.2)  

O68.2 Labour and delivery complicated by fetal 
heart rate anomaly with meconium in 
amniotic fluid 

O68.3 Labour and delivery complicated by 
biochemical evidence of fetal stress 
Abnormal fetal:  

 acidaemia  

 acid-base balance 

O68.8 Labour and delivery complicated by other 
evidence of fetal stress 
Evidence of fetal distress:  

 electrocardiographic  

 ultrasonic 

O68.9 Labour and delivery complicated by fetal 
stress, unspecified 

O69 Labour and delivery complicated by 
umbilical cord complications 

O69.0 Labour and delivery complicated by 
prolapse of cord 

O69.1 Labour and delivery complicated by cord 
around neck, with compression 

O69.2 Labour and delivery complicated by other 
cord entanglement, with compression 
Compression of cord NOS  

Entanglement of cords of twins in monoamniotic 

sac  

Knot in cord 

O69.3 Labour and delivery complicated by short 
cord 

O69.4 Labour and delivery complicated by vasa 
praevia 
Haemorrhage from vasa praevia 

 
O69.5 Labour and delivery complicated by 

vascular lesion of cord 
Cord:  

 bruising  

 haematoma 

Thrombosis of umbilical vessels 

 

O68 Chuyển dạ và đẻ có biến chứng 
suy thai 
Bao gồm:  suy thai trong chuyển dạ và trong đẻ 

do dùng thuốc 

O68.0 Chuyển dạ và đẻ có nhịp tim thai bất 
thường 
Thai:  

 nhịp tim thai chậm  

 nhịp tim thai không đều  

 nhịp tim thai nhanh 

Loại trừ:  nước ối có lẫn phân su (O68.2)  

O68.1 Chuyển dạ và đẻ có nước ối lẫn phân su 
Loại trừ:  với nhịp tim thai bất thường (O68.2)  

 

O68.2 Chuyển dạ và đẻ có nhịp tim thai bất 
thường và nước ối lẫn phân su 

O68.3 Chuyển dạ và đẻ có các dấu hiệu sinh hoá 
của suy thai 
Bất thường của thai:  

 toan máu 

 cân bằng toan kiềm  

O68.8 Chuyển dạ và đẻ có các dấu hiệu khác của 
suy thai 
Các dấu hiệu của suy thai:  

 điện tâm đồ 

 siêu âm  

O68.9 Chuyển dạ và đẻ có suy thai, chưa xác 
định rõ 

O69 Chuyển dạ và đẻ có biến chứng do 
dây rốn 

O69.0 Chuyển dạ và đẻ có biến chứng do sa dây 
rốn 

O69.1 Chuyển dạ và đẻ có biến chứng dây rốn 
quấn quanh cổ bị chèn ép 

 
O69.2 Chuyển dạ và đẻ có vướng mắc khác của 

dây rốn với chèn ép 
Chèn ép dây rốn K ĐK 

Vướng mắc dây rốn trong sinh đôi một ối 

Thắt nút dây rốn  

 

O69.3 Chuyển dạ và đẻ có dây rốn ngắn 

 
O69.4 Chuyển dạ và đẻ có biến chứng do mạch 

máu tiền đạo 
Chảy máu từ mạch máu tiền đạo 

O69.5 Chuyển dạ và đẻ có biến chứng tổn 
thương mạch máu của dây rốn 
Dây rốn:  

 thâm tím 

 máu tụ  
Huyết khối mạch máu rốn 
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O69.8 Labour and delivery complicated by other 
cord complications 
Cord around neck without compression 

O69.9 Labour and delivery complicated by cord 
complication, unspecified 

O70 Perineal laceration during delivery 
Incl.:  episiotomy extended by laceration 

Excl.:  obstetric high vaginal laceration (O71.4)  

 vaginal sulcus laceration (O71.4) 

O70.0 First degree perineal laceration during 
delivery 

 Perineal laceration, rupture or tear (involving):  

 fourchette  

 labia  

 periurethral tissue 

 skin  

 slight  

 vagina, low 

 vulva 

during delivery 

Excl:  periurethral laceration involving urethra 

  (O71.5) 

  that with laceration of: 

  high vaginal wall (middle) (upper

 third of vaginal wall) (O71.4) 

  vaginal sulcus (O71.4) 

 
O70.1 Second degree perineal laceration during 

delivery 
Perineal laceration, rupture or tear as in O70.0, 

also involving: 

 pelvic floor  

 perineal muscles  

 vaginal muscles 

during delivery 

Excl.:  that involving anal sphincter (O70.2)  

O70.2 Third degree perineal laceration during 
delivery 
Perineal laceration, rupture or tear as in O70.1, 

also involving:  

 anal sphincter  

 rectovaginal septum  

 sphincter NOS 
during delivery 

Excl.:  that involving anal or rectal mucosa 

(O70.3)  

O70.3 Fourth degree perineal laceration during 
delivery 
Perineal laceration, rupture or tear as in O70.2, 

also involving: 

 anal mucosa  

 rectal mucosa during delivery 

O70.9 Perineal laceration during delivery, 
unspecified 

O71 Other obstetric trauma 
Incl.:  damage from instruments 

O69.8 Chuyển dạ và đẻ có biến chứng khác của 
dây rốn 

 Dây rốn quanh cổ không có chèn ép 

O69.9 Chuyển dạ và đẻ có biến chứng khác của 
dây rốn, chưa xác định rõ 

O70 Rách tầng sinh môn trong đẻ 
Bao gồm:  cắt tầng sinh môn bị rách thêm 

Loại trừ:  Rách âm đạo cao do sản khoa (O71.4) 

  Rách khe âm đạo (O71.4) 

O70.0 Rách tầng sinh môn độ I trong đẻ 
  

Rách tầng sinh môn, rạn nứt (kéo theo):  

 mép  

 môi  

 tổ chức quanh niệu đạo 

 da  

 môi bé  

 âm đạo, thấp 

 âm hộ  

trong khi đẻ 

Loại trừ:  Rách tổ chức quanh niệu đạo có tổn 

thương niệu đạo (O71.5) 

       Kèm theo rách của: 

 thành âm đạo cao (giữa) (phần ba 

 trên của thành âm đạo) (O71.4) 

 khe âm đạo (O71.4) 

O70.1 Rách tầng sinh môn độ II trong đẻ 
Rách tầng sinh môn, rạn nứt như trong 070.0, còn 

kéo theo:  

 sàn chậu  

 cơ tầng sinh môn  

 cơ âm đạo  

trong khi đẻ 

Loại trừ:  rách kéo theo cơ vòng hậu môn 

(O70.2)  

O70.2 Rách tầng sinh môn độ III trong đẻ 
Rách tầng sinh môn, rạn nứt như trong 070.1, còn 

kéo theo:  

 cơ thắt hậu môn  

 vách trực tràng - âm đạo  

 cơ thắt K ĐK  

trong đẻ 

Loại trừ:  rách kéo theo rách niêm mạc hậu 

môn, trực tràng (O70.3)  

 
 
O70.3 Rách tầng sinh môn độ IV trong đẻ 

 

Rách tầng sinh môn, rạn nứt như trong 070.2, còn 

kéo theo:  

 niêm mạc hậu môn  

 niêm mạc trực tràng trong đẻ 

O70.9 Rách tầng sinh môn chưa xác định rõ 

O71 Chấn thương sản khoa khác 
Bao gồm:  tổn thương vì dụng cụ 
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O71.0 Rupture of uterus before onset of labour 

O71.1 Rupture of uterus during labour 
Rupture of uterus not stated as occurring before 

onset of labour 

O71.2 Postpartum inversion of uterus 

O71.3 Obstetric laceration of cervix 
Annular detachment of cervix 

O71.4 Obstetric high vaginal laceration alone 
Laceration of: 

 middle or upper third of vaginal wall 

 vaginal sulcus 

Excl.:  that of the lower vagina (O70.-)  

O71.5 Other obstetric injury to pelvic organs 
Obstetric injury to:  

 bladder  

 urethra 

Excl.:  (minor) laceration involving periurethral 

tissue only (O70.0) 

O71.6 Obstetric damage to pelvic joints and 
ligaments 

Avulsion of inner symphyseal cartilage  

Damage to coccyx  

Traumatic separation of symphysis 

(pubis) 

obstetric 

O71.7 Obstetric haematoma of pelvis 
Obstetric haematoma of:  

 perineum  

 vagina  

 vulva 

O71.8 Other specified obstetric trauma 

O71.9 Obstetric trauma, unspecified 

O72 Postpartum haemorrhage 
Incl.:  haemorrhage after delivery of fetus or 

infant 

O72.0 Third-stage haemorrhage 
Haemorrhage associated with retained, trapped or 

adherent placenta  

Retained placenta NOS 

Use additional code, if desired, to identify any 

morbidly adherent placenta (O43.2)  

O72.1 Other immediate postpartum haemorrhage 
Haemorrhage following delivery of placenta  

Postpartum haemorrhage (atonic) NOS 

O72.2 Delayed and secondary postpartum 
haemorrhage 
Haemorrhage associated with retained portions of 

placenta or membranes  

Retained products of conception NOS, following 

delivery 

O72.3 Postpartum coagulation defects 
Postpartum:  

 afibrinogenaemia  

 fibrinolysis 

O71.0 Vỡ tử cung trước chuyển dạ 

O71.1 Vỡ tử cung trong chuyển dạ 
Vỡ tử cung chưa xác định rõ là xảy ra trước 

chuyển dạ 

O71.2 Lộn tử cung sau đẻ 

O71.3 Rách cổ tử cung sản khoa 
Đứt rời cổ tử cung 

O71.4 Rách âm đạo cao đơn thuần do sản khoa 
Rách thành của: 

 thành âm đạo đoạn giữa hoặc phần ba trên 

  khe âm đạo 

Loại trừ:  rách âm đạo thấp (O70.-)  

O71.5 Thương tổn các tạng tiểu khung khác do 
sản khoa 
Thương tổn do sản khoa:  

 bàng quang  

 niệu đạo 

Loại trừ:  rách đơn thuần (ít) tổ chức quanh niệu 

đạo (O70.0) 

O71.6 Tổn thương khớp vùng chậu và dây 
chằng do sản khoa 

Rạn sụn trong khớp mu  

Tổn thương xương cụt  

Giãn khớp mu do chấn thương  
do sản khoa 

 
O71.7 Máu tụ tiểu khung do sản khoa 

Máu tụ do sản khoa của:  

 tầng sinh môn  

 âm đạo 

 âm hộ  

O71.8 Chấn thương sản khoa chỉ rõ khác 

O71.9 Chấn thương sản khoa, chưa xác định rõ 

O72 Chảy máu sau đẻ 
Bao gồm:  chảy máu sau đẻ thai 

O72.0 Chảy máu thời kỳ sổ rau 
Chảy máu kết hợp với sót rau, rau cầm tù, rau bám 

chặt  

Sót rau K ĐK 

Sử dụng mã bổ sung nếu muốn xác định bất kỳ 

tình trạng rau cài răng lược nào (O43.2) 

O72.1 Chảy máu ngay sau lúc đẻ khác 
Chảy máu theo sau sổ rau 

Chảy máu sau đẻ (đờ tử cung) K ĐK  

O72.2 Chảy máu muộn và thứ phát sau đẻ 
Chảy máu phối hợp với sót một phần bánh rau hay 

màng rau  

Sót phần thai hay phần phụ của thai K ĐK sau đẻ 

O72.3 Thiếu hụt đông máu sau đẻ 
Sau đẻ:  

 không có sợi huyết trong máu  

 tiêu sợi huyết 
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O73 Retained placenta and membranes, 
without haemorrhage 

O73.0 Retained placenta without haemorrhage 
Use additional code, if desired, to identify any 

morbidly adherent placenta (O43.2)  

O73.1 Retained portions of placenta and 
membranes, without haemorrhage 
Retained products of conception following 

delivery, without haemorrhage 

O74 Complications of anaesthesia 
during labour and delivery 
Incl.:  maternal complications arising from the 

administration of a general or local 

anaesthetic, analgesic or other sedation 

during labour and delivery 

O74.0 Aspiration pneumonitis due to anaesthesia 
during labour and delivery 

Inhalation of stomach contents 

or secretions NOS  

Mendelson syndrome 

due to anaesthesia 

during labour and 

delivery 

O74.1 Other pulmonary complications of 
anaesthesia during labour and delivery 
Pressure collapse of lung due to anaesthesia during 

labour and delivery 

O74.2 Cardiac complications of anaesthesia 
during labour and delivery 
Cardiac:  

 arrest  

 failure 
due to anaesthesia during labour 

and delivery 

 
O74.3 Central nervous system complications of 

anaesthesia during labour and delivery 
Cerebral anoxia due to anaesthesia during labour 

and delivery 

 

O74.4 Toxic reaction to local anaesthesia during 
labour and delivery 

O74.5 Spinal and epidural anaesthesia-induced 
headache during labour and delivery 

O74.6 Other complications of spinal and epidural 
anaesthesia during labour and delivery 

O74.7 Failed or difficult intubation during labour 
and delivery 

O74.8 Other complications of anaesthesia during 
labour and delivery 

O74.9 Complication of anaesthesia during labour 
and delivery, unspecified 

O75 Other complications of labour and 
delivery, not elsewhere classified 
Excl.:  puerperal:  

 infection (O86.-)  

O73 Sót rau và màng rau không có chảy 
máu 

O73.0 Sót rau không có chảy máu 
Sử dụng mã bổ sung nếu muốn xác định bất kỳ 

tình trạng rau cài răng lược nào (O43.2) 

O73.1 Sót phần bánh rau và màng rau, không có 
chảy máu 
Sót phần thai hay phần phụ của thai sau đẻ, không 

có chảy máu 

O74 Biến chứng của gây mê trong 
chuyển dạ và trong đẻ 
Bao gồm:  biến chứng của mẹ nặng lên khi dùng 

thuốc gây mê, gây tê tại chỗ, giảm 

đau, an thần khác trong chuyển dạ và 

trong đẻ. 

O74.0 Viêm phổi do hít vì gây mê trong chuyển 
dạ và trong đẻ 

Hít chất dịch dạ dày hay 

chất tiết K ĐK  

Hội chứng Mendelson 

do gây mê trong 

chuyển dạ, trong đẻ 

O74.1 Biến chứng khác của phổi do gây mê 
trong chuyển dạ, trong đẻ 
 ẹp phổi do gây mê trong chuyển dạ, trong đẻ 

O74.2 Biến chứng tim của gây mê trong chuyển 
dạ, trong đẻ 

Tim:  

 ngừng tim  

 suy tim 

do gây mê trong chuyển dạ, 

trong đẻ 

 
 
O74.3 Biến chứng hệ thống thần kinh trung 

ương của gây mê trong chuyển dạ, trong 
đẻ 
Thiếu máu não do gây mê trong chuyển dạ, trong 

đẻ 

O74.4 Phản ứng độc của gây tê tại chỗ trong 
chuyển dạ, trong đẻ 

O74.5 Đau đầu do gây tê tuỷ sống và ngoài 
màng cứng trong chuyển dạ, trong đẻ 

O74.6 Biến chứng khác của gây tê tuỷ sống và 
gây tê ngoài màng cứng trong chuyển dạ, 
trong đẻ 

O74.7 Không đặt được hay khó đặt nội khí quản 
trong chuyển dạ, trong đẻ 

O74.8 Biến chứng khác của gây mê trong 
chuyển dạ, trong đẻ 

O74.9 Biến chứng của gây mê trong chuyển dạ, 
trong đẻ, chưa xác định rõ 

O75 Biến chứng khác của chuyển dạ 
không phân loại nơi khác 
Loại trừ:  Sau đẻ:  

 nhiễm khuẩn (O86.-)  
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 sepsis (O85)  

O75.0 Maternal distress during labour and 
delivery 

O75.1 Shock during or following labour and 
delivery 
Obstetric shock 

O75.2 Pyrexia during labour, not elsewhere 
classified 

O75.3 Other infection during labour 
Sepsis during labour 

O75.4 Other complications of obstetric surgery 
and procedures 

Cardiac:  

 arrest  

 failure 

Cerebral anoxia 

following caesarean or other 

obstetric surgery or 

procedures, including delivery 

NOS 

Excl.:  complications of anaesthesia during 

labour and delivery (O74.-)  

 obstetric (surgical) wound:  

 disruption (O90.0-O90.1)  

 haematoma (O90.2)  

 infection (O86.0)  

O75.5 Delayed delivery after artificial rupture of 
membranes 

O75.6 Delayed delivery after spontaneous or 
unspecified rupture of membranes 
Excl.:  spontaneous premature rupture of 

membranes (O42.-)  

O75.7 Vaginal delivery following previous 
caesarean section 

O75.8 Other specified complications of labour 
and delivery 

O75.9 Complication of labour and delivery, 
unspecified 

Delivery 
(O80-O84)  
 
Note:  For use of these categories reference should be 

made to the mortality and morbidity coding rules 

and guidelines in Volume 2. 

O80 Single spontaneous delivery 
Incl.:  cases with minimal or no assistance, with 

or without episiotomy  

delivery in a completely normal case 

 

O80.0 Spontaneous vertex delivery 

O80.1 Spontaneous breech delivery 

O80.8 Other single spontaneous delivery 

O80.9 Single spontaneous delivery, unspecified 
Spontaneous delivery NOS 

 nhiễm khuẩn huyết (O85)  

O75.0 Tình trạng nguy cấp của mẹ trong chuyển 
dạ, trong đẻ 

O75.1 Choáng trong hay sau chuyển dạ và đẻ 
Choáng sản khoa 

O75.2 Sốt trong chuyển dạ, không phân loại nơi 
khác 

O75.3 Nhiễm khuẩn khác trong chuyển dạ 
Nhiễm khuẩn trong chuyển dạ 

O75.4 Biến chứng khác của phẩu thuật và thủ 
thuật sản khoa 

Tim:  

 ngừng tim  

 suy tim 

Thiếu oxy não  

sau mổ lấy thai, phẫu thuật 

sản khoa hay thủ thuật sản 

khoa, bao gồm cả đẻ K ĐK 

Loại trừ:  Biến chứng của gây mê trong chuyể 

dạ, trong đẻ (O74.-)  

 Vết thương (do mổ) sản khoa:  

 toác (O90.0-O90.1)  

 máu tụ (O90.2)  

 nhiễm khuẩn (O86.0)  

O75.5 Đẻ muộn sau khi bấm ối 

O75.6 Đẻ muộn sau khi vỡ ối tự nhiên hay chưa 
xác định rõ 
Loại trừ:  ối vỡ sớm tự nhiên (O42.-)  

 

O75.7 Đẻ đường dưới sau mổ lấy thai cũ 

O75.8 Biến chứng chỉ rõ khác của chuyển dạ và 
đẻ 

O75.9 Biến chứng của chuyển dạ và đẻ chưa xác 
định rõ 

Cuộc đẻ 
(O80-O84)  
 
Ghi chú:  Để sử dụng kiểu phân loại này phải tuân theo 

qui tắc mã tử vong, bệnh tật và hướng dẫn 

trong tập II. 

 
O80 Đẻ thường một thai 

Bao gồm:  Các trường hợp không có hay có tối 

thiểu các thủ thuật, có hay không cắt 

tầng sinh môn  

 Đẻ hoàn toàn bình thường 

O80.0 Đẻ thường ngôi đầu 

O80.1 Đẻ thường ngôi mông 

O80.8 Đẻ thường một thai khác 

O80.9 Đẻ thường một thai chưa xác định rõ 
Đẻ thường K ĐK 
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O81 Single delivery by forceps and 
vacuum extractor 
Excl.:  failed application of vacuum extractor or 

forceps (O66.5)  

O81.0 Low forceps delivery 

O81.1 Mid-cavity forceps delivery 

O81.2 Mid-cavity forceps with rotation 

O81.3 Other and unspecified forceps delivery 

O81.4 Vacuum extractor delivery 
Ventouse delivery 

O81.5 Delivery by combination of forceps and 
vacuum extractor 
Forceps and ventouse delivery 

O82 Single delivery by caesarean 
section 

O82.0 Delivery by elective caesarean section 
Repeat caesarean section NOS 

O82.1 Delivery by emergency caesarean section 

O82.2 Delivery by caesarean hysterectomy 

O82.8 Other single delivery by caesarean section 

O82.9 Delivery by caesarean section, unspecified 

O83 Other assisted single delivery 

O83.0 Breech extraction 

O83.1 Other assisted breech delivery 
Breech delivery NOS 

O83.2 Other manipulation-assisted delivery 
Version with extraction 

O83.3 Delivery of viable fetus in abdominal 
pregnancy 

O83.4 Destructive operation for delivery 

 Cleidotomy  

 Craniotomy  

 Embryotomy 
to facilitate delivery 

O83.8 Other specified assisted single delivery 

O83.9 Assisted single delivery, unspecified 
Assisted delivery NOS 

O84 Multiple delivery 
Use additional code (O80-O83), if desired, to 

indicate the method of delivery of each fetus or 

infant. 

O84.0 Multiple delivery, all spontaneous 

O84.1 Multiple delivery, all by forceps and 
vacuum extractor 

 

 

O81 Đẻ một thai bằng forcep hay giác 
hút 
Loại trừ:  đặt giác hút hay forcep thất bại 

(O66.5)  

O81.0 Đặt forcep thấp 

O81.1 Đặt forcep trung bình 

O81.2 Đặt forcep trung bình có quay 

O81.3 Đặt forcep khác chưa xác định rõ 

O81.4 Đặt giác hút 
Đặt giác hút 

O81.5 Đặt phối hợp cả forcep và giác hút 
 

Đặt forcep và giác hút 

O82 Mổ lấy thai cho một thai 

 
O82.0 Mổ lấy thai chủ động 

Mổ lấy thai lại K ĐK 

O82.1 Mổ lấy thai cấp cứu 

O82.2 Mổ lấy thai, tiếp theo cắt tử cung 

O82.8 Mổ lấy thai khác cho một thai 

O82.9 Mổ lấy thai chưa xác định rõ 

O83 Đẻ một thai vớithủ thuật khác 

O83.0 Kéo thai trong ngôi mông 

O83.1 Thủ thuật khác trong ngôi mông 
Đẻ ngôi mông K ĐK 

O83.2 Đẻ nhờ thủ thuật khác bằng tay 
Xoay thai và kéo thai 

O83.3 Đẻ thai sống trong chửa trong ổ bụng 

O83.4 Các thủ thuật huỷ thai 

Cắt xương đòn 

Chọc sọ  

Cắt thai  
giúp cho cuộc đẻ dễ dàng 

O83.8 Các thủ thuật chỉ rõ khác trong đẻ một 
thai 

O83.9 Các thủ thuật chưa xác định rõ khác trong 
đẻ một thai 
Thủ thuật K ĐK 

O84 Đẻ nhiều thai 
Sử dụng thêm mã (O80-O83) nếu muốn để xác 

định cách đẻ của mỗi thai. 

 

O84.0 Đẻ nhiều thai hoàn toàn tự nhiên 

O84.1 Đẻ nhiều thai, tất cả bằng forcep hay giác 
hút 
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O84.2 Multiple delivery, all by caesarean section 

O84.8 Other multiple delivery 
Multiple delivery by combination of methods 

O84.9 Multiple delivery, unspecified 

Complications predominantly related 
to the puerperium 
(O85-O92)  
 
Note:  Categories O88.-, O91.- and O92.- include the 

listed conditions even if they occur during 

pregnancy and childbirth. 

Excl.:  mental and behavioural disorders associated with 

the puerperium (F53.-)  

obstetrical tetanus (A34)  

puerperal osteomalacia (M83.0)  

O85 Puerperal sepsis 
Puerperal:  

 endometritis  

 fever  

 peritonitis  

 sepsis 

Use additional code (B95-B98) , if desired, to 

identify infectious agent. 

Excl.:  obstetric pyaemic and septic embolism 

(O88.3)  

sepsis during labour (O75.3)  

O86 Other puerperal infections 
Use additional code (B95-B98) , if desired, to 

identify infectious agent. 

Excl.:  infection during labour (O75.3)  

 
 
O86.0 Infection of obstetric surgical wound 

Infected:  

 caesarean section wound  

 perineal repair 

following 

delivery 

O86.1 Other infection of genital tract following 
delivery 

Cervicitis  

Vaginitis following delivery 

O86.2 Urinary tract infection following delivery 
Conditions in N10-N12, N15.-, N30.-, N34.-, 

N39.0 following delivery 

O86.3 Other genitourinary tract infections 
following delivery 
Puerperal genitourinary tract infection NOS 

O86.4 Pyrexia of unknown origin following 
delivery 
Puerperal:  

 infection NOS  

 pyrexia NOS 

Excl.:  puerperal fever (O85)  

pyrexia during labour (O75.2)  

O84.2 Đẻ nhiều thai, tất cả bằng mổ lấy thai 

O84.8 Đẻ nhiều thai khác 
Đẻ nhiều thai bằng nhiều phương pháp kết hợp 

O84.9 Đẻ nhiều thai chưa xác định rõ 

Biến chứng chủ yếu liên quan đến sau 
đẻ 
(O85-O92)  
 
Ghi chú:  Loại O88.-, O91.- , O92.- bao gồm các tình 

trạng được liệt kê ngay cả nếu xảy ra trong khi 

có thai hay trong khi đẻ 

Loại trừ:   Rối loạn tâm thần và hành vi phối hợp sau đẻ 

(F53.-)  

Uốn ván sản khoa (A34) 

Loãng xương sau đẻ (M83.0) 

O85 Nhiễm khuẩn sau đẻ 
Sau đẻ:  

 viêm niêm mạc tử cung  

 sốt  

 viêm phúc mạc 

 nhiễm khuẩn huyết 
Sử dụng mã bổ sung (B95-B97), nếu muốn để 

nhận biết tác nhân gây nhiễm khuẩn. 

Loại trừ:  tắc mạch do nhiễm khuẩn mủ huyết 

và nhiễm sản khoa (O88.3)  

 nhiễm khuẩn huyết trong chuyển dạ 

(O75.3)  

O86 Nhiễm khuẩn sau đẻ khác 
Sử dụng mã bổ sung (B95-B97), nếu muốn nhận 

biết tác nhân gây nhiễm khuẩn. 

Loại trừ:  nhiễm khuẩn trong lúc chuyển dạ 

(O75.3)  

 
O86.0 Nhiễm khuẩn vết thương do phẫu thuật 

sản khoa 

Nhiễm khuẩn:  

 vết mổ lấy thai  

 vết khâu tầng sinh môn  
sau đẻ 

O86.1 Nhiễm khuẩn đường sinh dục khác sau đẻ 

Viêm cổ tử cung  

Viêm âm đạo sau đẻ 

O86.2 Nhiễm khuẩn đường tiết niệu sau đẻ 
Mã trong Nl0-N12, N15.-, N30.-, N34.-, N39.0 

sau đẻ 

O86.3 Nhiễm khuẩn khác của đường tiết niệu 
sinh dục sau đẻ 
Nhiễm khuẩn đường tiết niệu sinh dục sau đẻ 

K ĐK 

O86.4 Sốt không rõ nguyên nhân sau đẻ 
Sau đẻ:  

 nhiễm khuẩn K ĐK  

 sốt K ĐK 

Loại trừ:  Sốt sau đẻ (O85)  

 Sốt trong lúc chuyển dạ (O75.2)  



 – 512 – 

O86.8 Other specified puerperal infections 

O87 Venous complications and 
haemorrhoids in the puerperium 
Incl.:  in labour, delivery and the puerperium 

Excl.:  obstetric embolism (O88.-)  

venous complications in pregnancy 

(O22.-)  

O87.0 Superficial thrombophlebitis in the 
puerperium 

O87.1 Deep phlebothrombosis in the puerperium 
Deep-vein thrombosis, postpartum  

Pelvic thrombophlebitis, postpartum 

O87.2 Haemorrhoids in the puerperium 

O87.3 Cerebral venous thrombosis in the 
puerperium 
Cerebrovenous sinus thrombosis in the puerperium 

O87.8 Other venous complications in the 
puerperium 
Genital varices in the puerperium 

O87.9 Venous complication in the puerperium, 
unspecified 
Puerperal:  

 phlebitis NOS  

 phlebopathy NOS  

 thrombosis NOS 

O88 Obstetric embolism 
Incl.:  pulmonary emboli in pregnancy, 

childbirth or the puerperium 

Excl.:  embolism complicating abortion or 

ectopic or molar pregnancy (O00-O07, 

O08.2)  

O88.0 Obstetric air embolism 

O88.1 Amniotic fluid embolism 
Anaphylactoid syndrome of pregnancy 

O88.2 Obstetric blood-clot embolism 
Obstetric (pulmonary) embolism NOS  

Puerperal (pulmonary) embolism NOS 

O88.3 Obstetric pyaemic and septic embolism 

O88.8 Other obstetric embolism 
Obstetric fat embolism 

O89 Complications of anaesthesia 
during the puerperium 
Incl.:  maternal complications arising from the 

administration of a general or local 

anaesthetic, analgesic or other sedation 

during the puerperium 

O89.0 Pulmonary complications of anaesthesia 
during the puerperium 

Aspiration pneumonitis  

Inhalation of stomach  

contents or secretions NOS  

Mendelson syndrome  

due to anaesthesia 

during the 

puerperium 

O86.8 Nhiễm khuẩn sau đẻ xác định khác 

O87 Biến chứng tĩnh mạch và trĩ trong 
thời gian sau đẻ 
Bao gồm:  trong chuyển dạ, trong khi đẻ và sau 

khi đẻ 

Loại trừ:  Tắc mạch sản khoa (O88.-) 

 Biến chứng tĩnh mạch trong lúc có 

thai (O22.-)  

O87.0 Viêm tắc tĩnh mạch nông sau đẻ 

 
O87.1 Viêm tắc tĩnh mạch sâu sau đẻ 

Huyết khối tĩnh mạch sâu sau đẻ  

Viêm tắc tĩnh mạch tiểu khung sau đẻ 

O87.2 Trĩ sau đẻ 

O87.3 Huyết khối tĩnh mạch não sau đẻ 
Huyết khối xoang tĩnh mạch não sau đẻ 

O87.8 Biến chứng tĩnh mạch khác sau đẻ 
Giãn tĩnh mạch sinh dục sau đẻ 

O87.9 Biến chứng tĩnh mạch sau đẻ chưa xác 
định rõ 
Sau đẻ:  

 viêm tĩnh mạch K ĐK 

 bệnh lý tĩnh mạch K ĐK  

 huyết khối K ĐK  

O88 Tắc mạch sản khoa 
Bao gồm:  tắc mạch phổi trong lúc có thai, trong 

đẻ và sau đẻ 

Loại trừ:  tắc mạch do biến chứng của sẩy thai, 

chửa ngoài tử cung và chửa trứng 

(O00-O07, O08.2)  

O88.0 Tắc mạch sản khoa do khí 

O88.1 Tắc mạch ối 
 Hội chứng phản vệ khi mang thai 

O88.2 Tắc mạch sản khoa do cục máu đông 
Tắc mạch (phổi) sản khoa K ĐK 

Tắc mạch (phổi) sau đẻ K ĐK  

O88.3 Tắc mạch do mủ huyết và nhiễm khuẩn 
sản khoa 

O88.8 Tắc mạch sản khoa khác 
Tắc mạch sản khoa do mỡ 

O89 Biến chứng của gây mê trong thời 
kỳ sau đẻ 
Bao gồm:  biến chứng của mẹ nặng lên vì dùng 

thuốc gây mê toàn thân hay tại chỗ, 

thuốc giảm đau hay an thần khác sau 

đẻ 

O89.0 Biến chứng phổi của gây mê trong thời kỳ 
sau đẻ 

Viêm phổi do hít  

Hít phải dịch dạ dày  

hay dịch K ĐK  

Hội chứng Mendelson  

do gây mê trong thời kỳ 

sau đẻ 
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Pressure collapse of lung 

O89.1 Cardiac complications of anaesthesia 
during the puerperium 

Cardiac:  

 arrest  

 failure 

due to anaesthesia during the 

puerperium 

O89.2 Central nervous system complications of 
anaesthesia during the puerperium 
Cerebral anoxia due to anaesthesia during the 

puerperium 

O89.3 Toxic reaction to local anaesthesia during 
the puerperium 

O89.4 Spinal and epidural anaesthesia-induced 
headache during the puerperium 

O89.5 Other complications of spinal and epidural 
anaesthesia during the puerperium 

O89.6 Failed or difficult intubation during the 
puerperium 

O89.8 Other complications of anaesthesia during 
the puerperium 

O89.9 Complication of anaesthesia during the 
puerperium, unspecified 

O90 Complications of the puerperium, 
not elsewhere classified 

O90.0 Disruption of caesarean section wound 

O90.1 Disruption of perineal obstetric wound 
Disruption of wound of:  

 episiotomy  

 perineal laceration 

Secondary perineal tear 

O90.2 Haematoma of obstetric wound 

O90.3 Cardiomyopathy in the puerperium 
Conditions in I42.- 

O90.4 Postpartum acute renal failure 
Hepatorenal syndrome following labour and 

delivery 

O90.5 Postpartum thyroiditis 

O90.8 Other complications of the puerperium, 
not elsewhere classified 
Placental polyp 

O90.9 Complication of the puerperium, 
unspecified 

O91 Infections of breast associated with 
childbirth 
Incl.:  the listed conditions during pregnancy, 

the puerperium or lactation 

O91.0 Infection of nipple associated with 
childbirth 
Abscess of nipple:  

 ẹp phổi 

O89.1 Biến chứng tim của gây mê trong thời kỳ 
sau đẻ 

Tim:  

 ngừng tim  

 suy tim 

do gây mê trong 

thời kỳ sau đẻ 

O89.2 Biến chứng của hệ thống thần kinh trung 
ương do gây mê sau đẻ 
Thiếu oxy não do gây mê trong thời kỳ sau đẻ 

 

O89.3 Phản ứng độc do gây tê tại chỗ trong thời 
kỳ sau đẻ 

O89.4 Đau đầu do gây tê tuỷ sống và ngoài 
màng cứng trong thời kỳ sau đẻ 

O89.5 Biến chứng khác của gây tê tuỷ sống và 
ngoài màng cứng trong thời kỳ sau đẻ 

O89.6 Đặt nội khí quản khó hay thất bại trong 
thời kỳ sau đẻ 

O89.8 Biến chứng khác của gây mê trong thời kỳ 
sau đẻ 

O89.9 Biến chứng, của gây mê trong thời kỳ sau 
đẻ 

O90 Biến chứng sau đẻ chưa được xếp 
loại 

O90.0 Toác vết mổ lấy thai 

O90.1 Toác vết khâu tầng sinh môn 
Toác vết khâu của:  

 cắt tầng sinh môn  

 rách tầng sinh môn 

Rách tầng sinh môn thứ phát  

O90.2 Máu tụ vết khâu sản khoa 

O90.3 Bệnh lý cơ tim trong thời kỳ hậu sản 
Các tình trạng trong I42.- 

O90.4 Suy thận cấp tính sau đẻ 
Hội chứng gan thận sau chuyển dạ và đẻ 

O90.5 Viêm tuyến giáp sau đẻ 

O90.8 Biến chứng khác sau đẻ chưa được xếp 
loại ở phần khác 
Polyp rau 

O90.9 Biến chứng sau đẻ chưa xác định rõ 

O91 Nhiễm khuẩn vú phối hợp với đẻ 
Bao gồm:  các tình trạng được chỉ ra trong thời 

kỳ có thai, sau đẻ và cho con bú 

 
O91.0 Nhiễm khuẩn núm vú phối hợp với đẻ 

Áp xe núm vú:  

 khi có thai  

 sau đẻ 
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 gestational  

 puerperal 

O91.1 Abscess of breast associated with 
childbirth 

Mammary abscess  

Purulent mastitis  

Subareolar abscess 
gestational or puerperal 

O91.2 Nonpurulent mastitis associated with 
childbirth 

 Lymphangitis of breast  

 Mastitis:  

 NOS  

 interstitial  

 parenchymatous 
gestational or puerperal 

O92 Other disorders of breast and 
lactation associated with childbirth 
Incl.:  the listed conditions during pregnancy, 

the puerperium or lactation 

O92.0 Retracted nipple associated with childbirth 

O92.1 Cracked nipple associated with childbirth 
Fissure of nipple, gestational or puerperal 

O92.2 Other and unspecified disorders of breast 
associated with childbirth 

O92.3 Agalactia 
Primary agalactia 

O92.4 Hypogalactia 

O92.5 Suppressed lactation 
Agalactia:  

 elective  

 secondary  

 therapeutic 

O92.6 Galactorrhoea 
Excl.:  galactorrhoea not associated with 

childbirth (N64.3)  

O92.7 Other and unspecified disorders of 
lactation 
Puerperal galactocele 

Other obstetric conditions, not 
elsewhere classified 
(O94-O99)  
 
Note:  For use of categories O95-O97 reference should be 

made to the mortality coding rules and guidelines 

in Volume 2. 

 

 

 

 

O91.1 Áp xe vú phối hợp với đẻ 

Áp xe vú  

Viêm vú thành mủ  

Áp xe dưới quầng vú  
khi có thai hay sau đẻ 

 
O91.2 Viêm vú không thành mủ phối hợp với đẻ 

Viêm bạch mạch vú 

Viêm vú 

 K ĐK 

 Kẽ 

 Nhu mô 

khi có thai hay sau đẻ 

O92 Các rối loạn khác của vú và tiết 
sữa phối hợp với đẻ 
 

Bao gồm:  các tình trạng chỉ ra trong khi có thai, 

sau đẻ hay cho con bú 

O92.0 Tụt núm vú phối hợp với đẻ 

O92.1 Nứt đầu vú phối hợp với đẻ 
Nứt đầu vú trong khi có thai hay sau đẻ 

O92.2 Các rối loạn khác chưa xác định rõ của vú 
phối hợp với đẻ 

O92.3 Không có sữa 
Không có sữa nguyên phát 

O92.4 Thiếu sữa, ít sữa 

O92.5 Cắt sữa 
Không có sữa:  

 do cai sữa  

 thứ phát  

 để điều trị 

O92.6 Tiết sữa 
Loại trừ:  tiết sữa không phối hợp với đẻ 

(N64.3)  

O92.7 Rối loạn tiết sữa khác chưa xác định rõ 
Nang sữa sau đẻ 

Các tình trạng sản khoa khác không 
được phân loại nơi khác 
(O94-O99)  
 
Ghi chú:  để sử dụng mã O95-O97 phải theo quy tắc và 

hướng dẫn của mã tử vong trong tập 2. 
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O94 Sequelae of complication of 
pregnancy, childbirth and the 
puerperium 
Note:  Category O94 is to be used for morbidity 

coding only to indicate previous episodes 

of conditions in categories O00-O75 and 

O85-O92 as the cause of sequelae, which 

are themselves classified elsewhere. The 

„sequelae‟ include conditions specified as 

such or as late effects, or those present 

one year or more after the onset of the 

causal condition. 

Not to be used for chronic complications of 

pregnancy, childbirth and the puerperium. Code 

these to O00-O75 and O85-O92. 

Excl.:  that resulting in death (O96.-, O97.-)  

 

O95 Obstetric death of unspecified 
cause 
Maternal death from unspecified cause occurring 

during pregnancy, labour and delivery, or the 

puerperium 

O96 Death from any obstetric cause 
occurring more than 42 days but 
less than one year after delivery 
Use additional code, if desired, to identify 

obstetric cause (direct or indirect) of death. 

O96.0 Death from direct obstetric cause 

 

O96.1 Death from indirect obstetric cause 

 

O96.9 Death from unspecified obstetric cause 

O97 Death from sequelae of obstetric 
causes 
Death from any obstetric cause (direct or indirect) 

occurring one year or more after delivery. 

Use additional code, if desired, to identify the 

obstetric cause (direct or indirect). 

O97.0 Death from sequelae of direct obstetric 
cause 

O97.1 Death from sequelae of indirect obstetric 
cause 

O97.9 Death from sequelae of obstetric cause, 
unspecified 

 

 

 

O94 Di chứng của biến chứng do thai 
nghén, sinh đẻ và sau đẻ 
Ghi chú:  Phân loại O94 chỉ được sử dụng cho 

mã hóa bệnh để chỉ những giai đoạn 

trước đó của những tình trạng được 

phân loại  O00-O75 và O85- O92 là 

nguyên nhân của các di chứng được 

phân loại ở phần khác. Các “di 

chứng” này bao gồm những tình trạng 

đã xác định hoặc những tác động 

muộn hoặc những người có biểu hiện 

một năm hoặc muộn hơn trong giai 

đoạn khởi bệnh. 

Không sử dụng cho những biến chứng mạn tính 

của thai nghén, sinh đẻ và sau đẻ. Những mã này 

là O00-O75 và O85-O92. 

Loại trừ:  dẫn đến tử vong (O96, O97)  

O95 Tử vong sản khoa vì nguyên nhân 
chưa xác định rõ 
Tử vong bà mẹ vì nguyên nhân chưa xác định rõ 

xảy ra trong khi mang thai, trong chuyển dạ, đẻ và 

sau khi đẻ 

O96 Tử vong vì bất kỳ nguyên nhân sản 
khoa nào sau khi đẻ từ 42 ngày 
đến dưới 1 năm 
Sử dụng mã bổ sung nếu muốn xác định nguyên 

nhân tử vong sản khoa  (trực tiếp hoặc gián tiếp). 

O96.0  Tử vong do nguyên nhân sản khoa trực 
tiếp 

O96.1  Tử vong do nguyên nhân sản khoa gián 
tiếp 

O96.9  Tử vong do nguyên nhân sản khoa không 
xác định 

O97 Tử vong vì di chứng của nguyên 
nhân sản khoa  
Tử vong do bất kỳ nguyên nhân sản khoa nào 

(trực tiếp hoặc gián tiếp) xảy ra sau đẻ trên 1 năm.  

Sử dụng mã bổ sung nếu muốn xác định nguyên 

nhân sản khoa (trực tiếp hoặc gián tiếp). 

O97.0  Tử vong do di chứng của nguyên nhân 
sản khoa trực tiếp 

O97.1  Tử vong do di chứng của nguyên nhân 
sản khoa gián tiếp 

O97.9  Tử vong do di chứng của nguyên nhân 
sản khoa,  không xác định 
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O98 Maternal infectious and parasitic 
diseases classifiable elsewhere but 
complicating pregnancy, childbirth 
and the puerperium 
Incl.:  the listed conditions when complicating 

the pregnant state, when aggravated by 

the pregnancy, or as a reason for obstetric 

care. 

Use additional code (Chapter I), if 

desired, to identify specific condition. 

Excl.:  asymptomatic human immunodeficiency 

virus [HIV] infection status (Z21)  

laboratory evidence of human 

immunodeficiency virus [HIV] (R75)  

 obstetrical tetanus (A34)  

 puerperal:  

 infection (O86.-)  

 sepsis (O85)  

when the reason for maternal care is that 

the disease is known or suspected to have 

affected the fetus (O35-O36)  

O98.0 Tuberculosis complicating pregnancy, 
childbirth and the puerperium 
Conditions in A15-A19 

O98.1 Syphilis complicating pregnancy, 
childbirth and the puerperium 
Conditions in A50-A53 

O98.2 Gonorrhoea complicating pregnancy, 
childbirth and the puerperium 
Conditions in A54.- 

O98.3 Other infections with a predominantly 
sexual mode of transmission complicating 
pregnancy, childbirth and the puerperium 
Conditions in A55-A64 

O98.4 Viral hepatitis complicating pregnancy, 
childbirth and the puerperium 
Conditions in B15-B19 

O98.5 Other viral diseases complicating 
pregnancy, childbirth and the puerperium 
Conditions in A80-B09, B25-B34 

O98.6 Protozoal diseases complicating 
pregnancy, childbirth and the puerperium 
Conditions in B50-B64 

O98.7 Human immunodeficiency virus [HIV] 
disease complicating pregnancy, 
childbirth and the puerperium 
 Conditions in (B20-B24)  

O98.8 Other maternal infectious and parasitic 
diseases complicating pregnancy, 
childbirth and the puerperium 

O98.9 Unspecified maternal infectious or 
parasitic disease complicating pregnancy, 
childbirth and the puerperium 

 

O98 Nhiễm khuẩn bà mẹ và bệnh ký 
sinh trùng đã được xếp loại nhưng 
gây biến chứng cho thai nghén, khi 
đẻ và sau khi đẻ 
Bao gồm:  các tình trạng chỉ ra khi gây biến 

chứng cho thai nghén, bị nặng lên khi 

có thai hoặc là lý do buộc phải chăm 

sóc sản khoa. 

Sử dụng mã bổ sung (chương I) nếu muốn biết 

bệnh lý cụ thể. 

Loại trừ:  Nhiễm HIV không có triệu chứng 

(Z21)  

 Có dấu hiệu xét nghiệm thấy nhiễm 

  HIV [HIV] (R75)  

Uốn ván sản khoa (A34)  

Sau đẻ:  

 nhiễm khuẩn (O86.-)  

 nhiễm khuẩn sau đẻ (O85)  
Khi lý do chăm sóc bà mẹ là vì các 

bệnh đã biết hay nghi ngờ có ảnh 

hưởng lên thai (O35-O36)  

O98.0 Bệnh lao gây biến chứng cho thai nghén, 
khi đẻ và sau đẻ 
Các tình trạng trong A15-A19. 

O98.1 Giang mai gây biến chứng cho thai nghén, 
khi đẻ và sau đẻ 
Các tình trạng trong A50-A53. 

O98.2 Bệnh lậu gây biến chứng cho thai nghén, 
khi đẻ và sau khi đẻ 
Các tình trạng trong A54.- 

O98.3 Nhiễm khuẩn khác chủ yếu lây truyền qua 
đường tình dục gây biến chứng cho thai 
nghén, khi đẻ và sau đẻ 
Các tình trạng trong A55-A64 

 
O98.4 Viêm gan virus gây biến chứng cho thai 

nghén, khi đẻ và sau khi đẻ 
Các tình trạng trong B15-B19 

O98.5 Bệnh do virus khác gây biến chứng cho 
thai nghén, khi đẻ và sau khi đẻ 
Các tình trạng trong A80-B09, B25-B34 

O98.6 Bệnh do đơn bào gây biến chứng cho thai 
nghén, khi đẻ và sau khi đẻ 
Các tình trạng trong B50-B64 

O98.7  Bệnh do virus gây suy giảm miễn dịch ở 
người [HIV] gây biến chứng cho thai 
nghén, khi đẻ và sau đẻ 

 Các tình trạng trong B20- B24 

O98.8 Bệnh nhiễm khuẩn và nhiễm KST khác 
của bà mẹ gây biến chứng cho thai nghén, 
khi đẻ và sau khi đẻ 

O98.9 Bệnh nhiễm khuẩn và nhiễm KST chưa 
xác định của bà mẹ gây biến chứng cho 
thai nghén, khi đẻ và sau khi đẻ 
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O99 Other maternal diseases 
classifiable elsewhere but 
complicating pregnancy, childbirth 
and the puerperium 
Note:  This category includes conditions which 

complicate the pregnant state, are 

aggravated by the pregnancy or are a 

main reason for obstetric care and for 

which the Alphabetical Index does not 

indicate a specific rubric in Chapter XV. 

Use additional code, if desired, to identify specific 

condition. 

Excl.:  infectious and parasitic diseases (O98.-)  

injury, poisoning and certain other 

consequences of external causes (S00-

T98)  

when the reason for maternal care is that 

the condition is known or suspected to 

have affected the fetus (O35-O36)  

O99.0 Anaemia complicating pregnancy, 
childbirth and the puerperium 
Conditions in D50-D64 

O99.1 Other diseases of the blood and blood-
forming organs and certain disorders 
involving the immune mechanism 
complicating pregnancy, childbirth and the 
puerperium 
Conditions in D65-D89 

Excl.:  haemorrhage with coagulation defects 

(O46.0, O67.0, O72.3)  

O99.2 Endocrine, nutritional and metabolic 
diseases complicating pregnancy, 
childbirth and the puerperium 
Conditions in E00-E90 

Excl.:  diabetes mellitus (O24.-)  

 malnutrition (O25)  

postpartum thyroiditis (O90.5)  

O99.3 Mental disorders and diseases of the 
nervous system complicating pregnancy, 
childbirth and the puerperium 
Conditions in F00-F99 and G00-G99 

Excl.:  postnatal depression (F53.0)  

pregnancy-related peripheral neuritis 

(O26.8)  

puerperal psychosis (F53.1)  

O99.4 Diseases of the circulatory system 
complicating pregnancy, childbirth and the 
puerperium 
Conditions in I00-I99 

Excl.: cardiomyopathy in the puerperium (O90.3)  

 hypertensive disorders (O10-O16)  

 obstetric embolism (O88.-)  

venous complications and cerebrovenous 

sinus thrombosis in:  

 labour, childbirth and the puerperium 

(O87.-)  

 pregnancy (O22.-)  

O99 Các bệnh khác của bà mẹ đã được 
xếp loại nhưng gây biến chứng 
cho thai nghén, khi đẻ và sau khi 
đẻ 
Chú ý:  bảng phân loại này bao gồm các tình 

trạng gây biến chứng cho thai nghén 

bị nặng lên khi có thai hoặc là lý do 

chính để chăm sóc sản khoa hay xếp 

theo vần ABC không được xác định 

trong mục riêng ở chương  V 

Dùng mã bổ sung, nếu muốn, để xác định bệnh lý 

cụ thể. 

Loại trừ:  Bệnh nhiễm khuẩn và ký sinh trùng 

(O98.-)  

Thương tổn, nhiễm độc và hậu quả 

của các nguyên nhân bên ngoài khác 

(S00-T98)  

Khi lý do chăm sóc bà mẹ là tình 

trạng có hay nghi ngời có ảnh hưởng 

tới thai nhi (O35-O36)  

O99.0 Thiếu máu gây biến chứng cho thai 
nghén, khi đẻ và sau đẻ 
Các tình trạng trong D50-D64 

O99.1 Các bệnh khác của máu, cơ quan tạo máu 
và rối loại cơ chế miễn dịch gây biến 
chứng cho thai nghén, khi đẻ và sau khi 
đẻ 
 

Các tình trạng trong D65-D89 

Loại trừ:  chảy máu do thiếu hụt yếu tố đông 

máu (O46.0, O67.0, O72.3)  

O99.2 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hoá 
gây biến chứng cho thai nghén, khi đẻ và 
sau đẻ 
Các tình trạng trong E00-E90 

Loại trừ:  Đái tháo đường (O24.-) 

 Thiếu dinh dưỡng (O25)  

 Viêm tuyến giáp sau đẻ (O90.5)  

O99.3 Rối loạn tâm thần và bệnh lý hệ thần kinh 
gây biến chứng cho thai nghén, khi đẻ và 
sau đẻ 
Các tình trạng trong F00-F99 và G00-G99 

Loại trừ:  Trầm cảm sau đẻ (F53.0)  

Viêm dây thần kinh ngoại vi liên quan 

đến thai nghén (O26.8)  

 Bệnh tâm thần sau đẻ (F53.1)  

O99.4 Bệnh của hệ thống tuần hoàn gây biến 
chứng cho thai nghén, khi đẻ và sau đẻ 
Các tình trạng trong I00-I99 

Loại trừ:  Bệnh cơ tim trong thời kỳ sau đẻ 

(O90.3)  

Tăng huyết áp (O10-O16)  

Tắc mạch sản khoa (O88.-)  

 Biến chứng tĩnh mạch và huyết khối 

xoang tĩnh mạch não trong:  

 chuyển dạ, đẻ và sau đẻ (O87.-)  

 có thai (O22.-)  
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O99.5 Diseases of the respiratory system 
complicating pregnancy, childbirth and the 
puerperium 
Conditions in J00-J99 

O99.6 Diseases of the digestive system 
complicating pregnancy, childbirth and the 
puerperium 
Conditions in K00-K93 

Excl.:  liver disorders in pregnancy, childbirth 

and the puerperium (O26.6)  

O99.7 Diseases of the skin and subcutaneous 
tissue complicating pregnancy, childbirth 
and the puerperium 
Conditions in L00-L99 

Excl.:  herpes gestationis (O26.4)  

O99.8 Other specified diseases and conditions 
complicating pregnancy, childbirth and the 
puerperium 
Combination of conditions classifiable to O99.0-

O99.7  

Conditions in C00-D48, H00-H95, M00-M99, 

N00-N99, and Q00-Q99 not elsewhere classified 

Excl.:  genitourinary infections in pregnancy 

(O23.-)  

infection of genitourinary tract following 

delivery (O86.0-O86.3)  

maternal care for known or suspected 

abnormality of maternal pelvic organs 

(O34.-)  

 postpartum acute renal failure (O90.4)  

 postpartum nephritis (O90.8)  

O99.5 Bệnh của hệ thống hô hấp gây biến chứng 
thai nghén, khi đẻ và sau đẻ 
Các tình trạng trong J00-J99 

 
O99.6 Bệnh của hệ thống tiêu hoá gây biến 

chứng cho thai nghén, khi đẻ và sau đẻ 
Các tình trạng trong K00-K93 

Loại trừ:  bệnh lý gan trong khi có thai, khi đẻ 

và sau đẻ (O26.6)  

O99.7 Bệnh của da và tổ chức dưới da gây biến 
chứng cho thai nghén, khi đẻ và sau đẻ 
Các tình trạng trong L00-L99 

Loại trừ:  herpes trong khi có thai (O26.4)  

O99.8 Bệnh và các tình trạng xác định khác gây 
biến chứng cho thai nghén, khi đẻ và sau 
đẻ 
Các tình trạng kết hợp được xếp loại từ O99.0-

O99.7  

Các tình trạng trong C00-D48, H00-H95, M00-

M99, N00-N99, và Q00-Q99 không phân loại nơi 

khác 

Loại trừ:   Nhiễm khuẩn đường tiết niệu sinh 

dục trong khi có thai (O23.-)  

Nhiễm khuẩn đường tiết niệu sinh dục 

sau khi đẻ (O86.0-O86.3)  

Chăm sóc bà mẹ vì có hay nghi ngờ 

có bất thường của các cơ quan trong 

tiểu khung người mẹ (O34.-) 

Suy thận cấp sau đẻ (O90.4)  

Viêm thận sau đẻ (O90.8)  
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Chapter XVI 

Certain conditions originating 

in the perinatal period 

(P00-P96)  
 
Incl.:  conditions that have their origin in the perinatal 

period even though death or morbidity occurs later 

Excl.:  congenital malformations, deformations and 

chromosomal abnormalities (Q00-Q99)  

endocrine, nutritional and metabolic diseases 

(E00-E90)  

injury, poisoning and certain other consequences 

of external causes (S00-T98)  

neoplasms (C00-D48)  

tetanus neonatorum (A33)  

This chapter contains the following blocks:  

P00-P04 Fetus and newborn affected by maternal 

factors and by complications of pregnancy, 

labour and delivery  

P05-P08 Disorders related to length of gestation and 

fetal growth  

P10-P15 Birth trauma  

P20-P29 Respiratory and cardiovascular disorders 

specific to the perinatal period  

P35-P39 Infections specific to the perinatal period  

P50-P61 Haemorrhagic and haematological disorders 

of fetus and newborn  

P70-P74 Transitory endocrine and metabolic disorders 

specific to fetus and newborn  

P75-P78 Digestive system disorders of fetus and 

newborn  

P80-P83 Conditions involving the integument and 

temperature regulation of fetus and newborn  

P90-P96 Other disorders originating in the perinatal 

period 

Asterisk categories for this chapter are provided as 

follows:  

P75* Meconium ileus in cystic fibrosis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chương XVI 

Một số bệnh lý xuất phát trong 

thời kỳ chu sinh 

(P00-P96)  
 
Bao gồm:  Các tình trạng bệnh lý có nguồn gốc từ thời kỳ 

chu sinh thậm chí gây tử vong hay mắc bệnh sau 

này 

Loại trừ:  Dị dạng bẩm sinh, biến dạng và bất thường về 

       thể nhiễm sắc (Q00-Q99) 

       Bệnh nội tiết, dinh dưỡng, chuyển hóa (E00-

       E90)  

Chấn thương, ngộ độc và một số hậu quả khác 

do các tác nhân bên ngoài (S00-T98)  

Ung thư (C00-D48)  

Uốn ván sơ sinh (A33)  

Chương này gồm các nhóm sau: 

P00-P04  Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do các 

yếu tố của mẹ và do các biến chứng của thời 

kỳ thai nghén, chuyển dạ và đẻ  

P05-P08  Các rối loạn liên quan đến tuổi thai và sự phát 

triển của thai nhi 

P10-P15  Chấn thương khi đẻ  

P20-P29  Các rối loạn hô hấp và tim mạch đặc hiệu trong 

thời kỳ chu sinh  

P35-P39  Nhiễm khuẩn đặc hiệu trong thời kỳ chu sinh  

P50-P61  Các rối loạn về chảy máu và huyết học của thai  

nhi và trẻ sơ sinh  

P70-P74  Các rối loạn nội tiết và chuyển hóa thoáng qua 

đặc hiệu cho thai nhi và trẻ sơ sinh 

P75-P78  Các rối loạn về hệ thống tiêu hóa ở thai nhi và 

trẻ sơ sinh  

P80-P83  Các tình trạng bệnh lý liên quan đến da và điều 

hòa thân nhiệt của thai nhi và trẻ sơ sinh  

P90-P96 Các rối loạn khác có nguồn gốc trong thời kỳ 

chu sinh 

M  sao   chương này  ư c cung cấp như sau:  

P75* Tắc ruột phân su trong bệnh  xơ nang 
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Fetus and newborn affected by 
maternal factors and by complications 
of pregnancy, labour and delivery 
(P00-P04)  
 
Incl.:  the listed maternal conditions only when specified 

as a cause of mortality or morbidity in fetus or 

newborn 

P00 Fetus and newborn affected by 
maternal conditions that may be 
unrelated to present pregnancy 
Excl.:  fetus and newborn affected by:  

 maternal complications of pregnancy 

(P01.-)  

 maternal endocrine and metabolic 

disorders (P70-P74)  

 noxious influences transmitted via 

placenta or breast milk (P04.-)  

P00.0 Fetus and newborn affected by maternal 
hypertensive disorders 
Fetus or newborn affected by maternal conditions 

classifiable to O10-O11, O13-O16 

P00.1 Fetus and newborn affected by maternal 
renal and urinary tract diseases 
Fetus or newborn affected by maternal conditions 

classifiable to N00-N39 

P00.2 Fetus and newborn affected by maternal 
infectious and parasitic diseases 
Fetus or newborn affected by maternal infectious 

disease classifiable to A00-B99 and J09-J11, but 

not itself manifesting that disease 

Excl.:  infections specific to the perinatal period 

(P35-P39)  

maternal genital tract and other localized 

infections (P00.8)  

P00.3 Fetus and newborn affected by other 
maternal circulatory and respiratory 
diseases 
Fetus or newborn affected by maternal conditions 

classifiable to I00-I99, J00-J99, Q20-Q34 and not 

included in P00.0, P00.2 

P00.4 Fetus and newborn affected by maternal 
nutritional disorders 
Fetus or newborn affected by maternal disorders 

classifiable to E40-E64  

Maternal malnutrition NOS 

P00.5 Fetus and newborn affected by maternal 
injury 
Fetus or newborn affected by maternal conditions 

classifiable to S00-T79 

 
 
 
 
 
 

Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do 
các yếu tố về phía mẹ và bởi các biến 
chứng của thời kỳ thai nghén, chuyển 
dạ và cuộc đẻ (P00-P04)  
 
Bao gồm:  Các bệnh lý của mẹ được liệt kê cho nguyên 

nhân của tử vong và mắc bệnh của thai nhi và 

trẻ sơ sinh 

P00 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng 
do các yếu tố của mẹ có thể không 
liên quan đến lần thai nghén hiện 
nay 
Loại trừ:  Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do:  

 Các biến chứng của mẹ trong thời 

kỳ thai nghén (P01.-)  

 Các rối loạn chuyển hóa và nội tiết 

của mẹ (P70-P74)  

 Các ảnh hưởng có hại được truyền 

qua rau thai hoặc sữa mẹ (P04.-)  

P00.0 Thai nhi và trẻ sơ sinh ảnh hưởng do các 
rối loạn tăng huyết áp của mẹ 
Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do các bệnh lý  

của mẹ được xếp loại ở O10-O11, O13-O16 

P00.1 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do 
bệnh thận và bệnh đường tiết niệu của mẹ 
Thai nhi hoặc trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do các tình  

trạng bệnh lý của mẹ được phân loại ở N00-N39 

P00.2 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do các 
bệnh nhiễm khuẩn và nhiễm ký sinh trùng 
của mẹ 
Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do các bệnh 

nhiễm khuẩn của mẹ được xếp loại ở A00-B99 và 

J09-Jll, nhưng bản thân không biểu hiện bệnh đó 

Loại trừ:  Các nhiễm khuẩn đặc hiệu trong thời kỳ 

chu sinh (P35-P39)  

 Các nhiễm khuẩn đường sinh dục của 

mẹ hay nhiễm khuẩn khu trú ở nơi khác 

(P00.8)  

P00.3 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do các  
bệnh lý khác về tuần hoàn và hô hấp của 
mẹ 
Thai nhi hoặc và trẻ sơ sinh ảnh hưởng do các tình 

trạng bệnh lý của mẹ được phân loại ở I00-I99, J00-

J99, Q20-Q34 và không bao gồm ở P00.0, P00.2 

P00.4 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do các 
rối loạn dinh dưỡng của mẹ 
Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do các tình 

trạng bệnh lý của mẹ được phân loại ở E40-E64 

Suy dinh dưỡng của mẹ KXĐK  

P00.5 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do mẹ 
bị chấn thương 
Thai nhi hoặc trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do các tình 

trạng bệnh lý của mẹ được phân loại ở S00-T79 
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P00.6 Fetus and newborn affected by surgical 
procedure on mother 
Excl.:  caesarean section for present delivery 

(P03.4)  

damage to placenta from amniocentesis, 

caesarean section or surgical induction 

(P02.1)  

previous surgery to uterus or pelvic 

organs (P03.8)  

termination of pregnancy, fetus (P96.4)  

P00.7 Fetus and newborn affected by other 
medical procedures on mother, not 
elsewhere classified 
Fetus or newborn affected by radiology on mother 

Excl.:  damage to placenta from amniocentesis, 

caesarean section or surgical induction 

(P02.1)  

fetus or newborn affected by other 

complications of labour and delivery 

(P03.-)  

P00.8 Fetus and newborn affected by other 
maternal conditions 
Fetus or newborn affected by:  

 conditions classifiable to T80-T88  

 maternal genital tract and other localized 

infections  

 maternal systemic lupus erythematosus 

Excl.:  transitory neonatal endocrine and 

metabolic disorders (P70-P74)  

P00.9 Fetus and newborn affected by 
unspecified maternal condition 

P01 Fetus and newborn affected by 
maternal complications of 
pregnancy 

P01.0 Fetus and newborn affected by 
incompetent cervix 

P01.1 Fetus and newborn affected by premature 
rupture of membranes 

P01.2 Fetus and newborn affected by 
oligohydramnios 
Excl.:  when due to premature rupture of 

membranes (P01.1)  

P01.3 Fetus and newborn affected by 
polyhydramnios 
Hydramnios 

P01.4 Fetus and newborn affected by ectopic 
pregnancy 
Abdominal pregnancy 

P01.5 Fetus and newborn affected by multiple 
pregnancy 
Triplet (pregnancy)  

Twin (pregnancy) 

P01.6 Fetus and newborn affected by maternal 
death 

 
 

P00.6 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do các 
phẫu thuật của mẹ 
Loại trừ:  Mổ lấy thai của lần đẻ này (P03.4)  

Tổn thương bánh rau do chọc ối, mổ lấy 

thai hoặc do phẫu thuật (P02.1)  

Phẫu thuật trước đó ở tử cung ở các cơ 

quan trong vùng chậu (P03.8)  

 Đình chỉ thai nghén (P96.4)  

P00.7 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do các 
thủ thuật nội khoa khác của mẹ, chưa được 
phân loại nơi khác 
Thai nhi hoặc trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do người mẹ 

bị chiếu tia xạ 

Loại trừ:  Tổn thương bánh rau vì thủ thuật chọc 

ối, mổ lấy thai hay một phẫu thuật 

(P02.1)  

 Thai nhi hoặc trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng 

do các biến chứng khác của chuyển dạ 

và đẻ (P03.-)  

P00.8 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do các 
bệnh lý khác của mẹ 
Thai nhi hoặc trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do:  

 Các tình trạng bệnh lý đã phân loại ở T80-T88 

 Các nhiễm khuẩn đường sinh dục của mẹ hay 

nhiễm khuẩn khu trú ở chỗ khác  

 Bệnh Lupus ban đỏ hệ thống của mẹ  

Loại trừ:  Các rối loạn chuyển hóa và nội tiết 

thoáng qua của sơ sinh (P70-P74)  

P00.9 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do các 
tình trạng bệnh lý chưa xác định của mẹ 

P01 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng 
do biến chứng thai nghén của mẹ 

P01.0 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do hở 
eo cổ tử cung  

P01.1 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do ối 
vỡ non  

P01.2 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do 
thiểu ối  
Loại trừ:  Do ối vỡ non (P01.1)  

P01.3 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do đa 
 ối  

Đa ối 

P01.4 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do 
chửa ngoài tử cung  
Chửa trong ổ bụng 

P01.5 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do đa 
thai  
Chửa sinh ba  

Chửa sinh đôi 

P01.6 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do tử 
vong mẹ 
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P01.7 Fetus and newborn affected by 
malpresentation before labour 

Breech presentation  

External version  

Face presentation  

Transverse lie  

Unstable lie 

before labour 

P01.8 Fetus and newborn affected by other 
maternal complications of pregnancy 
Spontaneous abortion, fetus 

P01.9 Fetus and newborn affected by maternal 
complication of pregnancy, unspecified 

P02 Fetus and newborn affected by 
complications of placenta, cord and 
membranes 

P02.0 Fetus and newborn affected by placenta 
praevia 

P02.1 Fetus and newborn affected by other 
forms of placental separation and 
haemorrhage 
Abruptio placentae  

Accidental haemorrhage  

Antepartum haemorrhage  

Damage to placenta from amniocentesis, caesarean 

section or surgical induction  

Maternal blood loss  

Premature separation of placenta 

P02.2 Fetus and newborn affected by other and 
unspecified morphological and functional 
abnormalities of placenta 
Placental:  

 dysfunction  

 infarction  

 insufficiency 

P02.3 Fetus and newborn affected by placental 
transfusion syndromes 
Placental and cord abnormalities resulting in twin-

to-twin or other transplacental transfusion 

Use additional code, if desired, to indicate 

resultant condition in the fetus or newborn. 

P02.4 Fetus and newborn affected by prolapsed 
cord 

P02.5 Fetus and newborn affected by other 
compression of umbilical cord 
Cord (tightly) around neck  

Entanglement of cord  

Knot in cord 

 
 
 
 
 
 
 
 

P01.7 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do 
ngôi bất thường trước khi chuyển dạ 

Ngôi mông  

Ngoại xoay thai  

Ngôi mặt  

Ngôi ngang  

Ngôi không ổn định  

trước chuyển dạ 

P01.8 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do các 
biến chứng thai nghén khác của mẹ 
Sẩy thai tự nhiên 

P01.9 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do các 
biến chứng thai nghén của mẹ, chưa xác 
định 

P02 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng 
do các biến chứng của bánh rau, 
dây rốn và các màng thai 

P02.0 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do rau 
tiền đạo 

P02.1 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do các 
hình thái bong rau và chảy máu khác 
Rau bong non  

Chảy máu bất thường  

Chảy máu trước khi đẻ  

Tổn thương bánh rau vì chọc ối, mổ lấy thai hay thủ 

thuật ngoại khoa 

Mẹ bị mất máu  

 
P02.2 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do các 

bất thường về hình thái và chức năng khác 
chưa xác định của bánh rau 
Bánh rau:  

 Rối loạn chức năng  

 Nhồi máu  

 Suy rau 

P02.3 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do hội 
chứng truyền máu trong bánh rau 
Bất thường bánh rau và dây rốn gây  chuyền máu 

thai sang thai sinh đôi và các truyền máu trong bánh 

rau khác 

Sử dụng mã bổ sung nếu muốn chỉ ra bệnh lý là kết 

quả của thai và trẻ sơ sinh 

P02.4 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do sa 
dây rốn 

P02.5 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do các 
chèn ép khác của dây rốn 
Dây rốn quấn quanh cổ (chặt)  

Dây rốn bị rối 

Dây rốn thắt nút  
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P02.6 Fetus and newborn affected by other and 
unspecified conditions of umbilical cord 
Short cord  

Vasa praevia 

Excl.:  single umbilical artery (Q27.0)  

P02.7 Fetus and newborn affected by 
chorioamnionitis 
Amnionitis  

Membranitis  

Placentitis 

P02.8 Fetus and newborn affected by other 
abnormalities of membranes 

P02.9 Fetus and newborn affected by 
abnormality of membranes, unspecified 

P03 Fetus and newborn affected by 
other complications of labour and 
delivery 

P03.0 Fetus and newborn affected by breech 
delivery and extraction 

P03.1 Fetus and newborn affected by other 
malpresentation, malposition and 
disproportion during labour and delivery 
Contracted pelvis  

Fetus or newborn affected by conditions 

classifiable to O64-O66  

Persistent occipitoposterior  

Transverse lie 

P03.2 Fetus and newborn affected by forceps 
delivery 

P03.3 Fetus and newborn affected by delivery by 
vacuum extractor [ventouse] 

P03.4 Fetus and newborn affected by caesarean 
delivery 

P03.5 Fetus and newborn affected by precipitate 
delivery 
Rapid second stage 

P03.6 Fetus and newborn affected by abnormal 
uterine contractions 
Fetus or newborn affected by conditions 

classifiable to O62.-, except O62.3  

Hypertonic labour  

Uterine inertia 

P03.8 Fetus and newborn affected by other 
specified complications of labour and 
delivery 
Abnormality of maternal soft tissues  

Destructive operation to facilitate delivery  

Fetus or newborn affected by conditions 

classifiable to O60-O75 and by procedures used in 

labour and delivery not included in P02.- and 

P03.0-P03.6  

Induction of labour 

 

 

P02.6 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do các 
tình trạng bệnh lý khác chưa xác định của 
dây rốn 
Dây rốn ngắn  

Mạch máu tiền đạo 

Loại trừ:  Một động mạch rốn duy nhất (Q27.0)  

P02.7 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do 
nhiễm khuẩn ối 
Nhiễm khuẩn ối 

Viêm màng rau  

Viêm bánh rau  

P02.8 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do các 
bất thường khác của màng rau 

P02.9 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do các 
bất thường của màng rau, chưa xác định 

P03 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng 
do các biến chứng của chuyển dạ và 
cuộc đẻ 

P03.0 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do đẻ 
và kéo thai trong ngôi mông 

P03.1 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do 
ngôi, thế bất thường, bất tương xứng trong 
chuyển dạ và trong đẻ 
Khung chậu hẹp  

Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do các bệnh lý 

phân loại trong O64-O66 

Kiểu thế chẩm cùng không quay  

Ngôi ngang  

P03.2 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do đẻ 
foóc xép 

P03.3 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do đẻ 
bằng giác hút 

P03.4 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do  mổ 
lấy thai 

P03.5 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do đẻ 
quá nhanh 
Giai đoạn 2 nhanh 

P03.6 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do 
cơn co tử cung bất thường 
Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do các bệnh lý 

phân loại trong 062.- trừ 062.3  

Cơn co tử cung cường tính  

Đờ tử cung 

P03.8 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do các 
biến chứng khác được xác định của chuyển 
dạ và cuộc đẻ 
Phần mềm của người mẹ bất thường  

Các thủ thuật hủy thai giúp cho dễ đẻ  

Thai và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do các bệnh lý 

phân loại trong 060-075 và bởi các thủ thuật áp 

dụng trong chuyển dạ loại trừ trong P02.- và P03.0-

P03.6 

Gây chuyển dạ  
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P03.9 Fetus and newborn affected by 
complication of labour and delivery, 
unspecified 

P04 Fetus and newborn affected by 
noxious influences transmitted via 
placenta or breast milk 
Incl.:  nonteratogenic effects of substances 

transmitted via placenta 

Excl.:  congenital malformations (Q00-Q99)  

neonatal jaundice due to drugs or toxins 

transmitted from mother (P58.4)  

P04.0 Fetus and newborn affected by maternal 
anaesthesia and analgesia in pregnancy, 
labour and delivery 
Reactions and intoxications from maternal opiates 

and tranquillizers administered during labour and 

delivery 

P04.1 Fetus and newborn affected by other 
maternal medication 
Cancer chemotherapy  

Cytotoxic drugs 

Excl.:  dysmorphism due to warfarin (Q86.2)  

 fetal hydantoin syndrome (Q86.1)  

maternal use of drugs of addiction 

(P04.4)  

P04.2 Fetus and newborn affected by maternal 
use of tobacco 

P04.3 Fetus and newborn affected by maternal 
use of alcohol 
Excl.:  fetal alcohol syndrome (Q86.0)  

P04.4 Fetus and newborn affected by maternal 
use of drugs of addiction 
Excl.:  maternal anaesthesia and analgesia 

(P04.0)  

withdrawal symptoms from maternal use 

of drugs of addiction (P96.1)  

P04.5 Fetus and newborn affected by maternal 
use of nutritional chemical substances 

P04.6 Fetus and newborn affected by maternal 
exposure to environmental chemical 
substances 

P04.8 Fetus and newborn affected by other 
maternal noxious influences 

P04.9 Fetus and newborn affected by maternal 
noxious influence, unspecified 

 

Disorders related to length of 
gestation and fetal growth 
(P05-P08)  

P05 Slow fetal growth and fetal 
malnutrition 

 

P03.9 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do các 
biến chứng chưa xác định của chuyển dạ 
và cuộc đẻ 

P04 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng 
do độc tố truyền qua bánh rau hoặc 
qua sữa mẹ 
Bao gồm:  Tác động không gây quái thai của các 

chất truyền qua bánh rau 

Loại trừ:  Dị dạng bẩm sinh (Q00-Q99)  

Vàng da sơ sinh do thuốc hay chất độc 

từ người mẹ (P58.4)  

P04.0 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do 
thuốc gây mê, gây tê trong khi có thai, trong 
lúc chuyển dạ và trong khi đẻ 
Phản ứng và ngộ độc do mẹ dùng nhóm thuốc 

phiện, thuốc an thần trong lúc chuyển dạ và trong 

khi đẻ 

P04.1 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do 
người mẹ dùng các thuốc khác 
Hóa liệu pháp chống ung thư  

Thuốc gây độc cho tế bào 

Loại trừ:  Dị hình do warfarin (Q86.2)  

Hội chứng thai ngấm hydantoin (Q86.1)  

Người mẹ nghiện thuốc (P04.4)  

P04.2 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do 
người mẹ hút thuốc lá 

P04.3 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do 
người mẹ dùng rượu 
Loại trừ:  Hội chứng thai ngấm rượu (Q86.0)  

P04.4 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do 
người mẹ nghiện thuốc 
Loại trừ:  Gây mê, gây tê cho người mẹ (P04.0)  

Hội chứng cai thuốc mà người mẹ đã 

nghiện (P96.1)  

P04.5 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do 
người mẹ sử dụng các hóa chất trong thực 
phẩm 

P04.6 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do 
người mẹ có tiếp xúc với các hóa chất 
trong môi trường 

P04.8 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do các 
độc tố khác từ mẹ 

P04.9 Thai nhi và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng do các 
độc tố khác từ mẹ, chưa xác định 

 

Các rối loạn liên quan đến tuổi thai và 
sự phát triển của thai 
(P05-P08)  

P05 Thai nhi chậm phát triển và thai suy 
dinh dưỡng 
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P05.0 Light for gestational age 
Usually referred to as weight below but length 

above 10th centile for gestational age. 

Light-for-dates 

P05.1 Small for gestational age 
Usually referred to as weight and length below 

10Th centile for gestational age. 

Small-for-dates  

Small-and-light-for-dates 

P05.2 Fetal malnutrition without mention of light 
or small for gestational age 
Infant, not light or small for gestational age, 

showing signs of fetal malnutrition, such as dry, 

peeling skin and loss of subcutaneous tissue. 

Excl.:  fetal malnutrition with mention of:  

 light for gestational age (P05.0)  

 small for gestational age (P05.1)  

P05.9 Slow fetal growth, unspecified 
Fetal growth retardation NOS 

P07 Disorders related to short gestation 
and low birth weight, not elsewhere 
classified 
Note:  When both birth weight and gestational 

age are available, priority of assignment 

should be given to birth weight. 

Incl.:  the listed conditions, without further 

specification, as the cause of mortality, 

morbidity or additional care, in newborn 

Excl.:  low birth weight due to slow fetal growth 

and fetal malnutrition (P05.-)  

P07.0 Extremely low birth weight 
Birth weight 999 g or less. 

P07.1 Other low birth weight 
Birth weight 1000-2499 g. 

P07.2 Extreme immaturity 
Less than 28 completed weeks (less than 196 

completed days) of gestation. 

P07.3 Other preterm infants 
28 completed weeks or more but less than 37 

completed weeks (196 completed days but less 

than 259 completed days) of gestation. 

Prematurity NOS 

P08 Disorders related to long gestation 
and high birth weight 
Note:  When both birth weight and gestational 

age are available, priority of assignment 

should be given to birth weight. 

Incl.:  the listed conditions, without further 

specification, as causes of mortality, 

morbidity or additional care, in fetus or 

newborn 

 
 
 
 
 

P05.0 Nhẹ cân so với tuổi thai 
Thường dành cho nhẹ cân nhưng chiều dài ở trên 

bách phân vị  thứ 10 so với tuổi thai 

Nhẹ cân so với tuổi thai 

P05.1 Nhỏ so với tuổi thai 
Thường dành cho trẻ có cân nặng và chiều dài dưới 

bách phân vị thứ 10 so với tuổi thai. 

Nhỏ so với tuổi thai  

Nhỏ và nhẹ so với tuổi thai 

P05.2 Thai suy dinh dưỡng mà không đề cập đến 
nhỏ hay nhẹ cân so với tuổi thai 
Trẻ không nhỏ hay nhẹ cân so với tuổi thai, có biểu 

hiện các dấu hiệu của thai suy dinh dưỡng như da 

khô, bong da và mất lớp mỡ dưới da. 

Loại trừ:  Thai suy dinh dưỡng có đề cập đến:  

 Nhẹ cân so với tuổi thai (P05.0)  

 Nhỏ so với tuổi thai (P05.1)  

P05.9 Thai chậm phát triển, chưa xác định 
Thai chậm phát triển KXĐK 

P07 Các rối loạn liên quan đến đẻ non và 
nhẹ cân lúc đẻ, chưa phân loại nơi 
khác 
Chú ý:  Khi có thông tin cả cân nặng và tuổi 

thai thì cân nặng lúc sinh được ưu tiên 

hơn 

Bao gồm:  Các bệnh lý được liệt kê mà chưa xác 

định là nguyên nhân của tử vong, bệnh 

tật hoặc cần chăm sóc thêm ở trẻ sơ 

sinh 

Loại trừ:  Trẻ nhẹ cân khi đẻ do thai chậm phát 

triển hay thai suy dinh dưỡng (P05.-)  

P07.0 Trẻ có cân nặng cực thấp 
Cân nặng khi đẻ từ 999g trở xuống 

P07.1 Trẻ nhẹ cân khác 
Cân nặng khi đẻ từ 1000g đến 2499g 

P07.2 Trẻ cực non 
Tuổi thai dưới 28 tuần (dưới 196 ngày). 

P07.3 Trẻ đẻ non khác 
Từ 28 tuần trở lên nhưng dưới 37 tuần (từ 196 ngày 

nhưng dưới 259 ngày). 

Non tháng KXĐK 

P08 Rối loạn liên quan đến thai già tháng 
và trẻ nặng cân 
Lưu ý:  Khi có thông tin cả cân nặng và tuổi 

thai thì cân nặng lúc sinh được ưu tiên 

hơn 

Bao gồm:  Các bệnh lý được liệt kê mà chưa xác 

định là nguyên nhân của tử vong, bệnh 

tật hoặc cần chăm sóc thêm ở trẻ sơ 

sinh 
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P08.0 Exceptionally large baby 
Usually implies a birth weight of 4500 g or more. 

Excl.:  syndrome of:  

 infant of diabetic mother (P70.1)  

 infant of mother with gestational 

diabetes (P70.0)  

P08.1 Other heavy for gestational age infants 
Other fetus or infant heavy- or large-for-dates 

regardless of period of gestation. 

Usually implies a birth weight >90th percentile for 

gestational age or 4000 g or more at term 

Excl.:  syndrome of infant of:  

 diabetic mother (P70.1)  

 mother with gestational diabetes 

(P70.0)  

 Birth weight of 4500 g or more 

(P08.0)  

P08.2 Post-term infant, not heavy for gestational 
age 
Fetus or infant with gestation period of 42 

completed weeks or more (294 days or more), not 

heavy- or large-for-dates. 

Postmaturity NOS 

 

Birth trauma 
(P10-P15)  

P10 Intracranial laceration and 
haemorrhage due to birth injury 
Excl.:  intracranial haemorrhage of fetus or 

newborn:  

 NOS (P52.9)  

 due to anoxia or hypoxia (P52.-)  

P10.0 Subdural haemorrhage due to birth injury 
Subdural haematoma (localized) due to birth injury 

Excl.:  subdural haemorrhage accompanying 

tentorial tear (P10.4)  

P10.1 Cerebral haemorrhage due to birth injury 

P10.2 Intraventricular haemorrhage due to birth 
injury 

P10.3 Subarachnoid haemorrhage due to birth 
injury 

P10.4 Tentorial tear due to birth injury 

P10.8 Other intracranial lacerations and 
haemorrhages due to birth injury 

P10.9 Unspecified intracranial laceration and 
haemorrhage due to birth injury 

 

P11 Other birth injuries to central 
nervous system 

P08.0 Trẻ nặng cân 
Thường áp dụng cho trẻ có cân nặng lúc sinh từ 

 4500g trở lên 

Loại trừ:  Hội chứng:  

 Trẻ của bà mẹ bị đái tháo đường 

(P70.1)  

 Trẻ của bà mẹ bị đái tháo đường thai 

nghén (P70.0)  

P08.1 Trẻ nặng cân khác so với tuổi thai 
Thai nhi, trẻ sơ sinh nặng cân hoặc to so với tuổi 

thai không tính đến tuổi thai khi đẻ. 

Thường áp dụng cho trẻ có cân nặng lúc sinh trên 

bách phân vị thứ 90 so với tuổi thai hoặc trên 4000g 

lúc đủ tháng 

Loại trừ:  Hội chứng trẻ sơ sinh của: 

 Bà mẹ bị đái tháo đường (P70.1) 

 Bà mẹ bị đái tháo đường khi có thai 

(P70.0) 

 Cân nặng lúc sinh ≥ 4500g (P08.0) 

P08.2 Trẻ già tháng nhưng không nặng so với tuổi 
thai 
Thai nhi, trẻ sơ sinh có tuổi thai từ 42 tuần trở lên 

(294 ngày hoặc hơn) không nặng hoặc to so với tuổi 

thai. 

Già tháng KXĐK 

 

Chấn thương khi sinh 
(P10-P15)  

P10 Rách, vỡ và chảy máu nội sọ do 
chấn thương khi sinh 
Loại trừ:  Chảy máu nội sọ của thai hay trẻ sơ 

sinh:  

 KXĐK (P52.9)  

 Do thiếu oxy (P52.-)  

P10.0 Chảy máu dưới màng cứng do chấn 
thương khi sinh 
Máu tụ dưới màng cứng (khu trú) do chấn thương 

trong khi sinh 

Loại trừ:  Chảy máu dưới màng cứng kèm theo 

rách lều não (P10.4)  

P10.1 Chảy máu não do chấn thương khi sinh 

P10.2 Chảy máu trong não thất do chấn thương 
khi sinh 

P10.3 Chảy máu dưới màng nhện do chấn thương 
khi sinh 

P10.4 Rách lều não do chấn thương khi sinh 

P10.8 Rách, vỡ và chảy máu nội sọ khác do chấn 
thương trong khi sinh 

P10.9 Rách, vỡ và chảy máu nội sọ do chấn 
thương khi sinh chưa xác định 

P11 Các chấn thương hệ thần kinh trung 
ương khi sinh   

 



 – 527 – 

P11.0 Cerebral oedema due to birth injury 

P11.1 Other specified brain damage due to birth 
injury 

P11.2 Unspecified brain damage due to birth 
injury 

P11.3 Birth injury to facial nerve 
Facial palsy due to birth injury 

P11.4 Birth injury to other cranial nerves 

P11.5 Birth injury to spine and spinal cord 
Fracture of spine due to birth injury 

P11.9 Birth injury to central nervous system, 
unspecified 

P12 Birth injury to scalp 

P12.0 Cephalhaematoma due to birth injury 

P12.1 Chignon due to birth injury 

P12.2 Epicranial subaponeurotic haemorrhage 
due to birth injury 

P12.3 Bruising of scalp due to birth injury 

P12.4 Monitoring injury of scalp of newborn 
Sampling incision  

Scalp clip (electrode) injury 

P12.8 Other birth injuries to scalp 

P12.9 Birth injury to scalp, unspecified 

P13 Birth injury to skeleton 
Excl.:  birth injury to spine (P11.5)  

P13.0 Fracture of skull due to birth injury 

P13.1 Other birth injuries to skull 
Excl.:  cephalhaematoma (P12.0)  

P13.2 Birth injury to femur 

P13.3 Birth injury to other long bones 

P13.4 Fracture of clavicle due to birth injury 

P13.8 Birth injuries to other parts of skeleton 

P13.9 Birth injury to skeleton, unspecified 

P14 Birth injury to peripheral nervous 
system 

P14.0 Erb paralysis due to birth injury 

P14.1 Klumpke paralysis due to birth injury 

 

 

 

 

 

 

P11.0 Phù não do chấn thương khi sinh 

P11.1 Tổn thương não khác được xác định do 
chấn thương khi sinh 

P11.2 Tổn thương não chưa xác định do chấn 
thương khi sinh 

P11.3 Tổn thương thần kinh mặt do chấn thương 
khi sinh 

Liệt mặt do chấn thương khi sinh 

P11.4 Tổn thương các dây thần kinh sọ khác do 
chấn thương khi sinh 

P11.5 Tổn thương cột sống và tủy sống do chấn 
thương khi sinh 

Gãy cột sống do chấn thương khi sinh 

P11.9 Tổn thương hệ thần kinh trung ương do 
chấn thương khi sinh, chưa xác định 

P12 Chấn thương da đầu khi sinh 

P12.0 Máu tụ dưới cốt mạc do chấn thương khi 
sinh 

P12.1 Bong da đầu do chấn thương khi sinh 

P12.2 Chảy máu dưới cân ngoài sọ do chấn 
thương khi sinh 

P12.3 Bầm tím da đầu do chấn thương khi sinh 

P12.4 Chấn thương da đầu trẻ sơ sinh do máy 
monitor 
Rạch da đầu lấy máu 

Chấn thương do đặt điện cực  

P12.8 Chấn thương da đầu khác khi sinh 

P12.9 Chấn thương da đầu khi sinh, chưa xác 
định 

P13 Chấn thương hệ xương khi sinh  
Loại trừ:  Chấn thương khi sinh lên cột sống 

(P11.5)  

P13.0 Vỡ sọ do chấn thương khi sinh 

P13.1 Chấn thương khi sinh khác lên vòm sọ 
Loại trừ:  Máu tụ dưới cốt mạc (P12.0)  

P13.2 Chấn thương xương đùi khi sinh 

P13.3 Chấn thương các xương dài khác khi sinh 

P13.4 Gãy xương đòn do chấn thương khi sinh 

P13.8 Các chấn thương xương khác khi sinh 

P13.9 Chấn thương xương khi sinh, chưa xác 
định 

P14 Chấn thương hệ thần kinh ngoại vi 
khi sinh  

P14.0 Liệt Erb do chấn thương khi sinh 

P14.1 Liệt Klumpke do chấn thương khi sinh 
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P14.2 Phrenic nerve paralysis due to birth injury 

P14.3 Other brachial plexus birth injuries 

P14.8 Birth injuries to other parts of peripheral 
nervous system 

P14.9 Birth injury to peripheral nervous system, 
unspecified 

P15 Other birth injuries 

P15.0 Birth injury to liver 
Incl.:  Rupture of liver due to birth injury 

P15.1 Birth injury to spleen 
Rupture of spleen due to birth injury 

P15.2 Sternomastoid injury due to birth injury 

P15.3 Birth injury to eye 

Subconjunctival haemorrhage  

Traumatic glaucoma 
due to birth 

injury 

P15.4 Birth injury to face 
Facial congestion due to birth injury 

P15.5 Birth injury to external genitalia 

P15.6 Subcutaneous fat necrosis due to birth 
injury 

P15.8 Other specified birth injuries 

P15.9 Birth injury, unspecified 

Respiratory and cardiovascular 
disorders specific to the perinatal 
period 
(P20-P29)  

P20 Intrauterine hypoxia 
Incl.:  abnormal fetal heart rate  

 fetal or intrauterine:  

 acidosis  

 anoxia  

 asphyxia  

 distress  

 hypoxia 

 meconium in liquor  

 passage of meconium 

Excl.:  intracranial haemorrhage due to anoxia or 

hypoxia (P52.-)  

P20.0 Intrauterine hypoxia first noted before 
onset of labour 

P20.1 Intrauterine hypoxia first noted during 
labour and delivery 

P20.9 Intrauterine hypoxia, unspecified 

 

 

 

P14.2 Liệt dây thần kinh hoành do chấn thương 
khi sinh 

P14.3 Chấn thương khác của đám rối cánh tay khi 
sinh 

P14.8 Chấn thương các phần khác của hệ thần 
kinh ngoại vi khi sinh 

P14.9 Chấn thương hệ thần kinh ngoại vi khi sinh, 
không được định rõ 

P15 Chấn thương khác khi sinh  

P15.0 Chấn thương gan khi sinh 
Vỡ gan do chấn thương khi sinh 

P15.1 Chấn thương lách khi sinh 
Vỡ lách do chấn thương cuộc đẻ 

P15.2 Chấn thương ức chũm khi sinh 

P15.3 Chấn thương mắt khi sinh 

Chảy máu dưới kết mạc  

Glocom do chấn thương 
do chấn thương 

khi sinh 

P15.4 Chấn thương mặt khi sinh 
Sung huyết mặt do chấn thương cuộc đẻ 

P15.5 Chấn thương bộ phận sinh dục ngoài khi 
sinh 

P15.6 Hoại tử tổ chức mỡ dưới da do chấn 
thương khi sinh 

P15.8 Chấn thương khi sinh được xác định rõ 
khác  

P15.9 Chấn thương khi sinh không được định rõ 

 

Rối loạn hô hấp và tim mạch đặc hiệu 
cho giai đoạn chu sinh 
(P20-P29)  

P20 Thiếu oxy trong tử cung 
Bao gồm:  Nhịp tim thai bất thường  

Thai hoặc trong tử cung:  

 Toan hóa 

 Thiếu oxy  

 Ngạt  

 Suy hô hấp  

 Giảm oxy trong máu 

Phân su vào nước ối  

Loại trừ:  Chảy máu nội sọ do thiếu oxy hay giảm 

oxy (P52.-)  

P20.0 Giảm oxy máu của thai nhi trong tử cung từ 
trước khi bắt đầu chuyển dạ 

P20.1 Giảm oxy máu của thai nhi trong tử cung 
trong chuyển dạ và trong đẻ 

P20.9 Giảm oxy máu của thai nhi trong tử cung 
chưa xác định 
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P21 Birth asphyxia 
Note:  This category is not to be used for low 

Apgar score without mention of asphyxia 

or other respiratory problems. 

Excl.:  intrauterine hypoxia or asphyxia (P20.-)  

P21.0 Severe birth asphyxia 
Pulse less than 100 per minute at birth and falling 

or steady, respiration absent or gasping, colour 

poor, tone absent. 

Asphyxia with 1-minute Apgar score 0-3  

White asphyxia 

P21.1 Mild and moderate birth asphyxia 
Normal respiration not established within one 

minute, but heart rate 100 or above, some muscle 

tone present, some response to stimulation. 

Asphyxia with 1-minute Apgar score 4-7  

Blue asphyxia 

P21.9 Birth asphyxia, unspecified 

Anoxia  

Asphyxia  

Hypoxia 
NOS 

P22 Respiratory distress of newborn 
Excl.:  respiratory failure of newborn (P28.5)  

P22.0 Respiratory distress syndrome of newborn 
Hyaline membrane disease 

P22.1 Transient tachypnoea of newborn 

P22.8 Other respiratory distress of newborn 

P22.9 Respiratory distress of newborn, 
unspecified 

P23 Congenital pneumonia 
Incl.:  infective pneumonia acquired in utero or 

during birth 

Excl.:  neonatal pneumonia resulting from 

aspiration (P24.-)  

P23.0 Congenital pneumonia due to viral agent 
Excl.:  congenital rubella pneumonitis (P35.0)  

P23.1 Congenital pneumonia due to Chlamydia 

P23.2 Congenital pneumonia due to 
staphylococcus 

P23.3 Congenital pneumonia due to 
streptococcus, group B 

P23.4 Congenital pneumonia due to Escherichia 
coli 

P23.5 Congenital pneumonia due to 
Pseudomonas 

P23.6 Congenital pneumonia due to other 
bacterial agents 
Haemophilus influenzae  

Klebsiella pneumoniae  

Mycoplasma  

Streptococcus, except group B 

P21 Ngạt khi  sinh 
Chú ý:  Nhóm này dùng cho các trường hợp 

Apgar thấp kèm theo ngạt hoặc các vấn 

đề hô hấp khác. 

Loại trừ:  Giảm oxy hay ngạt trong tử cung (P20.)  

P21.0 Ngạt nặng khi sinh 
Mạch dưới 100 lần/phút khi sinh và giảm xuống 

hoặc không thay đổi, không thở hay chỉ thở nấc, da 

nhợt, mất trương lực cơ. 

Chỉ số Apgar phút thứ nhất: từ 0 đến 3  

Ngạt trắng 

P21.1 Ngạt nhẹ và trung bình khi sinh 
Trong 1 phút không tạo được  hô hấp bình thường, 

nhịp tim từ 100 trở lên, trương lực cơ yếu, có đáp 

ứng ít với kích thích. 

Chỉ số Apgar phút thứ nhất: 4-7  

Ngạt tím 

P21.9 Ngạt khi đẻ, chưa xác định 

Thiếu oxy  

Ngạt  

Giảm oxy  
KXĐK 

P22 Suy hô hấp của trẻ sơ sinh 
Loại trừ:  suy hô hấp sơ sinh (P28.5)  

P22.0 Hội chứng suy hô hấp của trẻ sơ sinh 
Bệnh màng trong 

P22.1 Thở nhanh thoáng qua của trẻ sơ sinh 

P22.8 Suy hô hấp khác của trẻ sơ sinh 

P22.9 Suy hô hấp của trẻ sơ  sinh, chưa xác định 

P23 Viêm phổi bẩm sinh 
Bao gồm:  Viêm phổi nhiễm khuẩn mắc phải trong 

tử cung hay trong lúc đẻ 

Loại trừ:  Viêm phổi sơ sinh do hít  (P24.-)  

P23.0 Viêm phổi bẩm sinh do virus 
Loại trừ:  Viêm phổi bẩm sinh do rubêla (P35.0)  

P23.1 Viêm phổi bẩm sinh do chlamydia 

P23.2 Viêm phổi bẩm sinh do tụ cầu 

P23.3 Viêm phổi bẩm sinh do liên cầu nhóm B 

P23.4 Viêm phổi bẩm sinh do E Coli 

P23.5 Viêm phổi bẩm sinh do Pseudomonas 

P23.6 Viêm phổi bẩm sinh do các vi khuẩn khác 
Haemophilus influenzae  

Klebsiella pneumoniae  

Mycoplasma 

Liên cầu loại trừ nhóm B  
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P23.8 Congenital pneumonia due to other 
organisms 

P23.9 Congenital pneumonia, unspecified 

P24 Neonatal aspiration syndromes 
Incl.:  neonatal pneumonia resulting from 

aspiration 

P24.0 Neonatal aspiration of meconium 

P24.1 Neonatal aspiration of amniotic fluid and 
mucus 
Aspiration of liquor (amnii) 

P24.2 Neonatal aspiration of blood 

P24.3 Neonatal aspiration of milk and 
regurgitated food 

P24.8 Other neonatal aspiration syndromes 

P24.9 Neonatal aspiration syndrome, unspecified 
Neonatal aspiration pneumonia NOS 

P25 Interstitial emphysema and related 
conditions originating in the 
perinatal period 

P25.0 Interstitial emphysema originating in the 
perinatal period 

P25.1 Pneumothorax originating in the perinatal 
period 

P25.2 Pneumomediastinum originating in the 
perinatal period 

P25.3 Pneumopericardium originating in the 
perinatal period 

P25.8 Other conditions related to interstitial 
emphysema originating in the perinatal 
period 

P26 Pulmonary haemorrhage 
originating in the perinatal period 

P26.0 Tracheobronchial haemorrhage originating 
in the perinatal period 

P26.1 Massive pulmonary haemorrhage 
originating in the perinatal period 

P26.8 Other pulmonary haemorrhages 
originating in the perinatal period 

P26.9 Unspecified pulmonary haemorrhage 
originating in the perinatal period 

P27 Chronic respiratory disease 
originating in the perinatal period 

P27.0 Wilson-Mikity syndrome 
Pulmonary dysmaturity 

P27.1 Bronchopulmonary dysplasia originating 
in the perinatal period 

P23.8 Viêm phổi bẩm sinh do các vi sinh vật khác 

P23.9 Viêm phổi bẩm sinh, chưa xác định 

P24 Các hội chứng hít của trẻ sơ sinh 
Bao gồm:  Viêm phổi sơ sinh do hít 

P24.0 Sơ sinh hít phân su 

P24.1 Sơ sinh hít nước ối và niêm dịch 
Hít phải dịch (nước ối) 

P24.2 Sơ sinh hít phải máu 

P24.3 Sơ sinh hít  sữa và thức ăn trào lên 

P24.8 Các hội chứng hít  khác của trẻ sơ sinh 

P24.9 Hội chứng hít  của trẻ sơ sinh, chưa xác 
định 
Viêm phổi do hít của sơ sinh KXĐK 

P25 Tràn khí tổ chức kẽ phổi và các 
bệnh lý liên quan xuất phát trong thời kỳ 
chu sinh 

P25.0 Tràn khí tổ chức kẽ phổi (xuất phát từ giai 
đoạn) chu sinh 

P25.1 Tràn khí màng phổi chu sinh 

P25.2 Tràn khí trung thất  chu sinh 

P25.3 Tràn khí màng tim chu sinh 

P25.8 Các bệnh lý khác liên quan đến tràn khí tô 
chức kẽ phổi  chu sinh 

P26 Chảy máu phổi chu sinh 

P26.0 Chảy máu khí phế quản  chu sinh 

P26.1 Chảy máu phổi nặng chu sinh 

P26.8 Các chảy máu phổi khác chu sinh 

P26.9 Các chảy máu phổi chu sinh chưa xác định  

P27 Bệnh hô hấp mạn tính xuất phát từ 
giai đoạn chu sinh 

P27.0 Hội chứng Wilson - Mikity 
Phổi chưa trưởng thành 

P27.1 Loạn sản phế quản phổi xuất phát từ giai 
đoạn chu sinh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 – 531 – 

P27.8 Other chronic respiratory diseases 
originating in the perinatal period 
Congenital pulmonary fibrosis  

Ventilator lung in newborn 

P27.9 Unspecified chronic respiratory disease 
originating in the perinatal period 

P28 Other respiratory conditions 
originating in the perinatal period 
Excl.:  congenital malformations of the 

respiratory system (Q30-Q34)  

P28.0 Primary atelectasis of newborn 
Primary failure to expand terminal respiratory 

units  

Pulmonary:  

 hypoplasia associated with short gestation  

 immaturity NOS 

P28.1 Other and unspecified atelectasis of 
newborn 
Atelectasis:  

 NOS  

 partial  

 secondary 

Resorption atelectasis without respiratory distress 

syndrome 

P28.2 Cyanotic attacks of newborn 
Excl.:  apnoea of newborn (P28.3-P28.4)  

P28.3 Primary sleep apnoea of newborn 
Sleep apnoea of newborn: 

 central 

 NOS 

 obstructive 

P28.4 Other apnoea of newborn 
Apnoea (of): 

 newborn, obstructive 

 prematurity 

Excl.:  obstructive sleep apnoea of newborn 

 

P28.5 Respiratory failure of newborn 

P28.8 Other specified respiratory conditions of 
newborn 
Congenital (laryngeal) stridor NOS  

Snuffles in newborn 

Excl.:  early congenital syphilitic rhinitis (A50.0)  

P28.9 Respiratory condition of newborn, 
unspecified 

P29 Cardiovascular disorders 
originating in the perinatal period 
Excl.:  congenital malformations of the 

circulatory system (Q20-Q28)  

P29.0 Neonatal cardiac failure 

 

P29.1 Neonatal cardiac dysrhythmia 

P27.8 Các bệnh phổi mạn tính khác xuất phát từ 
giai đoạn chu sinh 
Xơ phổi bẩm sinh 

Phổi có thở máy của trẻ sơ sinh  

P27.9 Các bệnh phổi mạn tính không được định 
rõ xuất phát trong giai đoạn chu sinh 

P28 Các bệnh lý hô hấp khác xuất phát 
từ giai đoạn chu sinh 
Loại trừ:  Dị dạng bẩm sinh của hệ hô hấp (Q30-

Q34)  

P28.0 Xẹp phổi nguyên phát của trẻ sơ sinh 
Suy hô hấp nguyên phát lan đến đơn vị hô hấp cuối 

cùng 

Phổi:  

 Thiểu sản phổi phối hợp với non tháng 

 Không trưởng thành KXĐK  

P28.1 Xẹp phổi khác và không xác định của trẻ sơ 
sinh 

Xẹp phổi:  

 KXĐK   

 Một phần  

 Thứ phát 

Xẹp phổi do hấp thu không có suy hô hấp 

P28.2 Cơn tím tái của trẻ sơ sinh 
Loại trừ:  ngừng thở của trẻ sơ sinh (P28.3-P28.4)  

P28.3 Ngừng thở khi ngủ nguyên phát của trẻ sơ 
sinh 
Ngừng thở khi ngủ của trẻ sơ sinh: 

 trung ương 

 KXĐK 

 tắc nghẽn 

P28.4 Ngừng thở khác của trẻ sơ sinh 
Ngừng thở (của): 

 trẻ sơ sinh, tắc nghẽn 

 sinh non  

Loại trừ:  ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn ở trẻ sơ 

sinh 

P28.5 Suy hô hấp của trẻ sơ sinh 

P28.8 Các bệnh lý hô hấp xác định rõ khác của trẻ 
sơ sinh 
Tiếng rít (thanh quản) bẩm sinh KXĐK  

Sổ mũi của trẻ sơ sinh 

Loại trừ:  Viêm mũi do giang mai bẩm sinh sớm 

(A50.0)  

P28.9 Bệnh lý hô hấp của trẻ sơ sinh, chưa xác 
định 

P29 Rối loạn tim mạch xuất phát từ thời 
kỳ chu sinh 
Loại trừ:  dị dạng bẩm sinh của hệ thống tuần 

hoàn (Q20-Q28)  

P29.0 Suy tim sơ sinh 

P29.1 Loạn nhịp tim sơ sinh 
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P29.2 Neonatal hypertension 
P29.3 Persistent fetal circulation 

Delayed closure of ductus arteriosus  

Pulmonary hypertension of newborn (persistent) 

P29.4 Transient myocardial ischaemia of 
newborn 

P29.8 Other cardiovascular disorders originating 
in the perinatal period 

P29.9 Cardiovascular disorder originating in the 
perinatal period, unspecified 

 

Infections specific to the perinatal 
period 
(P35-P39) 
  
Incl.:  infections acquired in utero or during birth 

Excl.:  asymptomatic human immunodeficiency virus 

[HIV] infection status (Z21)  

congenital:  

 gonococcal infection (A54.-)  

 pneumonia (P23.-)  

 syphilis (A50.-)  

human immunodeficiency virus [HIV] disease 

(B20-B24)  

infectious diseases acquired after birth (A00-B99, 

J09-J11)  

intestinal infectious diseases (A00-A09)  

laboratory evidence of human immunodeficiency 

virus [HIV] (R75)  

maternal infectious disease as a cause of mortality 

or morbidity in fetus or newborn not itself 

manifesting the disease (P00.2)  

tetanus neonatorum (A33)  

P35 Congenital viral diseases 

P35.0 Congenital rubella syndrome 
Congenital rubella pneumonitis 

P35.1 Congenital cytomegalovirus infection 

P35.2 Congenital herpesviral [herpes simplex] 
infection 

P35.3 Congenital viral hepatitis 

P35.8 Other congenital viral diseases 
Congenital varicella [chickenpox] 

P35.9 Congenital viral disease, unspecified 

P36 Bacterial sepsis of newborn 
Incl.:  congenital septicaemia 

P36.0 Sepsis of newborn due to streptococcus, 
group B 

P36.1 Sepsis of newborn due to other and 
unspecified streptococci 

P36.2 Sepsis of newborn due to Staphylococcus 
aureus 

P29.2 Tăng huyết áp sơ sinh 

P29.3 Tồn tại tuần hoàn thai nhi 
Chậm đóng ống động mạch  

Tăng áp lực phổi của trẻ sơ sinh (dai dẳng) 

P29.4 Thiếu máu cơ tim thoáng qua của trẻ sơ 
sinh 

P29.8 Các rối loạn tim mạch khác xuất phát từ 
thời kỳ chu sinh 

P29.9 Các rối loạn tim mạch không được định rõ 
xuất phát từ thời kỳ chu sinh 

 
Nhiễm khuẩn đặc hiệu trong thời kỳ 
chu sinh 
(P35-P39)  
Bao gồm:  Nhiễm khuẩn mắc phải trong tử cung và trong 

lúc đẻ 

Loại trừ: Tình trạng nhiễm HIV không có triệu chứng 

(Z21)  

 Bẩm sinh:  

 Nhiễm lậu cầu (A54.-)  

 Viêm phổi (P23.-)  

 Giang mai (A50.-)  

Bệnh nhiễm HIV (B20-B24)  

Bệnh nhiễm khuẩn mắc phải sau đẻ (A00-B99, 

J09-J11)  

Các bệnh nhiễm khuẩn đường ruột (A00-A09)  

Xét nghiệm HIV dương tính (R75)  

Nhiễm khuẩn mẹ là nguyên nhân tử vong hoặc 

mắc bệnh của thai và trẻ sơ sinh nhưng không có 

biểu hiện ở thai hay trẻ sơ sinh (P00.2)  

Uốn ván rốn sơ sinh (A33)  

P35 Bệnh nhiễm virus bẩm sinh 

P35.0 Hội chứng rubela bẩm sinh 
Viêm phổi do rubela bẩm sinh 

P35.1 Nhiễm virus cytomegalo 

P35.2 Nhiễm virus Herpes bẩm sinh 

P35.3 Viêm gan virus bẩm sinh 

P35.8 Các bệnh virus bẩm sinh khác 
Bệnh thủy đậu bẩm sinh 

P35.9 Bệnh virus bẩm sinh, chưa xác định 

P36 Nhiễm khuẩn của trẻ sơ sinh 
Bao gồm:  nhiễm khuẩn máu bẩm sinh 

P36.0 Nhiễm khuẩn sơ sinh do liên cầu nhóm B 

P36.1 Nhiễm khuẩn sơ sinh do các liên cầu khác 
không được định rõ 

P36.2 Nhiễm khuẩn sơ sinh do tụ cầu vàng 
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P36.3 Sepsis of newborn due to other and 
unspecified staphylococci 

P36.4 Sepsis of newborn due to Escherichia coli 

P36.5 Sepsis of newborn due to anaerobes 

P36.8 Other bacterial sepsis of newborn 

P36.9 Bacterial sepsis of newborn, unspecified 

P37 Other congenital infectious and 
parasitic diseases 
Excl.:  congenital syphilis (A50.-)  

necrotizing enterocolitis of fetus or 

newborn (P77)  

 neonatal diarrhoea:  

 infectious (A00-A09)  

 noninfective (P78.3)  

ophthalmia neonatorum due to 

gonococcus (A54.3)  

tetanus neonatorum (A33)  

P37.0 Congenital tuberculosis 

P37.1 Congenital toxoplasmosis 
Hydrocephalus due to congenital toxoplasmosis 

P37.2 Neonatal (disseminated) listeriosis 

P37.3 Congenital falciparum malaria 

P37.4 Other congenital malaria 

P37.5 Neonatal candidiasis 

P37.8 Other specified congenital infectious and 
parasitic diseases 

P37.9 Congenital infectious and parasitic 
disease, unspecified 

P38 Omphalitis of newborn with or 
without mild haemorrhage 

P39 Other infections specific to the 
perinatal period 

P39.0 Neonatal infective mastitis 
Excl.:  breast engorgement of newborn (P83.4)  

noninfective mastitis of newborn (P83.4)  

P39.1 Neonatal conjunctivitis and dacryocystitis 
Neonatal chlamydial conjunctivitis  

Ophthalmia neonatorum NOS 

Excl.:  gonococcal conjunctivitis (A54.3)  

P39.2 Intra-amniotic infection of fetus, not 
elsewhere classified 

P39.3 Neonatal urinary tract infection 

P39.4 Neonatal skin infection 
Neonatal pyoderma 

Excl.:  pemphigus neonatorum (L00)  

staphylococcal scalded skin syndrome 

(L00)  

 

P36.3 Nhiễm khuẩn sơ sinh do các tụ cầu khác 
không được định rõ 

P36.4 Nhiễm khuẩn sơ sinh do E. Coli 

P36.5 Nhiễm khuẩn sơ sinh do vi khuẩn kỵ khí 

P36.8 Nhiễm các vi khuẩn khác của trẻ sơ sinh 

P36.9 Nhiễm khuẩn không được định rõ của trẻ 
sơ sinh 

P37 Bệnh nhiễm khuẩn và ký sinh trùng 
bẩm sinh khác 
Loại trừ:  Giang mai bẩm sinh (A50.-)  

Viêm ruột hoại tử của thai và trẻ sơ sinh 

(P77)  

ỉa chảy sơ sinh: 

  Nhiễm khuẩn (A00-A09)  

 Không do nhiễm khuẩn (P78.3)  

Nhiễm khuẩn mắt sơ sinh do lậu cầu 

(A54.3)  

Uốn ván sơ sinh (A33)  

P37.0 Lao bẩm sinh 

P37.1 Toxoplasma bẩm sinh 
Não úng thủy do toxoplasma bẩm sinh 

P37.2 Listeria bẩm sinh (rải rác) 

P37.3 Sốt rét falciparum bẩm sinh 

P37.4 Sốt rét bẩm sinh khác 

P37.5 Nấm Candida bẩm sinh 

P37.8 Bệnh nhiễm khuẩn và ký sinh trùng được 
định rõ khác 

P37.9 Bệnh nhiễm khuẩn và ký sinh trùng không 
được định rõ 

P38 Viêm rốn trẻ sơ sinh có hoặc  không 
có chảy máu mức độ nhẹ 

P39 Nhiễm khuẩn đặc hiệu khác trong 
thời kỳ chu sinh 

P39.0 Viêm vú nhiễm khuẩn trẻ sơ sinh 
Loại trừ:  Cương vú của trẻ sơ sinh (P83.4)  

Viêm vú không do nhiễm khuẩn của trẻ 

sơ sinh (P83.4)  

P39.1 Viêm kết mạc và ống dẫn lệ của trẻ sơ sinh 
Viêm kết mạc do chlamydia của trẻ sơ sinh  

Bệnh mắt sơ sinh KXĐK  

Loại trừ:  Viêm kết mạc do lậu cầu (A54.3)  

P39.2 Nhiễm khuẩn thai trong buồng ối không xếp 
loại ở chỗ nào khác 

P39.3 Nhiễm khuẩn đường tiết niệu trẻ sơ sinh 

P39.4 Nhiễm khuẩn da trẻ sơ sinh 
Viêm mủ da trẻ sơ sinh 

Loại trừ:  Bệnh bóng nước sơ sinh (L00) 

 Hội chứng da bóng nước do tụ cầu 

(L00)  
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P39.8 Other specified infections specific to the 
perinatal period 

P39.9 Infection specific to the perinatal period, 
unspecified 

 

Haemorrhagic and haematological 
disorders of fetus and newborn 
(P50-P61)  
 
Excl.:  congenital stenosis and stricture of bile ducts 

(Q44.3)  

Crigler-Najjar syndrome (E80.5)  

Dubin-Johnson syndrome (E80.6)  

Gilbert syndrome (E80.4)  

hereditary haemolytic anaemias (D55-D58)  

P50 Fetal blood loss 
Excl.:  congenital anaemia from fetal blood loss 

(P61.3)  

P50.0 Fetal blood loss from vasa praevia 

P50.1 Fetal blood loss from ruptured cord 

P50.2 Fetal blood loss from placenta 

P50.3 Haemorrhage into co-twin 

P50.4 Haemorrhage into maternal circulation 

P50.5 Fetal blood loss from cut end of co-twin's 
cord 

P50.8 Other fetal blood loss 

P50.9 Fetal blood loss, unspecified 
Fetal haemorrhage NOS 

P51 Umbilical haemorrhage of newborn 
Excl.:  omphalitis with mild haemorrhage (P38)  

P51.0 Massive umbilical haemorrhage of 
newborn 

P51.8 Other umbilical haemorrhages of newborn 
Slipped umbilical ligature NOS 

P51.9 Umbilical haemorrhage of newborn, 
unspecified 

P52 Intracranial nontraumatic 
haemorrhage of fetus and newborn 
Incl.:  intracranial haemorrhage due to anoxia or 

hypoxia 

Excl.:  intracranial haemorrhage due to injury:  

 birth (P10.-)  

 maternal (P00.5)  

 other (S06.-)  

P52.0 Intraventricular (nontraumatic) 
haemorrhage, grade 1, of fetus and 
newborn 
Subependymal haemorrhage (without 

intraventricular extension) 

P39.8 Nhiễm khuẩn được định rõ khác đặc hiệu 
cho giai đoạn chu sinh 

P39.9 Nhiễm khuẩn không được định rõ khác đặc 
hiệu cho giai đoạn chu sinh 

 

Rối loạn chảy máu và huyết học của 
thai và trẻ sơ sinh 
(P50-P61)  
 
Loại trừ:  Hẹp và co thắt bẩm sinh đường mật (Q44.3)  

Hội chứng Crigler-Najjar (E80.5)  

Hội chứng Dubin-Johnson (E80.6)  

Hội chứng Gilbert (E80.4)  

Thiếu máu huyết tán di truyền (D55-D58)  

P50 Mất máu thai 
Loại trừ:  Thiếu máu bẩm sinh do mất máu thai 

(P61.3)  

P50.0 Mất máu thai vì mạch máu tiền đạo 

P50.1 Mất máu thai vì vỡ dây rốn 

P50.2 Mất máu thai từ rau 

P50.3 Chảy máu giữa hai thai sinh đôi (truyền 
máu thai sang thai ) 

P50.4 Chảy máu vào tuần hoàn người mẹ 

P50.5 Mất máu thai do cắt vào dây rốn chung của 
thai sinh đôi  

P50.8 Mất máu thai khác 

P50.9 Mất máu thai không được định rõ 
Chảy máu thai KXĐK 

P51 Chảy máu rốn của trẻ sơ sinh 
Loại trừ:  Viêm rốn có chảy máu nhẹ (P38)  

P51.0 Chảy máu rốn nặng của trẻ sơ sinh 

P51.8 Chảy máu rốn khác của trẻ sơ sinh 
Tuột nút buộc rốn KXĐK 

P51.9 Chảy máu rốn không được định rõ của trẻ 
sơ sinh 

P52 Chảy máu nội sọ không do chấn 
thương của thai nhi và trẻ sơ sinh 
Bao gồm:  Chảy máu nội sọ do thiếu hay giảm oxy 

Loại trừ:  Chảy máu nội sọ do chấn thương:  

 Khi đẻ (P10.-)  

 Của mẹ (P00.5)  

 Loại khác (S06.-)  

P52.0 Chảy máu trong não thất (không chấn 
thương) độ 1 của thai nhi và trẻ sơ sinh 
Chảy máu dưới màng não thất (không lan vào trong 

não thất) 
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P52.1 Intraventricular (nontraumatic) 
haemorrhage, grade 2, of fetus and 
newborn 
Subependymal haemorrhage with intraventricular 

extension 

P52.2 Intraventricular (nontraumatic) 
haemorrhage, grade 3, of fetus and 
newborn 
Subependymal haemorrhage with both 

intraventricular and intracerebral extension 

P52.3 Unspecified intraventricular 
(nontraumatic) haemorrhage of fetus and 
newborn 

P52.4 Intracerebral (nontraumatic) haemorrhage 
of fetus and newborn 

P52.5 Subarachnoid (nontraumatic) 
haemorrhage of fetus and newborn 

P52.6 Cerebellar (nontraumatic) and posterior 
fossa haemorrhage of fetus and newborn 

P52.8 Other intracranial (nontraumatic) 
haemorrhages of fetus and newborn 

P52.9 Intracranial (nontraumatic) haemorrhage 
of fetus and newborn, unspecified 

P53 Haemorrhagic disease of fetus and 
newborn 
Vitamin K deficiency of newborn 

P54 Other neonatal haemorrhages 
Excl.:  fetal blood loss (P50.-)  

pulmonary haemorrhage originating in 

the perinatal period (P26.-)  

P54.0 Neonatal haematemesis 
Excl.:  that due to swallowed maternal blood 

(P78.2)  

P54.1 Neonatal melaena 
Excl.:  that due to swallowed maternal blood 

(P78.2)  

P54.2 Neonatal rectal haemorrhage 

P54.3 Other neonatal gastrointestinal 
haemorrhage 

P54.4 Neonatal adrenal haemorrhage 

P54.5 Neonatal cutaneous haemorrhage 

Bruising  

Ecchymoses  

Petechiae  

Superficial haematomata 

in fetus or newborn 

Excl.:  bruising of scalp due to birth injury 

(P12.3)  

cephalhaematoma due to birth injury 

(P12.0)  

P54.6 Neonatal vaginal haemorrhage 
Pseudomenses 

P54.8 Other specified neonatal haemorrhages 

P52.1 Chảy máu trong não thất (không chấn 
thương) độ 2 của thai nhi và trẻ sơ sinh 
Chảy máu dưới màng não thất lan vào trong não thất 

P52.2 Chảy máu trong não thất (không chấn 
thương) độ 3 của thai nhi và trẻ sơ sinh 
Chảy máu dưới màng não thất lan vào trong não thất 

và vào trong não 

P52.3 Chảy máu trong não thất (không chấn 
thương) không được định rõ của thai nhi và 
trẻ sơ sinh 

P52.4 Chảy máu trong não (không chấn thương) 
của thai nhi và trẻ sơ sinh 

P52.5 Chảy máu dưới màng nhện (không chấn 
thương) của thai nhi và trẻ sơ sinh 

P52.6 Chảy máu tiểu não (không chấn thương) và 
hố sau của thai nhi và trẻ sơ sinh 

P52.8 Chảy máu nội sọ khác (không chấn thương) 
của thai nhi và trẻ sơ sinh 

P52.9 Chảy máu nội sọ (không chấn thương) 
không được định rõ của thai nhi và trẻ sơ 
sinh 

P53 Bệnh chảy máu của thai nhi và trẻ 
sơ sinh 
Thiếu vitamin K của trẻ sơ sinh 

P54 Các chảy máu sơ sinh khác 
Loại trừ:  Mất máu thai (P50.-) 

 Chảy máu phổi xuất phát từ giai đoạn 

sơ sinh (P26.-)  

P54.0 Nôn ra máu sơ sinh - 
Loại trừ:  nôn ra máu do nuốt phải máu của mẹ 

(P78.2)  

P54.1 Ỉa ra máu 
Loại trừ:  ỉa ra máu do nuốt phải máu của mẹ 

(P78.2)  

P54.2 Chảy máu trực tràng của trẻ sơ sinh 

P54.3 Chảy máu dạ dày ruột khác của trẻ sơ sinh 

P54.4 Chảy máu thượng thận trẻ sơ sinh 

P54.5 Xuất huyết dưới da của trẻ sơ sinh 

Thâm tím  

Bọc bầm máu  

Chấm  xuất huyết 

Máu tụ nông  

trong bào thai hoặc sơ sinh 

Loại trừ:  Thâm tím da đầu do chấn thương khi 

sinh (P12.3)  

 Máu tụ dưới cốt mạc do chấn thương 

khi sinh (P12.0)  

P54.6 Chảy máu âm đạo của trẻ sơ sinh 
Kinh nguyệt giả 

P54.8 Chảy máu sơ sinh được định rõ khác 
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P54.9 Neonatal haemorrhage, unspecified 

P55 Haemolytic disease of fetus and 
newborn 

P55.0 Rh isoimmunization of fetus and newborn 

P55.1 ABO isoimmunization of fetus and 
newborn 

P55.8 Other haemolytic diseases of fetus and 
newborn 

P55.9 Haemolytic disease of fetus and newborn, 
unspecified 

P56 Hydrops fetalis due to haemolytic 
disease 
Excl.:  hydrops fetalis NOS (P83.2)  

 hydrops fetalis NOS  

 not due to haemolytic disease (P83.2)  

P56.0 Hydrops fetalis due to isoimmunization 

P56.9 Hydrops fetalis due to other and 
unspecified haemolytic disease 

P57 Kernicterus 

P57.0 Kernicterus due to isoimmunization 

P57.8 Other specified kernicterus 
Excl.:  Crigler-Najjar syndrome (E80.5)  

P57.9 Kernicterus, unspecified 

P58 Neonatal jaundice due to other 
excessive haemolysis 
Excl.:  jaundice due to isoimmunization  

(P55-P57)  

P58.0 Neonatal jaundice due to bruising 

P58.1 Neonatal jaundice due to bleeding 

P58.2 Neonatal jaundice due to infection 

P58.3 Neonatal jaundice due to polycythaemia 

P58.4 Neonatal jaundice due to drugs or toxins 
transmitted from mother or given to 
newborn 
 Use additional external cause code (Chapter XX), 

if desired, to identify drug, if drug-induced. 

P58.5 Neonatal jaundice due to swallowed 
maternal blood 

P58.8 Neonatal jaundice due to other specified 
excessive haemolysis 

 

P58.9 Neonatal jaundice due to excessive 
haemolysis, unspecified 

 

P54.9 Chảy máu sơ sinh không được định rõ 

P55 Bệnh huyết tán của bào thai và trẻ 
sơ sinh 

P55.0 Huyết tán do bất đồng nhóm máu Rh của 
mẹ và thai nhi / trẻ sơ sinh 

P55.1 Huyết tán do bất đồng nhóm máu ABO của 
mẹ và thai nhi / trẻ sơ sinh 

P55.8 Bệnh huyết tán khác của thai và trẻ sơ sinh 

P55.9 Bệnh huyết tán của thai và trẻ sơ sinh, 
chưa xác định 

P56 Phù thai do bệnh huyết tán 
Loại trừ:  Phù thai KXĐK P83.2  

 Không do bệnh huyết tán (P83.2)  

P56.0 Phù thai do miễn dịch đồng loại 

P56.9 Phù thai do bệnh lý huyết tán khác và chưa 
xác định 

P57 Vàng da nhân xám 

P57.0 Vàng da nhân xám do bất đồng miễn dịch 

P57.8 Vàng da nhân xám được định rõ khác 
Loại trừ:  hội chứng Crigler-Najjare (E80.5)  

P57.9 Vàng da nhân xám, chưa xác định 

P58 Vàng da sơ sinh do huyết tán quá 
mức 
Loại trừ:  Vàng da do đồng miễn dịch (P55-P57)  

P58.0 Vàng da sơ sinh do bầm tím 

P58.1 Vàng da sơ sinh do chảy máu 

P58.2 Vàng da sơ sinh do nhiễm khuẩn 

P58.3 Vàng da sơ sinh do đa hồng cầu 

P58.4 Vàng da sơ sinh do thuốc, độc tố truyền từ 
mẹ sang hay dùng cho trẻ sơ sinh 
Sử dụng mã bổ sung dành cho nguyên nhân bên 

ngoài (chương XX) nếu muốn nhận dạng thuốc 

trong trường hợp do thuốc. 

P58.5 Vàng da sơ sinh do nuốt phải máu mẹ 

P58.8 Vàng da sơ sinh do huyết tán quá mức 
được định rõ khác 

P58.9 Vàng da sơ sinh do huyết tán quá mức 
không được định rõ 
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P59 Neonatal jaundice from other and 
unspecified causes 
Excl.:  due to inborn errors of metabolism  

 (E70-E90)  

 kernicterus (P57.-)  

P59.0 Neonatal jaundice associated with preterm 
delivery 
Hyperbilirubinaemia of prematurity  

Jaundice due to delayed conjugation associated 

with preterm delivery 

P59.1 Inspissated bile syndrome 

P59.2 Neonatal jaundice from other and 
unspecified hepatocellular damage 
Fetal or neonatal  giant cell hepatitis  

Fetal or neonatal (idiopathic) hepatitis 

Excl.:  congenital viral hepatitis (P35.3)  

P59.3 Neonatal jaundice from breast milk 
inhibitor 

P59.8 Neonatal jaundice from other specified 
causes 

P59.9 Neonatal jaundice, unspecified 
Physiological jaundice (intense)(prolonged) NOS 

P60 Disseminated intravascular 
coagulation of fetus and newborn 
Defibrination syndrome of fetus or newborn 

P61 Other perinatal haematological 
disorders 
Excl.:  transient hypogammaglobulinaemia of 

infancy (D80.7)  

P61.0 Transient neonatal thrombocytopenia 
Neonatal thrombocytopenia due to:  

 exchange transfusion  

 idiopathic maternal thrombocytopenia  

 isoimmunization 

P61.1 Polycythaemia neonatorum 

P61.2 Anaemia of prematurity 

P61.3 Congenital anaemia from fetal blood loss 

P61.4 Other congenital anaemias, not elsewhere 
classified 
Congenital anaemia NOS 

P61.5 Transient neonatal neutropenia 

P61.6 Other transient neonatal disorders of 
coagulation 

P61.8 Other specified perinatal haematological 
disorders 

P61.9 Perinatal haematological disorder, 
unspecified 

 

 

P59 Vàng da sơ sinh do các nguyên 
nhân khác và nguyên nhân không 
được định rõ 
Loại trừ:  Do rối loạn chuyển hóa bẩm sinh (E70-

E90)  

 Vàng da nhân xám (P57.-)  

P59.0 Vàng da sơ sinh phối hợp với đẻ non 
Tăng bilirubin máu của trẻ sơ sinh non tháng  

Vàng da do liên hợp bilirubin chậm trên đẻ non 

P59.1 Hội chứng mật đặc 

P59.2 Vàng da sơ sinh vì các tổn thương tế bào 
gan khác và không được định rõ 
Viêm gan tế bào khổng lồ ở thai hoặc trẻ sơ sinh  

Viêm gan thai hoặc trẻ sơ sinh (tự phát) 

Loại trừ:  viêm gan virus bẩm sinh (P35.3)  

P59.3 Vàng da sơ sinh vì yếu tố ức chế của sữa 
mẹ 

P59.8 Vàng da sơ sinh vì những nguyên nhân đặc 
hiệu khác 

P59.9 Vàng da sơ sinh không được định rõ 
Vàng da sinh lý (mạnh) (kéo dài) KXĐK 

P60 Đông máu rải rác trong lòng mạch 
của thai và trẻ sơ sinh 
Hội chứng tiêu sợi huyết của thai hay trẻ sơ sinh 

P61 Các rối loạn huyết học chu sinh 
khác 
Loại trừ:  giảm gammaglobulin máu thoáng qua 

của trẻ (D80.7)  

P61.0 Giảm tiểu cầu sơ sinh tạm thời 
Giảm tiểu cầu sơ sinh do:  

 Thay  máu  

 Giảm tiểu cầu mẹ vô căn  

 Miễn dịch đồng loại 

P61.1 Đa hồng cầu sơ sinh 

P61.2 Thiếu máu của trẻ non tháng 

P61.3 Thiếu máu bẩm sinh vì mất máu thai 

P61.4 Các thiếu máu bẩm sinh khác, chưa phân 
loại nơi khác 
Thiếu máu bẩm sinh KXĐK 

P61.5 Giảm bạch cầu đa nhân trung tính thoáng 
quá của sơ sinh 

P61.6 Rối loạn đông máu khác thoáng qua của sơ 
sinh 

P61.8 Các rối loạn huyết học sơ sinh được định 
rõ khác 

P61.9 Các rối loạn huyết học sơ sinh không được 
định rõ 
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Transitory endocrine and metabolic 
disorders specific to fetus and 
newborn 
(P70-P74)  
 
Incl.:  transitory endocrine and metabolic disturbances 

caused by the infant's response to maternal 

endocrine and metabolic factors, or its adjustment 

to extrauterine existence 

P70 Transitory disorders of 
carbohydrate metabolism specific 
to fetus and newborn 

P70.0 Syndrome of infant of mother with 
gestational diabetes 
Fetus or newborn (with hypoglycaemia) affected 

by maternal gestational diabetes 

P70.1 Syndrome of infant of a diabetic mother 
Fetus or newborn (with hypoglycemia) affected by 

maternal diabetes mellitus (pre-existing) 

P70.2 Neonatal diabetes mellitus 

P70.3 Iatrogenic neonatal hypoglycaemia 

P70.4 Other neonatal hypoglycaemia 
Transitory neonatal hypoglycaemia 

P70.8 Other transitory disorders of carbohydrate 
metabolism of fetus and newborn 

P70.9 Transitory disorder of carbohydrate 
metabolism of fetus and newborn, 
unspecified 

P71 Transitory neonatal disorders of 
calcium and magnesium 
metabolism 

P71.0 Cow milk hypocalcaemia in newborn 

P71.1 Other neonatal hypocalcaemia 
Excl.:  neonatal hypoparathyroidism (P71.4)  

P71.2 Neonatal hypomagnesaemia 

P71.3 Neonatal tetany without calcium or 
magnesium deficiency 
Neonatal tetany NOS 

P71.4 Transitory neonatal hypoparathyroidism 

P71.8 Other transitory neonatal disorders of 
calcium and magnesium metabolism 

P71.9 Transitory neonatal disorder of calcium 
and magnesium metabolism, unspecified 

 

 

 

Các rối loạn nội tiết, chuyển hóa tạm 
thời đặc hiệu cho thai và trẻ sơ sinh 
(P70-P74)  
 
Bao gồm:  Các rối loạn nội tiết, chuyển hóa tạm thời gây 

ra bởi đáp ứng của trẻ đối với các yếu tố nội 

tiết, chuyển hóa của mẹ hay sự điều chỉnh của 

trẻ với cuộc sống ngoài tử cung 

P70 Các rối loạn chuyển hóa carbon 
hydrat  thoáng qua đặc hiệu với thai 
và trẻ sơ sinh 

P70.0 Hội chứng trẻ sơ sinh của bà mẹ bị đái tháo 
đường thai nghén 
Thai hoặc trẻ sơ sinh (hạ đường huyết) bị ảnh hưởng 

bởi bà mẹ bị đái tháo đường thai nghén 

P70.1 Hội chứng trẻ sơ sinh của bà mẹ bị đái tháo  
đường 
Thai hoặc trẻ sơ sinh (hạ đường huyết) bị ảnh hưởng 

bởi bà mẹ bị đái tháo đường (có trước đó) 

P70.2 Đái tháo đường sơ sinh 

P70.3 Hạ đường huyết sơ sinh do thầy thuốc 

P70.4 Hạ đường huyết sơ sinh khác 
Hạ đường huyết sơ sinh tạm thời 

P70.8 Các rối loạn tạm thời khác của chuyển hóa 
cacbon hydrat ở thai và trẻ sơ sinh 

P70.9 Rối loạn tạm thời không được định rõ của 
chuyển hóa cacbon hydrat ở thai và trẻ sơ 
sinh 

P71 Các rối loạn chuyển hóa calci và 
magie thoáng qua của sơ sinh 

P71.0 Hạ calci máu khi dùng sữa bò của trẻ sơ 
sinh 

P71.1 Hạ calci máu khác của sơ sinh 
Loại trừ:  thiểu năng tuyến cận giáp của trẻ sơ 

sinh (P71.4)  

P71.2 Hạ magie máu của trẻ sơ sinh 

P71.3 Tetany sơ sinh không do thiếu calci và 
magie 
Tetany sơ sinh KXĐK 

P71.4 Thiểu năng cận giáp tạm thời của trẻ sơ 
sinh 

P71.8 Các rối loạn tạm thời khác của chuyển hóa 
calci và magie ở trẻ sơ sinh 

P71.9 Các rối loạn tạm thời không chỉ rõ của 
chuyển hóa calci và magnesi ở trẻ sơ sinh 

 

 



 – 539 – 

P72 Other transitory neonatal endocrine 
disorders 
Excl.:  congenital hypothyroidism with or 

without goitre (E03.0-E03.1)  

 dyshormogenetic goitre (E07.1)  

Pendred syndrome (E07.1)  

P72.0 Neonatal goitre, not elsewhere classified 
Transitory congenital goitre with normal function 

P72.1 Transitory neonatal hyperthyroidism 
Neonatal thyrotoxicosis 

 
P72.2 Other transitory neonatal disorders of 

thyroid function, not elsewhere classified 
Transitory neonatal hypothyroidism 

P72.8 Other specified transitory neonatal 
endocrine disorders 

P72.9 Transitory neonatal endocrine disorder, 
unspecified 

P74 Other transitory neonatal 
electrolyte and metabolic 
disturbances 

P74.0 Late metabolic acidosis of newborn 

P74.1 Dehydration of newborn 

P74.2 Disturbances of sodium balance of 
newborn 

P74.3 Disturbances of potassium balance of 
newborn 

P74.4 Other transitory electrolyte disturbances 
of newborn 

P74.5 Transitory tyrosinaemia of newborn 

P74.8 Other transitory metabolic disturbances of 
newborn 

P74.9 Transitory metabolic disturbance of 
newborn, unspecified 

 

Digestive system disorders of fetus 
and newborn 
(P75-P78)  

P75* Meconium ileus in cystic fibrosis 
(E84.1 † )  

P76 Other intestinal obstruction of 
newborn 

P76.0 Meconium plug syndrome 
Incl: Meconium ileus in cases where cystic 

fibrosis is known not to be present. 

 

P72 Các rối loạn nội tiết tạm thời khác 
của trẻ sơ sinh 
Loại trừ:  Suy giáp trạng bẩm sinh có hay không 

có bướu giáp trạng (E03.0-E03.1)  

 Bướu giáp trạng có rối loạn gen (E07.1)  

Hội chứng Pendred (E07.1)  

P72.0 Bướu giáp trạng sơ sinh không xếp loại ở 
chỗ khác 
Bướu giáp trạng bẩm sinh tạm thời với chức năng 

bình thường 

P72.1 Cường năng giáp trạng tạm thời của trẻ sơ 
sinh 
Nhiễm độc giáp trạng của trẻ sơ sinh 

P72.2 Rối loạn chức năng tuyến giáp tạm thời của 
trẻ sơ sinh không xếp loại ở chỗ khác 
Thiểu năng tuyến giáp tạm thời của trẻ sơ sinh 

P72.8 Các rối loạn nội tiết tạm thời được định rõ 
khác của trẻ sơ sinh 

P72.9 Các rối loạn nội tiết tạm thời không được 
định rõ 

P74 Các rối loạn chuyển hóa và điện giải 
tạm thời khác của trẻ sơ sinh 

P74.0 Toan chuyển hóa muộn của trẻ sơ sinh 

P74.1 Mất nước của trẻ sơ sinh 

P74.2 Rối loạn cân bằng natri của trẻ sơ sinh 

P74.3 Rối loạn cân bằng kali của trẻ sơ sinh 

P74.4 Các rối loạn điện giải tạm thời khác của trẻ 
sơ sinh 

P74.5 Tăng tyrosin máu tạm thời của trẻ sơ sinh 

P74.8 Các rối loạn chuyển hóa tạm thời khác của 
trẻ sơ sinh 

P74.9 Các rối loạn chuyển hóa tạm thời không 
được định rõ của trẻ sơ sinh 

 
 
Các rối loạn của hệ thống tiêu hóa ở 
thai nhi và trẻ sơ sinh 
(P75-P78)  

P75* Tắc ruột phân su trong bệnh xơ 
nang (E84.1†)  

P76 Tắc ruột non khác của trẻ sơ sinh 

P76.0 Hội chứng nút phân su 
Bao gồm:  tắc ruột phân su trong những trường 

 hợp đã biết không có bệnh xơ nang 
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P76.1 Transitory ileus of newborn 
Excl.:  Hirschsprung disease (Q43.1)  

P76.2 Intestinal obstruction due to inspissated 
milk 

P76.8 Other specified intestinal obstruction of 
newborn 
Excl.:  intestinal obstruction classifiable to 

K56.0-K56.5 

P76.9 Intestinal obstruction of newborn, 
unspecified 

P77 Necrotizing enterocolitis of fetus 
and newborn 

P78 Other perinatal digestive system 
disorders 
Excl.:  neonatal gastrointestinal haemorrhages 

(P54.0-P54.3)  

P78.0 Perinatal intestinal perforation 
Meconium peritonitis 

P78.1 Other neonatal peritonitis 
Neonatal peritonitis NOS 

P78.2 Neonatal haematemesis and melaena due 
to swallowed maternal blood 

P78.3 Noninfective neonatal diarrhoea 
Neonatal diarrhoea NOS 

Excl.:  neonatal diarrhoea NOS in countries 

where the condition can be presumed to 

be of infectious origin (A09.-)  

P78.8 Other specified perinatal digestive system 
disorders 
Congenital cirrhosis (of liver)  

Neonatal oesophageal reflux  

Peptic ulcer of newborn 

P78.9 Perinatal digestive system disorder, 
unspecified 

 

Conditions involving the integument 
and temperature regulation of fetus 
and newborn 
(P80-P83)  

P80 Hypothermia of newborn 

P80.0 Cold injury syndrome 
Severe and usually chronic hypothermia associated 

with a pink flushed appearance, oedema and 

neurological and biochemical abnormalities. 

Excl.:  mild hypothermia of newborn (P80.8)  

P80.8 Other hypothermia of newborn 
Mild hypothermia of newborn 

P80.9 Hypothermia of newborn, unspecified 

P76.1 Tắc ruột tạm thời của trẻ sơ sinh 
Loại trừ:  bệnh Hirschsprung (Q43.1)  

P76.2 Tắc ruột non do sữa đặc 

P76.8 Tắc ruột non được định rõ khác của trẻ sơ 
sinh 

Loại trừ:  tắc ruột non được xếp loại ở K56.0-

K56.5 

P76.9 Tắc ruột non không được định rõ của trẻ sơ 
sinh 

P77 Viêm ruột hoại tử của thai và trẻ sơ 
sinh 

P78 Các rối loạn khác của hệ tiêu hóa 
trong giai đoạn chu sinh 

Loại trừ:  chảy máu dạ dày ruột của trẻ sơ sinh 

(P54.0-P54.3)  

P78.0 Thủng ruột non chu sinh 
Viêm phúc mạc phân xu 

P78.1 Các viêm phúc mạc sơ sinh khác 
Viêm phúc mạc sơ sinh KXĐK 

P78.2 Nôn ra máu, ỉa ra máu do nuốt phải máu mẹ 
của trẻ sơ sinh 

P78.3 ỉa chảy sơ sinh không do nhiễm khuẩn 
ỉa chảy sơ sinh KXĐK 

Loại trừ:  ỉa chảy sơ sinh KXĐK ở trong các nước 

mà có thể là do nhiễm khuẩn (A09)  

 

P78.8 Các rối loạn đặc hiệu khác của hệ tiêu hóa 
ở giai đoạn chu sinh 
Xơ gan bẩm sinh 

Trào ngược thực quản ở trẻ sơ sinh 

Loét tiêu hóa của trẻ sơ sinh  

P78.9 Rối loạn tiêu hóa không được định rõ của 
giai đoạn sơ sinh 

 

Các bệnh lý của da và điều hòa thân 
nhiệt của thai và trẻ sơ sinh 
(P80-P83)  

P80 Hạ thân nhiệt của trẻ sơ sinh 

P80.0 Hội chứng tổn thương do lạnh 
Hạ thân nhiệt nặng, thường kéo dài phối hợp với da 

tím hồng, phù, bất thường về thần kinh và sinh hóa. 

Loại trừ:  Hạ thân nhiệt nhẹ của trẻ sơ sinh 

(P80.8)  

P80.8 Hạ thân nhiệt khác của trẻ sơ sinh 
Hạ thân nhiệt nhẹ của trẻ sơ sinh 

P80.9 Hạ thân nhiệt không được định rõ của trẻ 
sơ sinh 
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P81 Other disturbances of temperature 
regulation of newborn 

P81.0 Environmental hyperthermia of newborn 

P81.8 Other specified disturbances of 
temperature regulation of newborn 

P81.9 Disturbance of temperature regulation of 
newborn, unspecified 
Fever of newborn NOS 

P83 Other conditions of integument 
specific to fetus and newborn 
Excl.:  congenital malformations of skin and 

integument (Q80-Q84)  

 cradle cap (L21.0)  

 diaper [napkin] dermatitis (L22)  

hydrops fetalis due to haemolytic disease 

(P56.-)  

 neonatal skin infection (P39.4)  

staphylococcal scalded skin syndrome 

(L00)  

P83.0 Sclerema neonatorum 

P83.1 Neonatal erythema toxicum 

P83.2 Hydrops fetalis not due to haemolytic 
disease 
Hydrops fetalis NOS 

P83.3 Other and unspecified oedema specific to 
fetus and newborn 

P83.4 Breast engorgement of newborn 
Noninfective mastitis of newborn 

P83.5 Congenital hydrocele 

P83.6 Umbilical polyp of newborn 

P83.8 Other specified conditions of integument 
specific to fetus and newborn 
Bronze baby syndrome  

Neonatal scleroderma  

Urticaria neonatorum 

P83.9 Condition of integument specific to fetus 
and newborn, unspecified 

 

Other disorders originating in the 
perinatal period 
(P90-P96)  

P90 Convulsions of newborn 
Excl.:  benign neonatal convulsions (familial) 

(G40.3)  

P91 Other disturbances of cerebral 
status of newborn 

P91.0 Neonatal cerebral ischaemia 

P91.1 Acquired periventricular cysts of newborn 

P81 Các rối loạn điều nhiệt khác của trẻ 
sơ sinh 

P81.0 Tăng thân nhiệt do môi trường của trẻ sơ 
sinh 

P81.8 Các rối loạn điều nhiệt được định rõ khác 
của trẻ sơ sinh 

P81.9 Rối loạn điều nhiệt không được định rõ của 
trẻ sơ sinh 
Sốt của trẻ sơ sinh KXĐK 

P83 Các bệnh lý  khác của da đặc hiệu 
cho thai và trẻ sơ sinh 
Loại trừ:  Dị dạng da và màng bao bẩm sinh 

(Q80-Q84)  

Viêm da vòm đầu (L21.0) 

Hăm da do đóng bỉm tã (L22)  

Phù thai do bệnh huyết tán (P56.-)  

Nhiễm khuẩn da sơ sinh (P39.4)  

Hội chứng da bóng nước do tụ cầu 

(L00)  

P83.0 Cứng bì của trẻ sơ sinh 

P83.1 Đỏ da nhiễm độc của trẻ sơ sinh 

P83.2 Phù thai không do bệnh huyết tán 
Phù thai KXĐK 

P83.3 Phù da khác không được định rõ đặc hiệu 
cho thai và trẻ sơ sinh 

P83.4 Cương to vú của trẻ sơ sinh 
Viêm vú không nhiễm khuẩn của trẻ sơ sinh 

P83.5 Ứ nước màng tinh hoàn bẩm sinh 

P83.6 Polyp rốn của trẻ sơ sinh 

P83.8 Các bệnh lý được định rõ khác của da đặc 
hiệu cho thai và trẻ sơ sinh 
Hội chứng da màu đồng  

Phù cứng bì của trẻ sơ sinh 

Mẩn ngứa của trẻ sơ sinh  

P83.9 Bệnh lý không được định rõ của da đặc 
hiệu cho thai và trẻ sơ sinh 

 

Các bệnh lý khác                                                                                                                                                                                                                                                                             
xuất phát từ giai đoạn chu sinh 
(P90-P96)  

P90 Cơn co giật của trẻ sơ sinh 
Loại trừ:  cơn co giật lành tính trong giai đoạn sơ 

sinh (gia đình) (G40.3)  

P91 Rối loạn khác của tình trạng não trẻ 
sơ sinh 

P91.0 Thiếu máu cục bộ sơ sinh 

P91.1 Nang quanh não thất mắc phải của trẻ sơ 
sinh 
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P91.2 Neonatal cerebral leukomalacia 

P91.3 Neonatal cerebral irritability 

P91.4 Neonatal cerebral depression 

P91.5 Neonatal coma 

P91.6 Hypoxic ischaemic encephalopathy of 
newborn 

P91.8 Other specified disturbances of cerebral 
status of newborn 

P91.9 Disturbance of cerebral status of newborn, 
unspecified 

P92 Feeding problems of newborn 

P92.0 Vomiting in newborn 

P92.1 Regurgitation and rumination in newborn 

P92.2 Slow feeding of newborn 

P92.3 Underfeeding of newborn 

P92.4 Overfeeding of newborn 

P92.5 Neonatal difficulty in feeding at breast 

P92.8 Other feeding problems of newborn 

P92.9 Feeding problem of newborn, unspecified 

P93 Reactions and intoxications due to 
drugs administered to fetus and 
newborn 
Grey syndrome from chloramphenicol 

administration in newborn 

Excl.:  jaundice due to drugs or toxins 

transmitted from mother or given to 

newborn (P58.4)  

reactions and intoxications from maternal 

opiates, tranquillizers and other 

medication (P04.0-P04.1, P04.4)  

 withdrawal symptoms from:  

 maternal use of drugs of addiction 

(P96.1)  

 therapeutic use of drugs in newborn 

(P96.2)  

P94 Disorders of muscle tone of 
newborn 

P94.0 Transient neonatal myasthenia gravis 
Excl.:  myasthenia gravis (G70.0)  

P94.1 Congenital hypertonia 

P94.2 Congenital hypotonia 
Nonspecific floppy baby syndrome 

 

P94.8 Other disorders of muscle tone of 
newborn 

 

P91.2 Nhũn chất trắng não sơ sinh 

P91.3 Não dễ kích thích của trẻ sơ sinh 

P91.4 Lõm não sơ sinh 

P91.5 Hôn mê sơ sinh 

P91.6 Bệnh não thiếu oxy thiếu máu cục bộ do 
giảm oxy ở trẻ sơ sinh 

P91.8 Các rối loạn được định rõ khác của tình 
trạng não trẻ sơ sinh 

P91.9 Rối loạn không chỉ rõ tình trạng não của sơ 
sinh 

P92 Vấn đề nuôi dưỡng sơ sinh 

P92.0 Nôn ở trẻ sơ sinh 

P92.1 Nôn vọt và nhai lại của trẻ sơ sinh 

P92.2 Nuôi dưỡng chậm của trẻ sơ sinh 

P92.3 Nuôi dưỡng dưới mức của trẻ sơ sinh 

P92.4 Nuôi dưỡng quá mức của trẻ sơ sinh 

P92.5 Trẻ bú sữa mẹ khó khăn 

P92.8 Vấn đề khác về nuôi dưỡng trẻ sơ sinh 

P92.9 Vấn đề nuôi dưỡng không được định rõ của 
trẻ sơ sinh 

P93 Phản ứng và nhiễm độc thuốc dùng 
cho thai và trẻ sơ sinh 
Hội chứng xám do dùng chloramphenicol cho trẻ sơ 

sinh 

Loại trừ:  vàng da do thuốc, độc chất truyền qua 

mẹ hay dùng cho trẻ sơ sinh (P58.4)  

 Phản ứng và nhiễm độc vì mẹ có dùng 

thuốc phiện, giải lo và các thuốc khác 

(P04.0-P04.1, P04.4)  

Hội chứng cai thuốc vì:  

 Mẹ nghiện dùng thuốc (P96.1)  

 Dùng thuốc để điều trị cho trẻ sơ 

sinh (P96.2)  

P94 Rối loạn trương lực cơ của trẻ sơ 
sinh 

P94.0 Nhược cơ nặng thoáng qua của trẻ sơ sinh 
Loại trừ:  nhược cơ nặng (G70.0)  

P94.1 Tăng trương lực cơ bẩm sinh 

P94.2 Giảm trương lực cơ bẩm sinh 
Hội chứng nhược cơ trẻ sơ sinh không điển hình 

P94.8 Các rối loạn trương lực cơ khác của trẻ sơ 
sinh 
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P94.9 Disorder of muscle tone of newborn, 
unspecified 

P95 Fetal death of unspecified cause 
Deadborn fetus NOS  

Stillbirth NOS 

P96 Other conditions originating in the 
perinatal period 

P96.0 Congenital renal failure 
Uraemia of newborn 

P96.1 Neonatal withdrawal symptoms from 
maternal use of drugs of addiction 
Drug withdrawal syndrome in infant of dependent 

mother  

Neonatal abstinence syndrome 

Excl.:  reactions and intoxications from maternal 

opiates and tranquillizers administered 

during labour and delivery (P04.0)  

P96.2 Withdrawal symptoms from therapeutic 
use of drugs in newborn 

P96.3 Wide cranial sutures of newborn 
Neonatal craniotabes 

P96.4 Termination of pregnancy, affecting fetus 
and newborn 
Excl.:  termination of pregnancy (affecting 

mother) (O04.-)  

P96.5 Complications of intrauterine procedures, 
not elsewhere classified 

P96.8 Other specified conditions originating in 
the perinatal period 

P96.9 Condition originating in the perinatal 
period, unspecified 
Congenital debility NOS 

 
 

P94.9 Rối loạn trương lực cơ không được định rõ 
của trẻ sơ sinh 

P95 Thai chết vì nguyên nhân không 
được định rõ 
Đẻ ra chết KXĐK 

Thai chết lưu KXĐK 

P96 Các bệnh lý khác xuất phát trong 
giai đoạn chu sinh 

P96.0 Suy thận bẩm sinh 
Tăng urê máu của trẻ sơ sinh 

P96.1 Hội chứng cai thuốc của trẻ sơ sinh vì mẹ 
nghiện thuốc 
Hội chứng cai thuốc ở con của bà mẹ bị lệ thuộc 

thuốc 

Hội chứng nhịn ở trẻ sơ sinh 

Loại trừ:  phản ứng và nhiễm độc vì mẹ được 

dùng thuốc phiện, an thần giảm đau 

trong lúc chuyển dạ và trong khi đẻ 

(P04.0)  

P96.2 Hội chứng cai thuốc vì dùng thuốc để điều 
trị cho trẻ sơ sinh 

P96.3 Giãn khớp sọ của trẻ sơ sinh  
Nhuyễn sọ của trẻ sơ sinh 

P96.4 Đình chỉ thai nghén, ảnh hưởng thai và trẻ 
 sơ sinh 

Loại trừ:  Đình chỉ thai nghén (ảnh hưởng lên mẹ) 

(O04.-)  

P96.5 Biến chứng của thủ thuật trong tử cung 
không xếp loại ở chỗ khác 

P96.8 Các bệnh lý được định rõ khác xuất phát từ 
trong giai đoạn chu sinh 

P96.9 Bệnh lý không được định rõ xuất phát từ 
trong giai đoạn chu sinh 
Suy nhược bẩm sinh KXĐK 
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Chapter XVII 

Congenital malformations, 

deformations and 

chromosomal abnormalities 

(Q00-Q99)  
 
Excl.:  inborn errors of metabolism (E70-E90)  

This chapter contains the following blocks:  

Q00-Q07 Congenital malformations of the nervous 

system  

Q10-Q18 Congenital malformations of eye, ear, face 

and neck  

Q20-Q28 Congenital malformations of the circulatory 

system  

Q30-Q34 Congenital malformations of the respiratory 

system  

Q35-Q37 Cleft lip and cleft palate  

Q38-Q45 Other congenital malformations of the 

digestive system  

Q50-Q56 Congenital malformations of genital organs  

Q60-Q64 Congenital malformations of the urinary 

system  

Q65-Q79 Congenital malformations and deformations 

of the musculoskeletal system  

Q80-Q89 Other congenital malformations  

Q90-Q99 Chromosomal abnormalities, not elsewhere 

classified 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chương XVII 

Dị tật bẩm sinh, biến dạng và 

bất thường về nhiễm sắc thể 

(Q00-Q99)  
 
Loại trừ:  rối loạn chuyển hoá bẩm sinh (E70-E90)  

Chương này gồm các nhóm sau: 

Q00-Q07 Dị tật bẩm sinh hệ thần kinh  

Q10-Q18 Dị tật bẩm sinh ở mắt, tai, mặt và cổ  

Q20-Q28 Dị tật bẩm sinh hệ tuần hoàn  

Q30-Q34 Dị tật bẩm sinh hệ hô hấp  

Q35-Q37 Sứt môi và hở hàm ếch  

Q38-Q45 Dị tật bẩm sinh khác hệ tiêu hoá  

Q50-Q56 Dị tật bẩm sinh cơ quan sinh dục  

Q60-Q64 Dị tật bẩm sinh hệ tiết niệu  

Q65-Q79 Dị tật và biến dạng hệ cơ - xương  

Q80-Q89 Các dị tật bẩm sinh khác  

Q90-Q99 Bất thường nhiễm sắc thể, chưa được phân 

loại 
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Congenital malformations of the 
nervous system 
(Q00-Q07)  

Q00 Anencephaly and similar 
malformations 

Q00.0 Anencephaly 
Acephaly  

Acrania  

Amyelencephaly  

Hemianencephaly  

Hemicephaly 

Q00.1 Craniorachischisis 

Q00.2 Iniencephaly 

Q01 Encephalocele 
Incl.:  encephalomyelocele  

 hydroencephalocele  

 hydromeningocele, cranial  

 meningocele, cerebral  

 meningoencephalocele 

Excl.:  Meckel-Gruber syndrome (Q61.9)  

Q01.0 Frontal encephalocele 

Q01.1 Nasofrontal encephalocele 

Q01.2 Occipital encephalocele 

Q01.8 Encephalocele of other sites 

Q01.9 Encephalocele, unspecified 

Q02 Microcephaly 
Hydromicrocephaly  

Micrencephalon 

Excl.:  Meckel-Gruber syndrome (Q61.9)  

Q03 Congenital hydrocephalus 
Incl.:  hydrocephalus in newborn 

Excl.:  Arnold-Chiari syndrome (Q07.0)  

 hydrocephalus:  

 acquired (G91.-)  

 due to congenital toxoplasmosis 

(P37.1)  

 with spina bifida (Q05.0-Q05.4)  

Q03.0 Malformations of aqueduct of Sylvius 
Aqueduct of Sylvius:  

 anomaly  

 obstruction, congenital  

 stenosis 

Q03.1 Atresia of foramina of Magendie and 
Luschka 
Dandy-Walker syndrome 

Q03.8 Other congenital hydrocephalus 

Q03.9 Congenital hydrocephalus, unspecified 

 

Dị tật bẩm sinh hệ thần kinh trung 
ương 
(Q00-Q07)  

Q00 Dị tật không não và các dị tật 
tương tự 

Q00.0 Tật không có não 
Tật không có đầu  

Tật không có hộp sọ  

Tật không có não và tủy  

Tật thiếu nửa não 

Tật thiếu não  

Q00.1 Tật nứt sọ-cột sống 

Q00.2 Tật thoát vị não chẩm 

Q01 Thoát vị não 
Bao gồm:  Thoát vị não tủy  

Thoát vị nang não  

Thoát vị màng não tạo 

 Thoát vị màng não tủy, não 

Thoát vị màng não-não  

Loại trừ:  hội chứng Meckel - Gruber (Q61.9)  

Q01.0 Thoát vị não thuỳ trán 

Q01.1 Thoát vị não qua vùng mũi trán 

Q01.2 Thoát vị não vùng chẩm 

Q01.8 Thoát vị não ở những vị trí khác 

Q01.9 Thoát vị não không đặc hiệu 

Q02 Tật đầu nhỏ 
Đầu nhỏ ứ nước 

Não nhỏ  

Loại trừ:  hội chứng Meckel - Gruber (Q61.9)  

Q03 Não úng thủy bẩm sinh 
não úng thủy sơ sinh 

Loại trừ:  hội chứng Arnold-Chiari (Q07.0) 

  não úng thủy]:  

 mắc phải (G91.-)  

 do bệnh toxoplasma bẩm sinh 

(P37.1)  

 với tật nứt đốt sống (Q05.0-Q05.4)  

Q03.0 Dị tật kênh Sylvius 
Kênh (rãnh) Sylvius:  

 Bất thường 

 tắc bẩm sinh 

 hẹp  

Q03.1 Khuyết lỗ Magendie và Luschka 
Hội chứng Dandy - Walker 

Q03.8 Não úng thủy bẩm sinh khác 

Q03.9 Não úng thủy bẩm sinh, không đặc hiệu 
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Q04 Other congenital malformations of 
brain 
Excl.:  cyclopia (Q87.0)  

macrocephaly (Q75.3)  

Q04.0 Congenital malformations of corpus 
callosum 
Agenesis of corpus callosum 

Q04.1 Arhinencephaly 

Q04.2 Holoprosencephaly 

Q04.3 Other reduction deformities of brain 

Absence  

Agenesis  

Aplasia  

Hypoplasia 

of part of brain 

Agyria  

Hydranencephaly  

Lissencephaly  

Microgyria  

Pachygyria 

Excl.:  congenital malformations of corpus 

callosum (Q04.0)  

Q04.4 Septo-optic dysplasia 

Q04.5 Megalencephaly 

Q04.6 Congenital cerebral cysts 
Porencephaly  

Schizencephaly 

Excl.:  acquired porencephalic cyst (G93.0)  

Q04.8 Other specified congenital malformations 
of brain 
Macrogyria 

Q04.9 Congenital malformation of brain, 
unspecified 
Congenital:  

 anomaly  

 deformity  

 disease or lesion  

 multiple anomalies 

NOS of brain 

Q05 Spina bifida 
Incl.:  hydromeningocele (spinal)  

 meningocele (spinal)  

 meningomyelocele  

 myelocele  

 myelomeningocele  

 rachischisis  

 spina bifida (aperta)(cystica)  

 syringomyelocele 

Excl.:  Arnold-Chiari syndrome (Q07.0)  

spina bifida occulta (Q76.0)  

Q05.0 Cervical spina bifida with hydrocephalus 

Q05.1 Thoracic spina bifida with hydrocephalus 
Spina bifida:  

 dorsal  

 thoracolumbar with hydrocephalus 

Q04 Dị tật bẩm sinh khác của não 
Loại trừ:  Tật một hốc mắt (Q87.0)  

 Đầu to (Q75.3)  

Q04.0 Các dị tật bẩm sinh thể chai 
Bất sản thể chai 

Q04.1 Tật không khứu não 

Q04.2 Tật toàn bộ não trước 

Q04.3 Khuyết tật khác của não 

Thiếu  

Không phát triển  

Bất sản  

Thiểu sản 

một phần não 

Không hồi não  

Tật não nước 

Tật não trơn 

Hồi não nhỏ  

Hồi não rộng (dày hồi não) 

Loại trừ:  dị tật bẩm sinh thể chai (Q04.0)  

Q04.4 Loạn sản vách ngăn thần kinh thị giác 

Q04.5 Tật não to 

Q04.6 Nang nước não bẩm sinh 
Bệnh lỗ não  

Tật nứt não 

Loại trừ:  Nang lỗ não thứ phát (G93.0)  

Q04.8 Dị tật bẩm sinh đặc hiệu khác của não 
Hồi não to 

Q04.9 Dị tật bẩm sinh não, không đặc hiệu 

Bẩm sinh:  

 khuyết tật  

 biến dạng  

 bệnh hoặc thương tổn  

 đa dị tật 

KXĐK của não 

Q05 Nứt đốt sống 
Bao gồm:  Thoát vị túi dịch não tủy (cột sống)  

 Thoát vị màng não (tủy sống)  

Thoát vị màng tủy sống  

Thoát vị tủy sống  

Thoát vị tủy màng tủy  

Tật nứt đốt sống  

Tật nứt đốt sống (có lỗ) (có nang 

nước) 

Thoát vị tủy toàn bộ  

Loại trừ:  Hội chứng Arnold-Chiari (Q07.0)  

 Nứt đốt sống khó thấy (Q76.0)  

Q05.0 Nứt đốt sống cổ với não úng thủy 

Q05.1 Nứt đốt sống ngực với não úng thủy 

Nứt đốt sống  

 lưng  

 ngực thắt lưng 
với não úng thủy 
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Q05.2 Lumbar spina bifida with hydrocephalus 
Incl.:  Lumbosacral spina bifida with 

hydrocephalus 

Q05.3 Sacral spina bifida with hydrocephalus 

Q05.4 Unspecified spina bifida with 
hydrocephalus 

Q05.5 Cervical spina bifida without 
hydrocephalus 

Q05.6 Thoracic spina bifida without 
hydrocephalus 
Spina bifida:  

 dorsal NOS  

 thoracolumbar NOS 

Q05.7 Lumbar spina bifida without 
hydrocephalus 
Lumbosacral spina bifida NOS 

Q05.8 Sacral spina bifida without hydrocephalus 

Q05.9 Spina bifida, unspecified 

Q06 Other congenital malformations of 
spinal cord 

Q06.0 Amyelia 

Q06.1 Hypoplasia and dysplasia of spinal cord 
Atelomyelia  

Myelatelia  

Myelodysplasia of spinal cord 

Q06.2 Diastematomyelia 

Q06.3 Other congenital cauda equina 
malformations 

Q06.4 Hydromyelia 
Hydrorachis 

Q06.8 Other specified congenital malformations 
of spinal cord 

Q06.9 Congenital malformation of spinal cord, 
unspecified 
Congenital:  

 anomaly  

 deformity  

 disease or lesion 

NOS of spinal cord or 

meninges 

Q07 Other congenital malformations of 
nervous system 
Excl.:  familial dysautonomia [Riley-Day] 

(G90.1)  

neurofibromatosis (nonmalignant) 

(Q85.0)  

Q07.0 Arnold-Chiari syndrome 

Q07.8 Other specified congenital malformations 
of nervous system 
Agenesis of nerve  

Displacement of brachial plexus  

Jaw-winking syndrome  

Marcus Gunn syndrome 

Q05.2 Nứt đốt sống thắt lưng với não úng thủy 
Nứt đốt sống thắt lưng - cùng cụt với não úng thủy 

Q05.3 Nứt đốt cùng cụt với não úng thủy 

Q05.4 Nứt đốt sống không đặc hiệu với não úng 
thủy 

Q05.5 Nứt đốt sống cổ không có não úng thủy 

Q05.6 Nứt đốt sống ngực không có não úng thủy 
Nứt đốt sống:  

 lưng KXĐK  

 ngực thắt lưng KXĐK 

Q05.7 Nứt đốt sống thắt lưng không có não úng 
thủy 
Nứt đốt sống thắt lưng cùng KXĐK 

Q05.8 Nứt đốt cùng cụt không có não úng thủy 

Q05.9 Nứt đốt sống không đặc hiệu 

Q06 Các dị tật bẩm sinh khác của tủy 
sống 

Q06.0 Tật không có tủy sống 

Q06.1 Thiểu sản và loạn sản thừng cột sống 
Không phát triển tủy sống khác  

Phát triển cột tủy không hoàn thiện 

Loại sản thừng cột sống  

Q06.2 Dị tật bẩm sinh dọc tủy sống 

Q06.3 Các dị tật bẩm sinh khác ở vùng đuôi 
ngựa 

Q06.4 Ứ nước ống nội tủy 
Ứ nước ống sống 

Q06.8 Dị tật bẩm sinh tủy sống đặc hiệu khác 

Q06.9 Dị tật bẩm sinh của thừng tủy sống, không 
đặc hiệu 

Bẩm sinh:  

 dị tật 

 biến dạng  

 bệnh hoặc thương tổn  

KXĐK của thừng 

ủy sống hay màng 

não 

Q07 Dị tật bẩm sinh khác của hệ thần 
kinh 
Loại trừ:  loạn thần kinh sinh dưỡng gia đình 

(Riley-Day) (G90.1)  

 u xơ thần kinh (không ác tính) (Q85.0)  

Q07.0 Hội chứng Arnold Chiari 

Q07.8 Dị tật bẩm sinh của hệ thần kinh đặc hiệu 
khác 
Không phát triển dây thần kinh  

Đám rối thần kinh cánh tay lạc chỗ 

Hội chứng Jaw-winking  

Hội chứng Marcus Gunn  
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Q07.9 Congenital malformation of nervous 
system, unspecified 
Congenital:  

 anomaly  

 deformity  

 disease or lesion 

NOS of nervous 

system 

 
Congenital malformations of eye, ear, 
face and neck 
(Q10-Q18)  
 
Excl.: cleft lip and cleft palate (Q35-Q37)  

congenital malformation of:  

 cervical spine (Q05.0, Q05.5, Q67.5, Q76.0-

Q76.4)  

 larynx (Q31.-)  

 lip NEC (Q38.0)  

 nose (Q30.-)  

 parathyroid gland (Q89.2)  

 thyroid gland (Q89.2)  

Q10 Congenital malformations of eyelid, 
lacrimal apparatus and orbit 
Excl.:  cryptophthalmos:  

 NOS (Q11.2)  

 syndrome (Q87.0)  

Q10.0 Congenital ptosis 

Q10.1 Congenital ectropion 

Q10.2 Congenital entropion 

Q10.3 Other congenital malformations of eyelid 
Ablepharon  

Absence or agenesis of:  

 cilia  

 eyelid 

Accessory:  

 eye muscle 

Blepharophimosis, congenital  

Coloboma of eyelid  

Congenital malformation of eyelid NOS 

Q10.4 Absence and agenesis of lacrimal 
apparatus 
Absence of punctum lacrimale 

Q10.5 Congenital stenosis and stricture of 
lacrimal duct 

Q10.6 Other congenital malformations of lacrimal 
apparatus 
Congenital malformation of lacrimal apparatus 

NOS 

Q10.7 Congenital malformation of orbit 

Q11 Anophthalmos, microphthalmos 
and macrophthalmos 

 

Q07.9 Dị tật bẩm sinh hệ thần kinh, không đặc 
hiệu 

Bẩm sinh:  

 dị tật 

 biến dạng  

 bệnh hoặc thương tổn  

KXĐK của hệ thần 

kinh 

 

Các dị tật bẩm sinh ở mắt, tai, mặt và 
cổ 
(Q10-Q18)  
 
Loại trừ:  Sứt môi và hở hàm ếch (Q35-Q37)  

 Dị tật bẩm sinh của:  

 cột sống cổ (Q05.0, Q05.5, Q67.5, Q76.0-

Q76.4)  

 thanh quản (Q31.-)  

 môi không phân loại ở chỗ khác (Q38.0)  

 mũi (Q30.-)  

 tuyến cận giáp (Q89.2)  

 tuyến giáp (Q89.2)  

Q10 Các dị tật bẩm sinh của mi mắt, ổ 
mắt và bộ máy bài tiết nước mắt 
Loại trừ:  Tật mắt ẩn:  

 KXĐK (Q11.2)  

 Hội chứng (Q87.0)  

Q10.0 Sụp mí bẩm sinh 

Q10.1 Lộn mí bẩm sinh 

Q10.2 Quặm mí bẩm sinh 

Q10.3 Các dị tật mí mắt bẩm sinh khác 
Không có mí mắt  

Không có hoặc vô sản ở:  

 lông mi 

 Mí mắt  

Phần phụ:  

 mi mắt 

 Cơ mắt  

Hẹp khe mi bẩm sinh  

Tật khuyết mí mắt 

Dị tật bẩm sinh KXĐK ở mí mắt  

Q10.4 Không có hoặc vô sản bộ phận liên quan 
đến tuyến-nước mắt 
Không có điểm lệ 

Q10.5 Hẹp hoặc chít hẹp bẩm sinh ống dẫn lệ 

Q10.6 Các dị tật bẩm sinh khác của ống dẫn lệ 
Dị tật bẩm sinh của ống dẫn lệ KXĐK 

Q10.7 Dị tật bẩm sinh hố mắt 

Q11 Các dị tật không có mắt, mắt bé, 
mắt to 
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Q11.0 Cystic eyeball 

Q11.1 Other anophthalmos 

Agenesis  

Aplasia of eye 

Q11.2 Microphthalmos 
Cryptophthalmos NOS  

Dysplasia of eye  

Hypoplasia of eye  

Rudimentary eye 

Excl.:  cryptophthalmos syndrome (Q87.0)  

Q11.3 Macrophthalmos 
Excl.:  macrophthalmos in congenital glaucoma 

(Q15.0)  

Q12 Congenital lens malformations 

Q12.0 Congenital cataract 

Q12.1 Congenital displaced lens 

Q12.2 Coloboma of lens 

Q12.3 Congenital aphakia 

Q12.4 Spherophakia 

Q12.8 Other congenital lens malformations 

Q12.9 Congenital lens malformation, unspecified 

Q13 Congenital malformations of 
anterior segment of eye 

Q13.0 Coloboma of iris 
Coloboma NOS 

Q13.1 Absence of iris 
Aniridia 

Q13.2 Other congenital malformations of iris 
Anisocoria, congenital  

Atresia of pupil  

Congenital malformation of iris NOS  

Corectopia 

Q13.3 Congenital corneal opacity 

Q13.4 Other congenital corneal malformations 
Congenital malformation of cornea NOS  

Microcornea  

Peter anomaly 

Q13.5 Blue sclera 

Q13.8 Other congenital malformations of anterior 
segment of eye 
Rieger anomaly 

Q13.9 Congenital malformation of anterior 
segment of eye, unspecified 

Q14 Congenital malformations of 
posterior segment of eye 

Q14.0 Congenital malformation of vitreous 
humour 
Congenital vitreous opacity 

Q11.0 Nhãn cầu dạng túi 

Q11.1 Các tật không có mắt khác 

Không tạo  

Bất sản  ở mắt 

Q11.2 Dị tật mắt bé 
Tật ẩn mắt KXĐK 

Loạn sản mắt  

Thiểu sản mắt  

Mắt sơ khai  

Loại trừ:  hội chứng mắt ẩn (Q87.0)  

Q11.3 Dị tật mắt to 
Loại trừ:  mắt to trong hội chứng glôcôm bẩm 

sinh (Q15.0)  

Q12 Các dị tật bẩm sinh của thủy tinh 
thể 

Q12.0 Đục thủy tinh thể bẩm sinh 

Q12.1 Lệch thủy tinh thể bẩm sinh 

Q12.2 Khuyết thủy tinh thể 

Q12.3 Thiếu thủy tinh thể bẩm sinh 

Q12.4 Thủy tinh thể hình cầu 

Q12.8 Các dị tật bẩm sinh khác của thủy tinh thể 

Q12.9 Các dị tật thủy tinh thể bẩm sinh không 
đặc hiệu 

Q13 Dị tật bẩm sinh phần trước mắt 

Q13.0 Tật khuyết mống mắt 
Tật khuyết ở mắt KXĐK 

Q13.1 Tật không có mống mắt 
Tật không mống mắt 

Q13.2 Các dị tật bẩm sinh khác của mống mắt 
Tật đồng tử không đều bẩm sinh  

Teo đồng tử  

Dị tật bẩm sinh ở mống mắt KXĐK  

Đồng tử lạc chỗ 

Q13.3 Đục giác mạc bẩm sinh 

Q13.4 Các dị tật bẩm sinh khác của giác mạc 
Dị tật bẩm sinh của giác mạc KXĐK  

Giác mạc bé 

Dị tật Peter  

Q13.5 Củng mạc xanh 

Q13.8 Các dị tật bẩm sinh khác ở phần trước của 
mắt 
Dị tật Rieger 

Q13.9 Dị tật bẩm sinh phần trước không đặc hiệu 

Q14 Các dị tật bẩm sinh phần sau của 
mắt 

Q14.0 Dị tật bẩm sinh thủy tinh dịch 
Đục thủy tinh dịch bẩm sinh 
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Q14.1 Congenital malformation of retina 
Congenital retinal aneurysm 

Q14.2 Congenital malformation of optic disc 
Coloboma of optic disc 

Q14.3 Congenital malformation of choroid 

Q14.8 Other congenital malformations of 
posterior segment of eye 
Coloboma of the fundus 

Q14.9 Congenital malformation of posterior 
segment of eye, unspecified 

Q15 Other congenital malformations of 
eye 
Excl.:  congenital nystagmus (H55)  

 ocular albinism (E70.3)  

retinitis pigmentosa (H35.5)  

Q15.0 Congenital glaucoma 
Buphthalmos  

Glaucoma of newborn  

Hydrophthalmos  

Keratoglobus, congenital, with glaucoma  

Macrocornea with glaucoma  

Macrophthalmos in congenital glaucoma  

Megalocornea with glaucoma 

Q15.8 Other specified congenital malformations 
of eye 

Q15.9 Congenital malformation of eye, 
unspecified 
Congenital: 

 

 anomaly  

 deformity 
NOS of eye 

Q16 Congenital malformations of ear 
causing impairment of hearing 
Excl.:  congenital deafness (H90.-)  

Q16.0 Congenital absence of (ear) auricle 

Q16.1 Congenital absence, atresia and stricture 
of auditory canal (external) 
Atresia or stricture of osseous meatus 

Q16.2 Absence of eustachian tube 

Q16.3 Congenital malformation of ear ossicles 
Fusion of ear ossicles 

Q16.4 Other congenital malformations of middle 
ear 
Congenital malformation of middle ear NOS 

Q16.5 Congenital malformation of inner ear 
Anomaly:  

 membranous labyrinth  

 organ of Corti 

 
 
 
 

Q14.1 Dị tật bẩm sinh võng mạc 
Phình mạch võng mạc bẩm sinh 

Q14.2 Dị tật bẩm sinh đĩa thị giác 
Tật khuyết đĩa thị giác 

Q14.3 Dị tật bẩm sinh màng mạch 

Q14.8 Các dị tật bẩm sinh khác ở phần sau của 
mắt 
Dị tật khuyết đáy mắt 

Q14.9 Dị tật bẩm sinh không đặc hiệu ở phần sau 
của mắt 

Q15 Các dị tật bẩm sinh khác của mắt 
Loại trừ:  Rung giật nhãn cầu bẩm sinh (H55)  

 Bạch tạng mắt (E70.3)  

Viêm võng mạc sắc tố (H35.5)  

Q15.0 Glôcôm (tăng nhãn áp) bẩm sinh 
Dị tật dạng mắt trâu  

Glôcôm ở trẻ sơ sinh  

Phù nề nhãn cầu 

Lồi nhãn cầu bẩm sinh có tăng nhãn áp (glocom) 

Giác mạc to có tăng nhãn áp 

Mắt to do glôcôm bẩm sinh  

Giác mạc to có tăng nhãn áp 

Q15.8 Các dị tật bẩm sinh mắt đặc hiệu khác 

Q15.9 Dị tật bẩm sinh mắt không đặc hiệu 

Bẩm sinh:  

 Bất thường 

 biến dạng 
KXĐK của mắt 

Q16 Các dị tật ở tai gây ảnh hưởng tới 
thính lực 
Loại trừ:  điếc bẩm sinh (H90.-)  

Q16.0 Dị tật thiếu tai ngoài bẩm sinh 

Q16.1 Thiếu, teo hoặc chít hẹp bẩm sinh ống tai 
ngoài 
Teo hoặc chít hẹp lỗ tai phần xương 

Q16.2 Không có vòi Eustache 

Q16.3 Dị tật bẩm sinh các xương con của tai 
Tật dính các xương con của tai 

Q16.4 Các dị tật bẩm sinh của tai giữa 
Dị tật bẩm sinh KXĐK của tai giữa 

Q16.5 Dị tật bẩm sinh tai trong 
Dị tật:  

 mê cung màng 

 cơ quan Corti  
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Q16.9 Congenital malformation of ear causing 
impairment of hearing, unspecified 
Congenital absence of ear NOS 

Q17 Other congenital malformations of 
ear 
Excl.:  preauricular sinus (Q18.1)  

Q17.0 Accessory auricle 
Accessory tragus  

Polyotia  

Preauricular appendage or tag  

Supernumerary:  

 ear  

 lobule 

Q17.1 Macrotia 

Q17.2 Microtia 

Q17.3 Other misshapen ear 
Pointed ear 

Q17.4 Misplaced ear 
Low-set ears 

Excl.:  cervical auricle (Q18.2)  

Q17.5 Prominent ear 
Bat ear 

Q17.8 Other specified congenital malformations 
of ear 
Congenital absence of lobe of ear 

Q17.9 Congenital malformation of ear, 
unspecified 
Congenital anomaly of ear NOS 

Q18 Other congenital malformations of 
face and neck 
Excl.:  Cleft lip and cleft palate (Q35-Q37)  

 Conditions classified to Q67.0-Q67.4  

Congenital malformations of skull and 

face bones (Q75.-)  

 Cyclopia (Q87.0)  

Dentofacial anomalies [including 

malocclusion] (K07.-)  

Malformation syndromes affecting facial 

appearance (Q87.0)  

Persistent thyroglossal duct (Q89.2)  

Q18.0 Sinus, fistula and cyst of branchial cleft 
Branchial vestige 

Q18.1 Preauricular sinus and cyst 
Fistula (of):  

 auricle, congenital  

 cervicoaural 

Pretragal sinus and cyst 

Q18.2 Other branchial cleft malformations 
Branchial cleft malformation NOS  

Cervical auricle  

Otocephaly 

Q18.3 Webbing of neck 
Pterygium colli 

Q16.9 Dị tật bẩm sinh ở tai gây ảnh hưởng tới 
thính lực không đặc hiệu 
Thiếu tai bẩm sinh KXĐK 

Q17 Các dị tật bẩm sinh khác ở tai 
Loại trừ:  xoang trước nhĩ (Q18.1)  

Q17.0 Dị tật thừa ở vành tai 
Gờ bình tai phụ  

Tật thừa tai 

Thịt thừa trước tai  

Thừa:  

 tai 

 dái tai  

Q17.1 Dị tật tai to 

Q17.2 Dị tật tai bé 

Q17.3 Tật tai có hình dị thường 
Tật tai nhọn 

Q17.4 Tật tai ở vị trí bất thường 
Tật tai ở thấp 

Loại trừ:  tai thẳng đứng (Q18.2)  

Q17.5 Tật tai nhô 
Tật tai hình vợt 

Q17.8 Những dị tật bẩm sinh đặc hiệu khác của  
 tai 

Dị tật bẩm sinh không có dái tai 

Q17.9 Dị tật bẩm sinh tai không đặc hiệu 
Dị tật bấm sinh của tai KXĐK 

Q18 Các dị tật bẩm sinh khác của mặt 
và cổ 
Loại trừ:  Sứt môi và hở hàm ếch (Q35-Q37)  

Các dị tật xếp loại ở Q67.0-Q67.4  

 Các dị tật bẩm sinh của xương sọ và 

xương mặt (Q75.-)  

Quái thai một hốc mắt (Q87.0)  

Các dị tật hàm mặt (kể cả lệch khớp 

cắn) (K07.-)  

Các hội chứng dị tật ảnh hưởng đến 

hình dạng khuôn mặt (Q87.0)  

Dị tật còn ống lưỡi - giáp (Q89.2)  

Q18.0 Tạo xoang, lỗ rò và nang nứt kẽ mang 
Di tích mang 

Q18.1 Xoang và mang trước tai 
Rò (của):  

 tai, bẩm sinh 

 cổ - tai  

Xoang và mang trước gờ bình tai  

Q18.2 Dị tật khe hở mang khác 
Dị tật khe hở mang KXĐK  

cổ tai  

não tai 

Q18.3 Màng da cổ 
Mộng vòng cổ 
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Q18.4 Macrostomia 

Q18.5 Microstomia 

Q18.6 Macrocheilia 
Hypertrophy of lip, congenital 

Q18.7 Microcheilia 

Q18.8 Other specified congenital malformations 
of face and neck 
Medial:  

 cyst  

 fistula  

 sinus 
of face and neck 

Q18.9 Congenital malformation of face and neck, 
unspecified 
Congenital anomaly NOS of face and neck 

 

Congenital malformations of the 
circulatory system 
(Q20-Q28)  

Q20 Congenital malformations of 
cardiac chambers and connections 
Excl.:  dextrocardia with situs inversus (Q89.3)  

mirror-image atrial arrangement with 

situs inversus (Q89.3)  

Q20.0 Common arterial trunk 
Persistent truncus arteriosus 

Q20.1 Double outlet right ventricle 
Taussig-Bing syndrome 

Q20.2 Double outlet left ventricle 

Q20.3 Discordant ventriculoarterial connection 
Dextrotransposition of aorta  

Transposition of great vessels (complete) 

Q20.4 Double inlet ventricle 
Common ventricle  

Cor triloculare biatriatum  

Single ventricle 

Q20.5 Discordant atrioventricular connection 
Corrected transposition  

Laevotransposition  

Ventricular inversion 

Q20.6 Isomerism of atrial appendages 
Isomerism of atrial appendages with asplenia or 

polysplenia 

Q20.8 Other congenital malformations of cardiac 
chambers and connections 

Q20.9 Congenital malformation of cardiac 
chambers and connections, unspecified 

Q21 Congenital malformations of 
cardiac septa 
Excl.:  acquired cardiac septal defect (I51.0)  

 

Q18.4 Tật mồm rộng 

Q18.5 Tật mồm nhỏ 

Q18.6 Môi to 
Phì đại môi bẩm sinh 

Q18.7 Môi nhỏ 

Q18.8 Các dị tật bẩm sinh đặc hiệu khác ở mặt và 
cổ 

Đường giữa:  

 nang  

 lỗ rò  

 xoang 

của mặt và cổ 

Q18.9 Dị tật bẩm sinh ở mặt và cổ, không đặc 
hiệu 
Dị tật bẩm sinh KXĐK ở mặt và cổ 

 

Các dị tật bẩm sinh của hệ thống tuần 
hoàn 
(Q20-Q28)  

Q20 Các dị tật bẩm sinh của các buồng 
tim và bộ phận nối 
Loại trừ:  Tim ở trên phải với đảo ngược phủ 

tạng (Q89.3)  

 Nhĩ có hình ảnh soi gương với đảo 

ngược phủ tạng (Q89.3)  

Q20.0 Thân động mạch chung 
Còn thân động mạch 

Q20.1 Thất phải hai đường ra 
Hội chứng Taussig-Bing 

Q20.2 Thất trái hai đường ra 

Q20.3 Phần nối thất - động mạch không phù hợp 
Chuyển vị động mạch chủ sang phải 

Chuyển gốc các mạch máu lớn (hoàn toàn)  

Q20.4 Thất hai đường vào 
Thất chung 

Hai tâm nhĩ với 3 buồng  

Một buồng thất  

Q20.5 Phần nối nhĩ - thất không phù hợp 
Chuyển gốc động mạch tự sửa chữa  

Chuyển vị trí sang trái  

Đảo thất 

Q20.6 Đồng phân của tiểu nhĩ 
Đồng phân tiểu nhĩ với không có lách hoặc đa lách 

Q20.8 Các dị tật bẩm sinh khác của các buồng 
tim và phần nối 

Q20.9 Dị tật bẩm sinh của các buồng tim và các 
phần nối, không đặc hiệu 

Q21 Các dị tật bẩm sinh của vách tim 
Loại trừ:  Các Khuyết tật vách tim mắc phải 

(I51.0)  
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Q21.0 Ventricular septal defect 

Q21.1 Atrial septal defect 
Coronary sinus defect  

Patent or persistent:  

 foramen ovale  

 ostium secundum defect (type II) 

Sinus venosus defect 

Q21.2 Atrioventricular septal defect 
Common atrioventricular canal  

Endocardial cushion defect  

Ostium primum atrial septal defect (type I) 

Q21.3 Tetralogy of Fallot 
Ventricular septal defect with pulmonary stenosis 

or atresia, dextroposition of aorta and hypertrophy 

of right ventricle. 

Q21.4 Aortopulmonary septal defect 
Aortic septal defect  

Aortopulmonary window 

Q21.8 Other congenital malformations of cardiac 
septa 
Eisenmenger defect  

Pentalogy of Fallot 

Excl.:  Eisenmenger  

 complex (I27.8)  

 syndrome (I27.8)  

Q21.9 Congenital malformation of cardiac 
septum, unspecified 
Septal (heart) defect NOS 

Q22 Congenital malformations of 
pulmonary and tricuspid valves 

Q22.0 Pulmonary valve atresia 

Q22.1 Congenital pulmonary valve stenosis 

Q22.2 Congenital pulmonary valve insufficiency 
Congenital pulmonary valve regurgitation 

Q22.3 Other congenital malformations of 
pulmonary valve 
Congenital malformation of pulmonary valve NOS 

Q22.4 Congenital tricuspid stenosis 
Tricuspid atresia 

Q22.5 Ebstein anomaly 

Q22.6 Hypoplastic right heart syndrome 

Q22.8 Other congenital malformations of 
tricuspid valve 

Q22.9 Congenital malformation of tricuspid 
valve, unspecified 

Q23 Congenital malformations of aortic 
and mitral valves 

 

 

Q21.0 Thông liên thất 

Q21.1 Thông liên nhĩ 
Lỗ thông ở xoang vành  

Còn hoặc tồn tại:  

 lỗ bầu dục  

 lỗ thứ hai (loại II) 

Lỗ xoang tĩnh mạch 

Q21.2 Thông vách nhĩ thất 
Ống nhĩ thất chung 

Khuyết gối nội tâm mạc  

Thông liên nhĩ lỗ thứ nhất (loại I)  

Q21.3 Tứ chứng Fallot 
Thông liên thất với hẹp hoặc teo động mạch phổi , 

Động mạch chủ lệch phải và phì đại thất phải . 

Q21.4 Thông vách động mạch chủ - phổi 
Thông vách động mạch chủ 

Cửa sổ động mạch chủ - phổi  

Q21.8 Những dị tật bẩm sinh khác của vách tim 
Hội chứng Eisenmenger  

Ngũ chứng Fallot 

Loại trừ:  Eisenmenger của 

 phức hợp (I27.8)  

 hội chứng (I27.8)  

Q21.9 Những dị tật bẩm sinh khác của vách tim, 
không đặc hiệu 
Các dị tật vách tim (tim), KXĐK 

Q22 Các dị tật bẩm sinh của van ba lá 
và động mạch phổi 

Q22.0 Teo van động mạch phổi 

Q22.1 Hẹp van động mạch phổi bẩm sinh 

Q22.2 Hở van động mạch phổi bẩm sinh 
Hở van động mạch phổi bẩm sinh 

Q22.3 Các dị tật bẩm sinh khác của van động 
mạch phổi 
Dị tật bẩm sinh của van động mạch phổi KXĐK 

Q22.4 Hẹp van ba lá bẩm sinh 
Teo van ba lá 

Q22.5 Dị tật Ebstein 

Q22.6 Hội chứng tim phải thiểu sản 

Q22.8 Các dị tật bẩm sinh khác của van ba lá 

Q22.9 Dị tật bẩm sinh van ba lá, không đặc hiệu 

Q23 Các dị tật bẩm sinh của van hai lá 
và động mạch chủ 
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Q23.0 Congenital stenosis of aortic valve 
Congenital aortic:  

 atresia  

 stenosis 

Excl.:  congenital subaortic stenosis (Q24.4)  

that in hypoplastic left heart syndrome 

(Q23.4)  

Q23.1 Congenital insufficiency of aortic valve 
Bicuspid aortic valve  

Congenital aortic insufficiency 

Q23.2 Congenital mitral stenosis 
Congenital mitral atresia 

Q23.3 Congenital mitral insufficiency 

Q23.4 Hypoplastic left heart syndrome 
Atresia, or marked hypoplasia of aortic orifice or 

valve, with hypoplasia of ascending aorta and 

defective develop-ment of left ventricle (with 

mitral valve stenosis or atresia). 

Q23.8 Other congenital malformations of aortic 
and mitral valves 

Q23.9 Congenital malformation of aortic and 
mitral valves, unspecified 

Q24 Other congenital malformations of 
heart 
Excl.:  endocardial fibroelastosis (I42.4)  

Q24.0 Dextrocardia 
Excl.:  dextrocardia with situs inversus (Q89.3)  

isomerism of atrial appendages (with 

asplenia or polysplenia) (Q20.6)  

mirror-image atrial arrangement with 

situs inversus (Q89.3)  

Q24.1 Laevocardia 
Note: Location of heart in left hemithorax with 

apex pointing to the left, but with situs inversus of 

other viscera and defects of the heart, or corrected 

transposition of great vessels. 

Q24.2 Cor triatriatum 

Q24.3 Pulmonary infundibular stenosis 

Q24.4 Congenital subaortic stenosis 

Q24.5 Malformation of coronary vessels 
Congenital coronary (artery) aneurysm 

Q24.6 Congenital heart block 

Q24.8 Other specified congenital malformations 
of heart 
Congenital:  

 diverticulum of left ventricle  

 malformation of:  

 myocardium  

 pericardium 

Malposition of heart  

Uhl disease 

 

 

Q23.0 Hẹp van động mạch chủ bẩm sinh 
Động mạch chủ bẩm sinh:  

 teo 

 hẹp  

Loại trừ:  Hẹp dưới van động mạch chủ bẩm 

sinh (Q24.4)  

Trong hội chứng tim trái thiểu sản 

(Q23.4)  

Q23.1 Hở van động mạch chủ bẩm sinh 
Van động mạch chủ có hai lá van 

Hở động mạch chủ bẩm sinh  

Q23.2 Hẹp van hai lá bẩm sinh 
Teo van hai lá bẩm sinh 

Q23.3 Hở van hai lá bẩm sinh 

Q23.4 Hội chứng tim trái thiểu sản 
Teo hoặc thiểu sản đáng kể lỗ hoặc van động mạch 

chủ với thiểu sản động mạch chủ lên và phát triển 

không hoàn toàn của thất trái (với teo hoặc hẹp 

van 2 lá) . 

Q23.8 Các dị tật bẩm sinh khác của van hai lá và 
động mạch chủ 

Q23.9 Dị tật bẩm sinh của van hai lá và động 
mạch chủ, không đặc hiệu 

Q24 Các dị tật bẩm sinh khác của tim 
Loại trừ:  xơ chun nội tâm mạc (I42.4)  

Q24.0 Tim sang phải 
Loại trừ:  Tim sang phải với đảo ngược phủ tạng 

(Q89.3)  

Đồng phân tiểu nhĩ (với không có lách 

hoặc đa lách) (Q20.6)  

 Nhĩ có hình ảnh soi gương với đảo 

ngược phủ tạng (Q89.3)  

Q24.1 Tim bên trái 
Ghi chú: vị trí của tim ở nửa lồng ngực bên trái 

với đỉnh tim ở bên trái nhưng có đảo ngược phủ 

tạng khác và khuyết tật của tim hoặc chuyển vị của 

các mạch máu lớn. 

Q24.22  Nhĩ ba buồng 

Q24.3 Hẹp phễu động mạch phổi 

Q24.4 Hẹp dưới van động mạch chủ bẩm sinh 

Q24.5 Dị tật của mạch vành 
Phình động mạch vành bẩm sinh 

Q24.6 Nghẽn tim bẩm sinh 

Q24.8 Các dị tật bẩm sinh đặc hiệu khác của tim 
Bẩm sinh:  

 túi thừa thất trái 

 dị tật của:  

 cơ tim  

 màng ngoài tim 

Vị trí bất thường của tim 

Bệnh Uhl  
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Q24.9 Congenital malformation of heart, 
unspecified 
Congenital:  

 anomaly  

 disease NOS of heart 

Q25 Congenital malformations of great 
arteries 

Q25.0 Patent ductus arteriosus 
Patent ductus Botallo  

Persistent ductus arteriosus 

Q25.1 Coarctation of aorta 
Coarctation of aorta (preductal)(postductal) 

Q25.2 Atresia of aorta 

Q25.3 Stenosis of aorta 
Supravalvular aortic stenosis 

Excl.:  congenital stenosis of aortic valve 

 (Q23.0) 

Q25.4 Other congenital malformations of aorta 

Absence  

Aplasia  

Congenital:  

 aneurysm  

 dilatation 

of aorta 

Aneurysm of sinus of Valsalva (ruptured)  

Double aortic arch [vascular ring of aorta]  

Hypoplasia of aorta  

Persistent:  

 convolutions of aortic arch  

 right aortic arch 

Excl.:  hypoplasia of aorta in hypoplastic left 

heart syndrome (Q23.4)  

Q25.5 Atresia of pulmonary artery 

Q25.6 Stenosis of pulmonary artery 
Supravalvular pulmonary stenosis 

Q25.7 Other congenital malformations of 
pulmonary artery 
Aberrant pulmonary artery  

Agenesis  

Aneurysm, congenital  

Anomaly  

Hypoplasia 

of pulmonary artery 

Pulmonary arteriovenous aneurysm 

Q25.8 Other congenital malformations of great 
arteries 

Q25.9 Congenital malformation of great arteries, 
unspecified 

Q26 Congenital malformations of great 
veins 

 
 
 

Q24.9 Các dị tật bẩm sinh của tim, không đặc 
hiệu 

Bẩm sinh:  

 bất thường  

 bệnh 
KXĐK của tim 

Q25 Các dị tật bẩm sinh của các động 
mạch lớn 

Q25.0 Còn ống động mạch 
Còn ống Botallo  

Tồn tại ống động mạch 

Q25.1 Hẹp eo động mạch chủ 
Hẹp eo động mạch chủ (trước ống) (sau ống) 

Q25.2 Teo động mạch chủ 

Q25.3 Hẹp động mạch chủ 
Hẹp trên van động mạch chủ 

Loại trừ:  hẹp van động mạch chủ (Q23.0)  

Q25.4 Các dị tật bẩm sinh khác của động mạch 
chủ 

Không có  

Bất sản  

Bẩm sinh 

 Phình  

 Dãn  

của động mạch chủ 

Phình xoang Valsava (vỡ)  

Cung động mạch chủ đôi (vòng van động mạch 

chủ)  

Thiểu sản động mạch chủ  

Tồn tại:  

 xoắn quai động mạch chủ 

 quai động mạch chủ quay phải  

Loại trừ:  thiểu sản động mạch chủ trong hội 

chứng tim trái thiểu sản (Q23.4)  

Q25.5 Teo động mạch phổi 

Q25.6 Hẹp động mạch phổi 
Hẹp trên van động mạch phổi 

Q25.7 Các dị tật bẩm sinh khác của động mạch 
phổi 
Động mạch phổi bất thường 

Không có  

Phình  

Bất thường  

Thiểu sản 

của động mạch phổi 

Phình động – tĩnh mạch phổi 

Q25.8 Các dị tật bẩm sinh khác của động mạch 
lớn 

Q25.9 Dị tật bẩm sinh của các động mạch lớn, 
không đặc hiệu 

Q26 Các dị tật bẩm sinh của các tĩnh 
mạch lớn 
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Q26.0 Congenital stenosis of vena cava 
Congenital stenosis of vena cava (inferior) 

(superior) 

Q26.1 Persistent left superior vena cava 

Q26.2 Total anomalous pulmonary venous 
connection 

Q26.3 Partial anomalous pulmonary venous 
connection 

Q26.4 Anomalous pulmonary venous 
connection, unspecified 

Q26.5 Anomalous portal venous connection 

Q26.6 Portal vein-hepatic artery fistula 

Q26.8 Other congenital malformations of great 
veins 
Absence of vena cava (inferior)(superior)  

Azygos continuation of inferior vena cava  

Persistent left posterior cardinal vein  

Scimitar syndrome 

Q26.9 Congenital malformation of great vein, 
unspecified 
Anomaly of vena cava (inferior)(superior) NOS 

Q27 Other congenital malformations of 
peripheral vascular system 
Excl.:  anomalies of:  

 cerebral and precerebral vessels 

(Q28.0-Q28.3)  

 coronary vessels (Q24.5)  

 pulmonary artery (Q25.5-Q25.7)  

 congenital retinal aneurysm (Q14.1)  

haemangioma and lymphangioma (D18.-)  

Q27.0 Congenital absence and hypoplasia of 
umbilical artery 
Single umbilical artery 

Q27.1 Congenital renal artery stenosis 

Q27.2 Other congenital malformations of renal 
artery 
Congenital malformation of renal artery NOS  

Multiple renal arteries 

Q27.3 Peripheral arteriovenous malformation 
Arteriovenous aneurysm 

Excl.:  acquired arteriovenous aneurysm (I77.0)  

Q27.4 Congenital phlebectasia 

Q27.8 Other specified congenital malformations 
of peripheral vascular system 
Aberrant subclavian artery  

 Absence  

 Atresia 
of artery or vein NEC 

Congenital:  

 aneurysm (peripheral)  

 stricture, artery  

 varix 

 

Q26.0 Hẹp tĩnh mạch chủ bẩm sinh 
Hẹp tĩnh mạch chủ bẩm sinh (dưới) (trên) 

Q26.1 Còn tĩnh mạch chủ trên trái 

Q26.2 Hồi lưu tĩnh mạch phổi bất thường hoàn 
toàn 

Q26.3 Hồi lưu tĩnh mạch phổi bất thường một 
phần 

Q26.4 Hồi lưu tĩnh mạch phổi bất thường, không 
đặc hiệu 

Q26.5 Hồi lưu tĩnh mạch phổi bất thường 

Q26.6 Rò động mạch gan - tĩnh mạch cửa 

Q26.8 Các dị tật bẩm sinh khác của các tĩnh 
mạch lớn 
Không có tĩnh mạch chủ (dưới) (trên)  

Tĩnh mạch chủ dưới tiếp nối tĩnh mạch Azygos  

Tồn tại tĩnh mạch chủ sau trái 

Hội chứng thanh mã tấu  

Q26.9 Dị tật bẩm sinh của các tĩnh mạch lớn, 
không đặc hiệu 
Bất thường của tĩnh mạch chủ (dưới ) (trên) 

KXĐK 

Q27 Các dị tật bẩm sinh khác của hệ 
thống mạch máu ngoại biên 
Loại trừ:  Các bất thường của:  

 các mạch máu trước não và não 

(Q28.0-Q28.3)  

 các mạch vành (Q24.5)  

 động mạch phổi (Q25.5-Q25.7)  

Phình mạch võng mạc bẩm sinh 

(Q14.1)  

U máu và u bạch huyết (D18.-)  

Q27.0 Không có hoặc thiểu sản động mạch rốn 
bẩm sinh 
Động mạch rốn đơn độc 

Q27.1 Hẹp động mạch thận bẩm sinh 

Q27.2 Các dị tật bẩm sinh khác của động mạch 
thận 
Dị tật bẩm sinh động mạch thận KXĐK  

Nhiều động mạch thận 

Q27.3 Dị tật động - tĩnh mạch ngoại biên 
Phình động tĩnh mạch 

Loại trừ:  phình động - tĩnh mạch mắc phải 

(I77.0)  

Q27.4 Dãn tĩnh mạch bẩm sinh 

Q27.8 Các dị tật bẩm sinh đặc hiệu khác của hệ 
thống mạch ngoại biên 
Động mạch dưới đòn bất thường 

Không có  

Teo 
của động mạch hoặc tĩnh 

mạchkhông xếp loại ở chỗ khác 

Bẩm sinh:  

 phình (ngoại biên) 

 chẹt động mạch  

 giãn tĩnh mạch  
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Q27.9 Congenital malformation of peripheral 
vascular system, unspecified 
Anomaly of artery or vein NOS 

Q28 Other congenital malformations of 
circulatory system 
Excl.:  congenital aneurysm:  

 NOS (Q27.8)  

 coronary (Q24.5)  

 peripheral (Q27.8)  

 pulmonary (Q25.7)  

 retinal (Q14.1)  

 ruptured:  

 cerebral arteriovenous malformation 

(I60.8)  

 malformation of precerebral vessels 

(I72.-)  

Q28.0 Arteriovenous malformation of precerebral 
vessels 
Congenital arteriovenous precerebral aneurysm 

(nonruptured) 

Q28.1 Other malformations of precerebral 
vessels 
Congenital:  

 malformation of precerebral vessels NOS  

 precerebral aneurysm (nonruptured) 

Q28.2 Arteriovenous malformation of cerebral 
vessels 
Arteriovenous malformation of brain NOS  

Congenital arteriovenous cerebral aneurysm 

(nonruptured) 

Q28.3 Other malformations of cerebral vessels 
Congenital:  

 cerebral aneurysm (nonruptured)  

 malformation of cerebral vessels NOS 

Q28.8 Other specified congenital malformations 
of circulatory system 
Congenital aneurysm, specified site NEC 

Q28.9 Congenital malformation of circulatory 
system, unspecified 

 
Congenital malformations of the 
respiratory system 
(Q30-Q34)  

Q30 Congenital malformations of nose 
Excl.:  congenital deviation of nasal septum 

(Q67.4)  

Q30.0 Choanal atresia 

Atresia  

Congenital stenosis 
of nares 

(anterior)(posterior) 

Q30.1 Agenesis and underdevelopment of nose 
Congenital absence of nose 

Q30.2 Fissured, notched and cleft nose 

Q27.9 Dị tật bẩm sinh của hệ thống mạch ngoại 
biên, không đặc hiệu 
Bất thường của động mạch hoặc tĩnh mạch KXĐK 

Q28 Các dị tật bẩm sinh khác của hệ 
thống tuần hoàn 
Loại trừ:  Phình mạch bẩm sinh:  

 KXĐK (Q27.8)  

 động mạch vành (Q24.5)  

 ngoại biên (Q27.8)  

 phổi (Q25.7)  

 võng mạc (Q14.1)  

 Vỡ:  

 dị tật động mạch-tĩnh mạch não 

(I60.8)  

 dị tật các mạch máu trước não 

(I72.-)  

Q28.0 Dị tật động - tĩnh mạch của các mạch máu 
trước não 
Phình các động - tĩnh mạch trước não bẩm sinh 

(không vỡ) 

Q28.1 Các dị tật khác của các mạch máu trước 
não 
Bẩm sinh:  

 dị tật các mạch máu trước não KXĐK  

 phình mạch trước não (không vỡ) 

Q28.2 Dị tật động - tĩnh mạch của các mạch máu 
não 
Dị tật động - tĩnh mạch não KXĐK  

Phình động - tĩnh mạch não bẩm sinh (không vỡ) 

Q28.3 Các dị tật khác của các mạch máu não 
Bẩm sinh:  

 phình mạch máu não (không vỡ) 

 dị tật của các mạch máu não KXĐK  

Q28.8 Những dị tật đặc hiệu khác của hệ tuần 
hoàn 
Phình mạch bẩm sinh, vị trí không xếp loại ở chỗ 

khác 

Q28.9 Dị tật bẩm sinh hệ tuần hoàn, không đặc 
hiệu 

 
Các bất thường bẩm sinh của bộ máy 
hô hấp 
(Q30-Q34)  

Q30 Các bất thường-bẩm sinh ở mũi 
Loại trừ:  vẹo vách ngăn bẩm sinh (Q67.4)  

Q30.0 Teo lỗ mũi 

Teo  

Hẹp bẩm sinh  lỗ mũi trước hoặc sau 

Q30.1 Bất sản và kém phát triển mũi 
Thiếu mũi bẩm sinh 

Q30.2 Mũi có rãnh, có lõm hoặc nứt kẽ 
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Q30.3 Congenital perforated nasal septum 

Q30.8 Other congenital malformations of nose 
Accessory nose  

Congenital anomaly of nasal sinus wall 

Q30.9 Congenital malformation of nose, 
unspecified 

Q31 Congenital malformations of larynx 
Excl.:  congenital (laryngeal) stridor NOS 

(P28.8)  

Q31.0 Web of larynx 
Web of larynx:  

 NOS  

 glottic  

 subglottic 

Q31.1 Congenital subglottic stenosis 

Q31.2 Laryngeal hypoplasia 

Q31.3 Laryngocele 

Q31.5 Congenital laryngomalacia 

Q31.8 Other congenital malformations of larynx 

Absence  

Agenesis  

Atresia 

of cricoid cartilage, epiglottis, 

glottis, larynx or thyroid 

cartilage 

Cleft thyroid cartilage  

Congenital stenosis of larynx NEC  

Fissure of epiglottis  

Posterior cleft of cricoid cartilage 

Q31.9 Congenital malformation of larynx, 
unspecified 

Q32 Congenital malformations of 
trachea and bronchus 
Excl.:  congenital bronchiectasis (Q33.4)  

Q32.0 Congenital tracheomalacia 

Q32.1 Other congenital malformations of trachea 
Anomaly of tracheal cartilage  

Atresia of trachea  

Congenital:  

 dilatation  

 malformation  

 stenosis 
of trachea 

Congenital tracheocele 

Q32.2 Congenital bronchomalacia 

Q32.3 Congenital stenosis of bronchus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q30.3 Thủng vách mũi bẩm sinh 

Q30.8 Các dị tật bẩm sinh khác ở mũi 
Mũi phụ 

Bất thường bẩm sinh của thành các xoang mũi  

Q30.9 Bất thường bẩm sinh ở mũi, không đặc 
hiệu 

Q31 Các bất thường bẩm sinh của 
thanh quản 

Loại trừ:  Rít thanh quản bẩm sinh KXĐK 

(P28.8)  

Q31.0 Màng thanh quản 
Màng thanh quản:  

 KXĐK  

 thanh thiệt 

 thanh môn  

Q31.1 Hẹp vùng hạ thanh môn bẩm sinh 

Q31.2 Thiểu sản thanh quản 

Q31.3 Thoát vị thanh quản 

Q31.5 Mềm nhuyễn sụn thanh quản thanh quản 
bẩm sinh 

Q31.8 Các bất thường bẩm sinh khác của thanh 
quản 

Thiếu 

Bất sản  

Teo  

sụn nhân, nắp thanh quản, buồng 

thanh âm, thanh quản, sụn giáp 

Nứt kẽ sụn giáp  

Hẹp bẩm sinh của thanh quản không xếp loại ở 

chỗ khác  

Nứt kẽ nắp thanh quản  

Nứt mặt sau sụn nhẫn 

Q31.9 Bất thường thanh quản bẩm sinh, không 
đặc hiệu 

Q32 Các bất thường bẩm sinh ở khí 
quản và phế quản 
Loại trừ:  giãn phế quản bẩm sinh (Q33.4)  

Q32.0 Nhuyễn khí quản bẩm sinh 

Q32.1 Các bất thường khác của khí quản 
Dị tật sụn khí quản  

Teo khí quản  

Bẩm sinh:  

 dãn 

 dị dạng 

 hẹp 

của khí quản 

thoát vị 

Q32.2 Nhuyễn phế quản bẩm sinh 

Q32.3 Hẹp phế quản bẩm sinh 
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Q32.4 Other congenital malformations of 
bronchus 

Absence  

Agenesis  

Atresia  

Congenital malformation NOS  

Diverticulum 

of bronchus 

Q33 Congenital malformations of lung 

Q33.0 Congenital cystic lung 
Congenital:  

 honeycomb lung  

 lung disease:  

 cystic  

 polycystic 

Excl.:  cystic lung disease, acquired or 

unspecified (J98.4)  

Q33.1 Accessory lobe of lung 

Q33.2 Sequestration of lung 

Q33.3 Agenesis of lung 
Absence of lung (lobe) 

Q33.4 Congenital bronchiectasis 

Q33.5 Ectopic tissue in lung 

Q33.6 Hypoplasia and dysplasia of lung 
Excl.:  pulmonary hypoplasia associated with 

short gestation (P28.0)  

Q33.8 Other congenital malformations of lung 

Q33.9 Congenital malformation of lung, 
unspecified 

Q34 Other congenital malformations of 
respiratory system 

Q34.0 Anomaly of pleura 

Q34.1 Congenital cyst of mediastinum 

Q34.8 Other specified congenital malformations 
of respiratory system 
Atresia of nasopharynx 

Q34.9 Congenital malformation of respiratory 
system, unspecified 
Congenital:  

 absence  

 anomaly NOS of respiratory organ 

 

Cleft lip and cleft palate 
(Q35-Q37)  
 
Use additional code (Q30.2), if desired, to identify 

associated malformations of the nose. 

Excl.:  Robin syndrome (Q87.0)  

 

Q32.4 Các bất thường bẩm sinh khác của phế 
quản 

Thiếu  

Bất sản  

Teo  

Dị tật bẩm sinh KXĐK  

Túi thừa 

của phế quản 

Q33 Các dị tật bẩm sinh của phổi 

Q33.0 Nang phổi bẩm sinh 
Bẩm sinh:  

 phổi hình tổ ong 

 bệnh phổi  

 nang 

 đa nang 

Loại trừ:  Bệnh nang phổi kén mắc phải hoặc 

không đặc hiệu (J98.4)  

Q33.1 Phổi có thùy phụ 

Q33.2 Phổi biệt lập 

Q33.3 Bất sản phổi 
Thiếu thuỳ phổi 

Q33.4 Giãn phế quản bẩm sinh 

Q33.5 Lạc chỗ của một tổ chức khác tại phổi 

Q33.6 Thiểu sản và loạn sản phổi 
Loại trừ:  thiểu sản phổi do đẻ non (P28.0)  

Q33.8 Các bất thường bẩm sinh khác của phổi 

Q33.9 Các dị tật bẩm sinh khác của phổi không 
đặc hiệu 

Q34 Các bất thường bẩm sinh khác của 
bộ máy hô hấp 

Q34.0 Bất thường ở màng phổi 

Q34.1 Kén trung thất bẩm sinh 

Q34.8 Các dị tật đường hô hấp bẩm sinh đặc 
hiệu khác 
Teo khoang mũi - hầu 

Q34.9 Bất thường bẩm sinh bộ máy hô hấp 
không đặc hiệu 

Bẩm sinh:  

 không có 

 dị tật KXĐK  
của hệ hô hấp 

 

Khe hở môi và khe hở vòm miệng 
(Q35-Q37)  
 
Sử  dụng mã bổ sung (Q30.2) nếu muốn xác định các dị tật 

kết hợp của mũi  

Loại trừ:  hội chứng Robin (Q87.0)  
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Q35 Cleft palate 
Incl.:  fissure of palate  

 palatoschisis 

Excl.:  cleft palate with cleft lip (Q37.-)  

Q35.1 Cleft hard palate 

Q35.3 Cleft soft palate 

Q35.5 Cleft hard palate with cleft soft palate 

Q35.7 Cleft uvula 

Q35.9 Cleft palate, unspecified 

Q36 Cleft lip 
Incl.:  cheiloschisis  

 congenital fissure of lip  

 harelip  

 labium leporinum 

Excl.:  cleft lip with cleft palate (Q37.-)  

Q36.0 Cleft lip, bilateral 

Q36.1 Cleft lip, median 

Q36.9 Cleft lip, unilateral 
Cleft lip NOS 

Q37 Cleft palate with cleft lip 

Q37.0 Cleft hard palate with bilateral cleft lip 

Q37.1 Cleft hard palate with unilateral cleft lip 
Cleft hard palate with cleft lip NOS 

Q37.2 Cleft soft palate with bilateral cleft lip 

Q37.3 Cleft soft palate with unilateral cleft lip 
Cleft soft palate with cleft lip NOS 

Q37.4 Cleft hard and soft palate with bilateral 
cleft lip 

Q37.5 Cleft hard and soft palate with unilateral 
cleft lip 
Cleft hard and soft palate with cleft lip NOS 

Q37.8 Unspecified cleft palate with bilateral cleft 
lip 

Q37.9 Unspecified cleft palate with unilateral 
cleft lip 
Cleft palate with cleft lip NOS 

 

Other congenital malformations of the 
digestive system 
(Q38-Q45)  

Q38 Other congenital malformations of 
tongue, mouth and pharynx 
Excl.:  macrostomia (Q18.4)  

microstomia (Q18.5)  

 
 

Q35 Khe hở vòm miệng 
Bao gồm:  Khe vòm miệng 

 Khe hở vòm miệng 

Loại trừ:  khe hở vòm miệng cùng với khe hở 

môi (Q37.-)  

Q35.1 Khe hở vòm miệng cứng 

Q35.3 Khe hở vòm miệng mềm 

Q35.5 Khe hở vòm miệng cứng và mềm 

Q35.7 Khe hở lưỡi gà 

Q35.9 Khe hở vòm miệng, không đặc hiệu 

Q36 Khe hở môi 
Bao gồm:  Sứt môi  

Tật sứt môi bẩm sinh  

Tật sứt môi trên 

Sứt môi dưới  

Loại trừ:  khe hở môi cùng với khe hở vòm 

miệng (Q37.-)  

Q36.0 Khe hở môi, hai bên 

Q36.1 Khe hở giữa môi 

Q36.9 Khe hở môi, một bên 
Khe hở môi KXĐK 

Q37 Khe hở vòm miệng cùng với khe 
hở môi 

Q37.0 Khe hở vòm miệng cứng và môi, hai bên 

Q37.1 Khe hở vòm miệng cứng và môi, một bên 
Khe hở vòm miệng cứng và môi KXĐK 

Q37.2 Khe hở vòm miệng mềm và môi, hai bên 

Q37.3 Khe hở vòm miệng mềm và môi, một bên 
Khe hở vòm miệng mềm và môi KXĐK 

Q37.4 Khe hở vòm miệng mềm và môi, hai bên 

Q37.5 Khe hở vòm miệng mềm và môi, một bên 
Khe hở vòm miệng mềm và môi KXĐK 

Q37.8 Khe hở vòm miệng và khe hở môi không 
đặc hiệu, hai bên 

Q37.9 Khe hở vòm miệng và khe hở môi không 
đặc hiệu, một bên 
Khe hở vòm miệng và khe hở môi KXĐK 

 

Các dị tật bẩm sinh khác của hệ tiêu 
hoá 
(Q38-Q45)  

Q38 Các dị tật bẩm sinh khác của lưỡi, 
miệng và họng 
Loại trừ:  miệng to (Q18.4) 

 miệng nhỏ (Q18.5)  
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Q38.0 Congenital malformations of lips, not 
elsewhere classified 
Congenital:  

 fistula of lip  

 malformation of lip NOS 

Van der Woude syndrome 

Excl.:  cleft lip (Q36.-)  

 cleft lip  

 with cleft palate (Q37.-)  

 macrocheilia (Q18.6)  

microcheilia (Q18.7)  

Q38.1 Ankyloglossia 
Tongue tie 

Q38.2 Macroglossia 

Q38.3 Other congenital malformations of tongue 
Aglossia  

Bifid tongue  

Congenital:  

 adhesion  

 fissure  

 malformation NOS 

of tongue 

Hypoglossia  

Hypoplasia of tongue  

Microglossia 

Q38.4 Congenital malformations of salivary 
glands and ducts 

 Absence  

 Accessory  

 Atresia 

(of) salivary gland or duct 

Congenital fistula of salivary gland 

Q38.5 Congenital malformations of palate, not 
elsewhere classified 
Absence of uvula  

Congenital malformation of palate NOS  

High arched palate 

Excl.:  cleft palate (Q35.-)  

 cleft palate  

 with cleft lip (Q37.-)  

Q38.6 Other congenital malformations of mouth 
Congenital malformation of mouth NOS 

Q38.7 Pharyngeal pouch 
Diverticulum of pharynx 

Excl.:  pharyngeal pouch syndrome (D82.1)  

Q38.8 Other congenital malformations of 
pharynx 
Congenital malformation of pharynx NOS 

Q39 Congenital malformations of 
oesophagus 

Q39.0 Atresia of oesophagus without fistula 
Atresia of oesophagus NOS 

Q39.1 Atresia of oesophagus with tracheo-
oesophageal fistula 
Atresia of oesophagus with broncho-oesophageal 

fistula 

Q38.0 Các dị tật bẩm sinh của môi, không phân 
loại ở mục khác 
Bẩm sinh:  

 đường rò môi 

 dị tật môi bẩm sinh KXĐK  

Hội chứng Van der Woude 

Loại trừ:  Khe hở môi Q36.-  

 với khe hở vòm miệng (Q37.-)  

Tật môi to (Q18.6)  

Tật môi nhỏ (Q18.7)  

Q38.1 Dính lưỡi 
Lưỡi thắt 

Q38.2 Lưỡi to 

Q38.3 Các dị tật bẩm sinh khác của lưỡi 
Không có lưỡi  

Lưỡi chẻ đôi  

Bẩm sinh:  

 dính 

 Khe hở  

 Dị tật KXĐK  

Ở lưỡi 

Tật lưỡi thấp 

Thiểu sản lưỡi  

Tật lưỡi nhỏ  

Q38.4 Các dị tật bẩm sinh của các tuyến và ống 
dẫn nước bọt 

 Không có  

 Thêm (phụ)  

 Tịt 
(ở) tuyến hoặc ống nước bọt 

Đường rò bẩm sinh của tuyến nước bọt 

Q38.5 Các dị tật bẩm sinh của vòm miệng, không 
phân loại ở mục khác 
Không có lưỡi gà 

Dị tật bẩm sinh ở vòm miệng KXĐK  

Cung vòm miệng cao  

Loại trừ:  Khe hở vòm miệng Q35.-  

 Với khe hở môi (Q37.-)  

Q38.6 Các dị tật bẩm sinh khác của miệng 
Dị tật bẩm sinh của miệng KXĐK 

Q38.7 Túi họng 
Túi thừa của họng 

Loại trừ:  hội chứng túi họng (D82.1)  

Q38.8 Các dị tật bẩm sinh khác của họng 
Dị tật bẩm sinh của họng KXĐK 

Q39 Các dị tật bẩm sinh của thực quản 

Q39.0 Teo thực quản không có đường rò 
Teo thực quản KXĐK 

Q39.1 Teo thực quản có đường rò thực quản - 
khí quản 
Teo thực quản có đường rò thực quản - phế quản 

 
 
 
 



 – 562 – 

Q39.2 Congenital tracheo-oesophageal fistula 
without atresia 
Congenital tracheo-oesophageal fistula NOS 

Q39.3 Congenital stenosis and stricture of 
oesophagus 

Q39.4 Oesophageal web 

Q39.5 Congenital dilatation of oesophagus 

Q39.6 Diverticulum of oesophagus 
Oesophageal pouch 

Q39.8 Other congenital malformations of 
oesophagus 

Absent  

Congenital displacement  

Duplication 
(of) oesophagus 

Q39.9 Congenital malformation of oesophagus, 
unspecified 

Q40 Other congenital malformations of 
upper alimentary tract 

Q40.0 Congenital hypertrophic pyloric stenosis 
Congenital or infantile:  

 constriction  

 hypertrophy  

 spasm  

 stenosis  

 stricture 

of pylorus 

Q40.1 Congenital hiatus hernia 
Displacement of cardia through oesophageal hiatus 

Excl.:  congenital diaphragmatic hernia (Q79.0)  

Q40.2 Other specified congenital malformations 
of stomach 
Congenital:  

 displacement of stomach  

 diverticulum of stomach  

 hourglass stomach 

Duplication of stomach  

Megalogastria  

Microgastria 

Q40.3 Congenital malformation of stomach, 
unspecified 

Q40.8 Other specified congenital malformations 
of upper alimentary tract 

Q40.9 Congenital malformation of upper 
alimentary tract, unspecified 
Congenital: 

 anomaly  

 deformity 
NOS of upper 

alimentary tract 

Q41 Congenital absence, atresia and 
stenosis of small intestine 
Incl.:  congenital obstruction, occlusion and 

stricture of small intestine or intestine 

NOS 

Q39.2 Đường rò thực quản - khí quản bẩm sinh, 
không có, teo thực quản 
Đường rò thực quản - khí quản bẩm sinh KXĐK 

Q39.3 Hẹp và hẹp khít thực quản bẩm sinh 

Q39.4 Màng ngăn thực quản 

Q39.5 Dãn thực quản bẩm sinh 

Q39.6 Túi thừa thực quản 
Túi thực quản 

Q39.8 Các dị tật bẩm sinh khác của thực quản 

Không có  

Chuyển chỗ bẩm sinh  

Đôi 
(ở) thực quản 

Q39.9 Dị tật bẩm sinh của thực quản, không đặc 
hiệu 

Q40 Các dị tật bẩm sinh khác của 
đường tiêu hoá trên 

Q40.0 Hẹp phì đại môn vị bẩm sinh 

Bẩm sinh hoặc ở trẻ nhỏ:  

 co khít  

 phì đại 

 co thắt  

 hẹp  

 hẹp khít  

của môn vị 

Q40.1 Thoát vị khe thực quản bẩm sinh 
Thoát vị tâm vị qua khe thực quản 

Loại trừ:  thoát vị hoành bẩm sinh (Q79.0)  

Q40.2 Các dị tật bẩm sinh đặc hiệu khác của dạ 
dày 
Bẩm sinh:  

 dạ dày lạc chỗ 

 túi thừa dạ dày 

 bệnh dạ dày hình đồng hồ cát 

Dạ dày đôi 

Dạ dày to  

Dạ dày nhỏ  

Q40.3 Dị tật bẩm sinh của dạ dày không đặc hiệu 

Q40.8 Các dị tật bẩm sinh đặc hiệu khác của 
đường tiêu hoá trên 

Q40.9 Dị tật bẩm sinh không đặc hiệu của đường 
tiêu hoá trên 

Bẩm sinh:  

 dị tật 

 biến dạng  
KXĐK của đường tiêu hoá trên 

Q41 Không có, teo và hẹp bẩm sinh tiểu 
tràng 
Bao gồm:  Tắc nghẽn, đóng kín và co khít bẩm 

sinh của tiểu tràng hoặc ruột KXĐK 

Loại trừ:  tắc ruột phân su (E84.1)  
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Excl.:  meconium ileus (E84.1)  

Q41.0 Congenital absence, atresia and stenosis 
of duodenum 

Q41.1 Congenital absence, atresia and stenosis 
of jejunum 
Apple peel syndrome  

Imperforate jejunum 

Q41.2 Congenital absence, atresia and stenosis 
of ileum 

Q41.8 Congenital absence, atresia and stenosis 
of other specified parts of small intestine 

Q41.9 Congenital absence, atresia and stenosis 
of small intestine, part unspecified 
Congenital absence, atresia and stenosis of 

intestine NOS 

Q42 Congenital absence, atresia and 
stenosis of large intestine 
Incl.:  congenital obstruction, occlusion and 

stricture of large intestine 

Q42.0 Congenital absence, atresia and stenosis 
of rectum with fistula 

Q42.1 Congenital absence, atresia and stenosis 
of rectum without fistula 
Imperforate rectum 

Q42.2 Congenital absence, atresia and stenosis 
of anus with fistula 

Q42.3 Congenital absence, atresia and stenosis 
of anus without fistula 
Imperforate anus 

Q42.8 Congenital absence, atresia and stenosis 
of other parts of large intestine 

Q42.9 Congenital absence, atresia and stenosis 
of large intestine, part unspecified 

Q43 Other congenital malformations of 
intestine 

Q43.0 Meckel diverticulum 
Persistent:  

 omphalomesenteric duct  

 vitelline duct 

Q43.1 Hirschsprung disease 
Aganglionosis  

Congenital (aganglionic) megacolon 

Q43.2 Other congenital functional disorders of 
colon 
Congenital dilatation of colon 

Q43.3 Congenital malformations of intestinal 
fixation 
Congenital adhesions [bands]:  

 omental, anomalous  

 peritoneal 

Jackson membrane  

Malrotation of colon  

Q41.0 Không có, teo và hẹp hành tá tràng bẩm 
sinh 

Q41.1 Không có, teo và hẹp hỗng tràng bẩm sinh 
Hội chứng vỏ táo 

Hỗng tràng không thủng  

Q41.2 Không có, teo và hẹp hồi tràng bẩm sinh 

Q41.8 Không có, teo và hẹp một phần tiểu tràng 
xác định khác bẩm sinh 

Q41.9 Không có, teo và hẹp tiểu tràng phần 
không đặc hiệu 
Không có, teo và hẹp bẩm sinh ruột KXĐK 

Q42 Không có, teo và hẹp bẩm sinh đại 
tràng 
Bao gồm:  tắc nghẽn, đóng kín và co khít đại 

tràng bẩm sinh 

Q42.0 Không có, teo và hẹp bẩm sinh trực tràng 
có đường rò 

Q42.1 Không có, teo và hẹp bẩm sinh trực tràng 
không có đường rò 
Trực tràng không thủng 

Q42.2 Không có, teo và hẹp bẩm sinh hậu môn 
có đường rò 

Q42.3 Không có, teo và hẹp bẩm sinh hậu môn 
không có đường rò 
Hậu môn không thủng 

Q42.8 Không có, teo và hẹp bẩm sinh các phần 
khác của đại tràng 

Q42.9 Không có, teo và hẹp bẩm sinh đại tràng, 
phần không đặc hiệu 

Q43 Các dị tật bẩm sinh khác của ruột 

Q43.0 Túi thừa Meckel 
Tồn tại:  

 ống dẫn rốn mạc treo ruột 

 ống dẫn noãn hoàng  

Q43.1 Bệnh Hirschsprung 
Bệnh vô hạch  

Phình đại tràng (vô hạch) bẩm sinh 

Q43.2 Các rối loạn chức năng bẩm sinh khác của 
ruột kết 
Dãn ruột kết bẩm sinh 

Q43.3 Các dị tật cố định bẩm sinh ở ruột 
Dính bẩm sinh:  

 màng nối, bất thường 

 màng bụng  

Màng Jackson  

Đại tràng xoay không bình thường 

Xoay:  

 không xoay  

 xoay không hoàn toàn  

 xoay không đủ 

của manh tràng và 

ruột kết 

Toàn bộ mạc treo ruột 
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Rotation:  

 failure of  

 incomplete  

 insufficient 

of caecum and colon 

Universal mesentery 

Q43.4 Duplication of intestine 

Q43.5 Ectopic anus 

 

Q43.6 Congenital fistula of rectum and anus 
Excl.:  congenital fistula:  

 rectovaginal (Q52.2)  

 urethrorectal (Q64.7)  

 pilonidal fistula or sinus (L05.-)  

with absence, atresia and stenosis (Q42.0, 

Q42.2)  

Q43.7 Persistent cloaca 
Cloaca NOS 

Q43.8 Other specified congenital malformations 
of intestine 
Congenital:  

 blind loop syndrome  

 diverticulitis, colon  

 diverticulum, intestine 

Dolichocolon  

Megaloappendix  

Megaloduodenum  

Microcolon  

Transposition of:  

 appendix  

 colon  

 intestine 

Q43.9 Congenital malformation of intestine, 
unspecified 

Q44 Congenital malformations of 
gallbladder, bile ducts and liver 

Q44.0 Agenesis, aplasia and hypoplasia of 
gallbladder 
Congenital absence of gallbladder 

Q44.1 Other congenital malformations of 
gallbladder 
Congenital malformation of gallbladder NOS  

Intrahepatic gallbladder 

Q44.2 Atresia of bile ducts 

Q44.3 Congenital stenosis and stricture of bile 
ducts 

Q44.4 Choledochal cyst 

Q44.5 Other congenital malformations of bile 
ducts 
Accessory hepatic duct  

Congenital malformation of bile duct NOS  

Duplication:  

 biliary duct  

Q43.4 Ruột đôi 

Q43.5 Hậu môn lạc chỗ 

Q43.6 Đường rò bẩm sinh của hậu môn và trực 
tràng 
Loại trừ:  Đường rò bẩm sinh: 

 trực tràng âm đạo (Q52.2)  

 trực tràng niệu quản (Q64.7)  

 Đường rò xoang ổ lông hoặc xoang  

 (L05.-)  

 Kèm không có, teo và hẹp (Q42.0, 

Q42.2) 

Q43.7 Tồn tại ổ nhớp 
Ổ nhớp KXĐK 

Q43.8 Các dị tật bẩm sinh đặc hiệu khác của ruột 
Bẩm sinh:  

 hội chứng quai mù  

 viêm túi thừa ruột kết 

 túi thừa ruột  

Ruột kết dài  

Ruột thừa to  

Tá tràng to 

Ruột kết nhỏ  

Chuyển dịch chỗ của:  

 ruột thừa 

 Ruột kết  

 Ruột  

Q43.9 Dị tật bẩm sinh ruột, không đặc hiệu 

Q44 Các dị tật bẩm sinh của túi mật, 
đường mật và gan 

Q44.0 Không phát triển, bất sản và thiểu sản túi 
mật 
Không có túi mật bẩm sinh 

Q44.1 Các dị tật bẩm sinh khác của túi mật 
Dị tật bẩm sinh của túi mật KXĐK  

Túi mật ở trong gan 

Q44.2 Teo đường mật 

Q44.3 Hẹp và hẹp khít bẩm sinh khác của đường 
mật 

Q44.4 U nang ống mật chủ 

Q44.5 Các dị tật bẩm sinh khác của đường mật 
Ống gan phụ 

Dị tật bẩm sinh đường mật KXĐK  

Đường mật đôi:  

 ống đường mật 

 nang đường mật  
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 cystic duct 

Q44.6 Cystic disease of liver 
Fibrocystic disease of liver 

Q44.7 Other congenital malformations of liver 
Accessory liver  

Alagille syndrome  

Congenital:  

 absence of liver  

 hepatomegaly  

 malformation of liver NOS 

Q45 Other congenital malformations of 
digestive system 
Excl.:  congenital:  

 diaphragmatic hernia (Q79.0)  

 hiatus hernia (Q40.1)  

Q45.0 Agenesis, aplasia and hypoplasia of 
pancreas 
Congenital absence of pancreas 

Q45.1 Annular pancreas 

Q45.2 Congenital pancreatic cyst 

Q45.3 Other congenital malformations of 
pancreas and pancreatic duct 
Accessory pancreas  

Congenital malformation of pancreas or pancreatic 

duct NOS 

Excl.:  diabetes mellitus:  

 congenital (E10.-)  

 neonatal (P70.2)  

fibrocystic disease of pancreas (E84.-)  

Q45.8 Other specified congenital malformations 
of digestive system 
Absence (complete)(partial) of alimentary tract 

NOS  

Duplication  

Malposition, congenital 
of digestive organs 

NOS 

Q45.9 Congenital malformation of digestive 
system, unspecified 

Congenital:  

 anomaly  

 deformity 
NOS of digestive system 

 
Congenital malformations of genital 
organs 
(Q50-Q56)  
 
Excl.:  androgen resistance syndrome (E34.5)  

syndromes associated with anomalies in the 

number and form of chromosomes (Q90-Q99)  

testicular feminization syndrome (E34.5)  

Q50 Congenital malformations of 
ovaries, fallopian tubes and broad 
ligaments 

Q44.6 Các bệnh nang của gan 
Bệnh gan xơ hoá 

Q44.7 Các dị tật bẩm sinh khác của gan 
Gan phụ  

Hội chứng Alagille 

Bẩm sinh:  

 không có gan 

 gan to bẩm sinh  

 dị tật gan bẩm sinh KXĐK  

Q45 Các dị tật bẩm sinh khác của hệ 
tiêu hoá 
Loại trừ:  Bẩm sinh:  

 thoát vị hành (Q79.0)  

 thoát vị khe thực quản bẩm sinh 

(Q40.1)  

Q45.0 Không phát triển, bất sản và giảm sản tụy 
Không có tụy bẩm sinh 

Q45.1 Tụy hình vòng 

Q45.2 Nang tụy bẩm sinh 

Q45.3 Các dị tật bẩm sinh khác của tụy và ống 
tụy 
Tụy phụ 

Dạng bẩm sinh của tuỵ và ống tụy KXĐK  

Loại trừ: Đái tháo đường: 

 bẩm sinh (E10.-)  

 Sơ sinh (P70.2)  

  Bệnh xơ nang tụy (E84.-)  

Q45.8 Các dị tật bẩm sinh đặc hiệu khác của hệ 
tiêu hoá 
Không có (một phần, toàn bộ) hệ tiêu hoá KXĐK  

Nhân đôi  

Sai vị trí bẩm sinh 
của các cơ quan tiêu  

hoá KXĐK 

Q45.9 Dị tật bẩm sinh của hệ tiêu hoá, không đặc 
hiệu 

Bẩm sinh:  

 dị tật 

 biến dạng  
KXĐK của hệ tiêu hóa 

 

Dị tật bẩm sinh của cơ quan sinh dục 
(Q50-Q56)  
 
Loại trừ:  Hội chứng kháng androgen (E34.5)  

Những hội chứng kết hợp với những bất 

thường về số lượng và hình thái của nhiễm sắc 

thể (Q90-Q99)  

Hội chứng tinh hoàn nữ hoá (E34.5)  

Q50 Những dị tật bẩm sinh của buồng 
trứng, vòi trứng và dây chằng rộng 
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Q50.0 Congenital absence of ovary 
Excl.:  Turner syndrome (Q96.-)  

Q50.1 Developmental ovarian cyst 

Q50.2 Congenital torsion of ovary 

Q50.3 Other congenital malformations of ovary 
Accessory ovary  

Congenital malformation of ovary NOS  

Ovarian streak 

Q50.4 Embryonic cyst of fallopian tube 
Fimbrial cyst 

Q50.5 Embryonic cyst of broad ligament 
Cyst:  

 epoophoron  

 Gartner duct  

 parovarian 

Q50.6 Other congenital malformations of 
fallopian tube and broad ligament 

Absence  

Accessory  

Atresia 

(of) fallopian tube or broad 

ligament 

Congenital malformation of fallopian tube or 

broad ligament NOS 

Q51 Congenital malformations of uterus 
and cervix 

Q51.0 Agenesis and aplasia of uterus 
Congenital absence of uterus 

Q51.1 Doubling of uterus with doubling of cervix 
and vagina 

Q51.2 Other doubling of uterus 
Doubling of uterus NOS 

Q51.3 Bicornate uterus 

Q51.4 Unicornate uterus 

Q51.5 Agenesis and aplasia of cervix 
Congenital absence of cervix 

Q51.6 Embryonic cyst of cervix 

Q51.7 Congenital fistulae between uterus and 
digestive and urinary tracts 

Q51.8 Other congenital malformations of uterus 
and cervix 
Hypoplasia of uterus and cervix 

Q51.9 Congenital malformation of uterus and 
cervix, unspecified 

Q52 Other congenital malformations of 
female genitalia 

Q52.0 Congenital absence of vagina 

Q52.1 Doubling of vagina 
Septate vagina 

Excl.:  doubling of vagina with doubling of 

uterus and cervix (Q51.1)  

Q50.0 Không có buồng trứng bẩm sinh 
Loại trừ:  hội trứng Turner (Q96.-)  

Q50.1 Nang buồng trứng 

Q50.2 Xoắn bẩm sinh của buồng trứng 

Q50.3 Những dị tật bẩm sinh khác của buồng 
trứng 
Buồng trứng phụ  

Dị tật bẩm sinh của buồng trứng KXĐK 

Dải buồng trứng  

Q50.4 Nang bào thai của vòi trứng 
Nang tua vòi 

Q50.5 Nang nguồn gốc bào thai của dây chằng 
rộng 
Nang:  

 thể Rosenmiller  

 ống Gatner 

 cận buồng trứng  

Q50.6 Những dị tật bẩm sinh khác của vòi trứng 
và dây chằng rộng 

Không có  

Phần phụ  

Teo 

của vòi trứng hoặc dây chằng rộng 

 Dị tật bẩm sinh vòi trứng và dây chằng rộng 

KXĐK 

Q51 Dị tật bẩm sinh của tử cung và cổ 
tử cung 

Q51.0 Bất sản và ngừng phát triển của tử cung 
Không có tử cung bẩm sinh 

Q51.1 Tử cung đôi với cổ tử cung và âm đạo đôi 

Q51.2 Các loại tử cung đôi khác 
Tử cung đôi KXĐK 

Q51.3 Tử cung hai sừng 

Q51.4 Tử cung một sừng 

Q51.5 Bất sản và ngừng phát triển của cổ tử 
cung 
Không có bẩm sinh cổ tử cung 

Q51.6 Nang nguồn gốc bào thai của cổ tử cung 

Q51.7 Rò bẩm sinh giữa tử cung với ống tiêu hoá 
và đường tiết niệu 

Q51.8 Các dị tật bẩm sinh khác của tử cung và 
cổ tử cung 
Giảm sản của tử cung và cổ tử cung 

Q51.9 Dị tật bẩm sinh của tử cung và cổ tử cung 
không đặc hiệu 

Q52 Các dị tật bẩm sinh khác của cơ 
quan sinh dục nữ 

Q52.0 Không có âm đạo bẩm sinh 

Q52.1 Âm đạo đôi 
Septate vagina 
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Q52.2 Congenital rectovaginal fistula 
Excl.:  cloaca (Q43.7)  

Q52.3 Imperforate hymen 

Q52.4 Other congenital malformations of vagina 
Congenital malformation of vagina NOS  

Cyst:  

 canal of Nuck, congenital  

 embryonic vaginal 

Q52.5 Fusion of labia 

Q52.6 Congenital malformation of clitoris 

Q52.7 Other congenital malformations of vulva 

Congenital:  

 absence  

 cyst  

 malformation NOS 

of vulva 

Q52.8 Other specified congenital malformations 
of female genitalia 

Q52.9 Congenital malformation of female 
genitalia, unspecified 

Q53 Undescended testicle 

Q53.0 Ectopic testis 
Unilateral or bilateral ectopic testes 

Q53.1 Undescended testicle, unilateral 

Q53.2 Undescended testicle, bilateral 

Q53.9 Undescended testicle, unspecified 
Cryptorchism NOS 

Q54 Hypospadias 
Excl.:  epispadias (Q64.0)  

Q54.0 Hypospadias, balanic 
Hypospadias:  

 coronal  

 glandular 

Q54.1 Hypospadias, penile 

Q54.2 Hypospadias, penoscrotal 

Q54.3 Hypospadias, perineal 

Q54.4 Congenital chordee 

Q54.8 Other hypospadias 

Q54.9 Hypospadias, unspecified 

Q55 Other congenital malformations of 
male genital organs 
Excl.:  congenital hydrocele (P83.5)  

hypospadias (Q54.-)  

Q55.0 Absence and aplasia of testis 
Monorchism 

 
 
 

Loại trừ:  âm đạo đôi với tử cung đôi và cổ tử 

cung đôi (Q51.1)  

Q52.2 Rò trực tràng âm đạo bẩm sinh 
Loại trừ:  còn ổ nhớp (Q43.7)  

Q52.3 Màng trinh không thủng 

Q52.4 Các dị tật bẩm sinh khác của âm đạo 
Dị tật bẩm sinh của âm đạo KXĐK  

Nang:  

 ống Nuck bẩm sinh 

 âm đạo bào thai  

Q52.5 Dính môi lớn 

Q52.6 Dị tật bẩm sinh của âm vật 

Q52.7 Các dị tật bẩm sinh khác của âm hộ 

Bẩm sinh:  

 không có 

 Nang  

 Dị tật KXĐK  

của âm hộ 

Q52.8 Các dị tật bẩm sinh đặc hiệu khác của cơ 
quan sinh dục nữ 

Q52.9 Dị tật bẩm sinh của cơ quan sinh dục nữ 
không đặc hiệu 

Q53 Tinh hoàn lạc chỗ 

Q53.0 Tinh hoàn lạc chỗ 
Tinh hoàn lạc chỗ một hoặc hai bên 

Q53.1 Tinh hoàn chưa xuống bìu một bên 

Q53.2 Tinh hoàn chưa xuống bìu hai bên 

Q53.9 Tinh hoàn chưa xuống bìu, không đặc hiệu 
Tinh hoàn ẩn KXĐK 

Q54 Lỗ đái lệnh thấp 
Loại trừ:  lỗ đái lệnh cao (Q64.0)  

Q54.0 Lỗ đái thấp thể quy đầu 
Lỗ đái thấp:  

 ở rãnh quy đầu 

 ở mặt dưới quy đầu  

Q54.1 Lỗ đái lệch thấp thể dương vật 

Q54.2 Lỗ đái lệch thấp thể dương vật - bìu 

Q54.3 Lỗ đái lệch thấp ở tầng sinh môn 

Q54.4 Cong dương vật bẩm sinh 

Q54.8 Các thể lỗ đái lệch thấp khác 

Q54.9 Lỗ đái lệch thấp không đặc hiệu 

Q55 Các dị tật bẩm sinh khác của cơ 
quan sinh dục nam 
Loại trừ:  ứ nước màng tinh hoàn bẩm sinh thấp 

(P83.5)  

 lỗ đái lệch (Q54.-)  

Q55.0 Không có hoặc bất sản tinh hoàn 
Hội chứng một tinh hoàn 
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Q55.1 Hypoplasia of testis and scrotum 
Fusion of testes 

Q55.2 Other congenital malformations of testis 
and scrotum 
Congenital malformation of testis or scrotum NOS  

Polyorchism  

Retractile testis  

Testis migrans 

Q55.3 Atresia of vas deferens 

Q55.4 Other congenital malformations of vas 
deferens, epididymis, seminal vesicles and 
prostate 
Absence or aplasia of:  

 prostate  

 spermatic cord 

Congenital malformation of vas deferens, 

epididymis, seminal vesicles or prostate NOS 

Q55.5 Congenital absence and aplasia of penis 

Q55.6 Other congenital malformations of penis 
Congenital malformation of penis NOS  

Curvature of penis (lateral)  

Hypoplasia of penis 

Q55.8 Other specified congenital malformations 
of male genital organs 

Q55.9 Congenital malformation of male genital 
organ, unspecified 

Congenital:  

 anomaly  

 deformity 
NOS of male genital organ 

Q56 Indeterminate sex and 
pseudohermaphroditism 
Excl.:  pseudohermaphroditism:  

 female, with adrenocortical disorder 

(E25.-)  

 male, with androgen resistance 

(E34.5)  

 with specified chromosomal anomaly 

(Q96-Q99)  

Q56.0 Hermaphroditism, not elsewhere classified 
Ovotestis 

Q56.1 Male pseudohermaphroditism, not 
elsewhere classified 
Male pseudohermaphroditism NOS 

Q56.2 Female pseudohermaphroditism, not 
elsewhere classified 
Female pseudohermaphroditism NOS 

Q56.3 Pseudohermaphroditism, unspecified 

Q56.4 Indeterminate sex, unspecified 
Ambiguous genitalia 

 

 
 

Q55.1 Giảm sản tinh hoàn và bìu 
Dính hai tinh hoàn 

Q55.2 Các dị tật bẩm sinh khác của tinh hoàn và 
bìu 
Dị tật bẩm sinh của tinh hoàn hoặc bìu KXĐK  

Hội chứng nhiều tinh hoàn  

Tinh hoàn lò so  

Tinh hoàn lạc chỗ 

Q55.3 Teo ống dẫn tinh 

Q55.4 Các dị tật bẩm sinh khác của ống dẫn tinh, 
mào tinh, túi tinh và tuyến tiền liệt 
Không có hoặc bất sản của:  

 tuyến tiền liệt 

 thừng tinh  

Dị tật bẩm sinh của ống dẫn tinh, mào tinh, túi tinh 

hoặc tuyến tiền liệt KXĐK  

Q55.5 Thiếu và bất sản dương vật bẩm sinh 

Q55.6 Dị tật bẩm sinh khác của dương vật 
Dị tật bẩm sinh của dương vật KXĐK  

Cong dương vật (cong phía trên)  

Giảm sản dương vật 

Q55.8 Dị tật bẩm sinh đặc hiệu khác của cơ quan 
sinh dục nam 

Q55.9 Dị tật bẩm sinh của cơ quan sinh dục nam 
không đặc hiệu 

Bẩm sinh:  

 bất thường 

 biến dạng  

KXĐK cơ quan sinh 

dục nam 

Q56 Không xác định giới tính và hội 
chứng giả lưỡng giới 
Loại trừ:  Hội chứng lưỡng giới giả:  

 nữ giới với rối loạn vỏ thượng thận 

(E25.-)  

 nam, với hội chứng kháng 

androgen (E34.5)  

 bất thường nhiễm sắc thể đặc hiệu 

(Q96-Q99)  

Q56.0 Hội chứng lưỡng giớí, không phân loại ở 
chỗ khác 
Tuyến sinh dục lưỡng tính 

Q56.1 Hội chứng lưỡng giới giả nam không phân 
loại ở chỗ khác 
Lưỡng giới giả nam KXĐK 

Q56.2 Hội chứng lưỡng giới giả nữ không phân 
loại ở chỗ khác 
Lưỡng giới giả nữ KXĐK 

Q56.3 Hội chứng lưỡng giới giả không đặc hiệu 

Q56.4 Không xác định giới tính không đặc hiệu 
Bộ phận sinh dục không rõ 
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Congenital malformations of the 
urinary system 
(Q60-Q64)  

Q60 Renal agenesis and other reduction 
defects of kidney 
Incl.:  atrophy of kidney:  

 congenital  

 infantile 

congenital absence of kidney 

Q60.0 Renal agenesis, unilateral 

Q60.1 Renal agenesis, bilateral 

Q60.2 Renal agenesis, unspecified 

Q60.3 Renal hypoplasia, unilateral 

Q60.4 Renal hypoplasia, bilateral 

Q60.5 Renal hypoplasia, unspecified 

Q60.6 Potter syndrome 

Q61 Cystic kidney disease 
Excl.:  acquired cyst of kidney (N28.1)  

Potter syndrome (Q60.6)  

Q61.0 Congenital single renal cyst 
Cyst of kidney (congenital)(single) 

Q61.1 Polycystic kidney, autosomal recessive 
Polycystic kidney, infantile type 

Q61.2 Polycystic kidney, autosomal dominant 
Polycystic kidney, adult type 

Q61.3 Polycystic kidney, unspecified 

Q61.4 Renal dysplasia 
Multicystic:  

 dyplastic kidney  

 kidney (developmental)  

 kidney disease  

 renal dysplasia 

Excl.:  polycystic kidney disease (Q61.1-Q61.3)  

Q61.5 Medullary cystic kidney 
Sponge kidney NOS 

Q61.8 Other cystic kidney diseases 
Fibrocystic:  

 kidney  

 renal degeneration or disease 

Q61.9 Cystic kidney disease, unspecified 
Meckel-Gruber syndrome 

Q62 Congenital obstructive defects of 
renal pelvis and congenital 
malformations of ureter 

Q62.0 Congenital hydronephrosis 

 
 
 

Các dị tật bẩm sinh của hệ tiết niệu 
(Q60-Q64)  

Q60 Không có thận và các Khuyết tật 
khác của thận 
Bao gồm:   Teo thận: 

 bẩm sinh  

 ở trẻ nhỏ 

Không có thận bẩm sinh 

Q60.0 Không có thận một bên 

 

Q60.1 Không có thận cả hai bên 

Q60.2 Không có thận không đặc hiệu 

Q60.3 Giảm sản thận một bên 

Q60.4 Giảm sản thận hai bên 

Q60.5 Giảm sản thận không đặc hiệu 

Q60.6 Hội chứng Potter 

Q61 Các bệnh nang thận 
Loại trừ:  Các nang mắc phải của thận (N28.1)  

 Hội chứng Potter (Q60.6)  

Q61.0 Nang thận đơn bẩm sinh 
Nang thận (bẩm sinh) (đơn) 

Q61.1 Thận đa nang, di truyền lặn trên NST 
 thường 

Thận đa nang, thể ở trẻ nhỏ 

Q61.2 Thận đa nang, di truyền trội trên NST 
 thường 

Thận đa nang, thể bệnh ở người lớn 

Q61.3 Thận đa nang không đặc hiệu 

Q61.4 Loạn sản thận 
Đa nang:  

 thận loạn sản 

 thận (phát triển) 

 bệnh thận 

 loạn sản thận 

 Loại trừ:     bệnh thận đa nang (Q61.1-Q61.3) 

Q61.5 Nang ở tủy thận 
Thận xốp KXĐK 

Q61.8 Các loại bệnh nang thận khác 
Nang xơ:  

 thận 

 thoái hoá thận hay bệnh thận  

Q61.9 Bệnh nang thận không đặc hiệu 
Hội chứng Meckel - Gruber 

Q62 Các bệnh lý tắc bẩm sinh của bể 
thận và các dị tật bẩm sinh của 
niệu quản 

Q62.0 Ứ nước thận bẩm sinh 
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Q62.1 Atresia and stenosis of ureter 
Congenital occlusion of:  

 ureter  

 ureteropelvic junction  

 ureterovesical orifice 

Impervious ureter 

Q62.2 Congenital megaloureter 
Congenital dilatation of ureter 

Q62.3 Other obstructive defects of renal pelvis 
and ureter 
Congenital ureterocele 

Q62.4 Agenesis of ureter 
Absent ureter 

 

Q62.5 Duplication of ureter 

Accessory  

Double ureter 

Q62.6 Malposition of ureter 

Deviation  

Displacement  

Ectopic  

Implantation, anomalous 

(of) ureter or 

ureteric orifice 

Q62.7 Congenital vesico-uretero-renal reflux 

Q62.8 Other congenital malformations of ureter 
Anomaly of ureter NOS 

Q63 Other congenital malformations of 
kidney 
Excl.:  congenital nephrotic syndrome (N04.-)  

Q63.0 Accessory kidney 

Q63.1 Lobulated, fused and horseshoe kidney 

Q63.2 Ectopic kidney 
Congenital displaced kidney  

Malrotation of kidney 

Q63.3 Hyperplastic and giant kidney 

Q63.8 Other specified congenital malformations 
of kidney 
Congenital renal calculi 

Q63.9 Congenital malformation of kidney, 
unspecified 

Q64 Other congenital malformations of 
urinary system 

Q64.0 Epispadias 
Excl.:  hypospadias (Q54.-)  

Q64.1 Exstrophy of urinary bladder 
Ectopia vesicae  

Extroversion of bladder 

Q64.2 Congenital posterior urethral valves 

 
 

Q62.1 Teo và hẹp niệu quản 
Tắc bẩm sinh của:  

 niệu quản  

 phần nối niệu quản - bể thận 

 lỗ niệu quản trong bàng quang  

Teo niệu quản  

Q62.2 Phình to niệu quản bẩm sinh 
Giãn niệu quản bẩm sinh 

Q62.3 Các bệnh lý tắc khác của bể và niệu quản 
Túi sa niệu quản bẩm sinh 

Q62.4 Không có niệu quản 
Không có niệu quản 

Q62.5 Niệu quản đôi 

Phụ  

Đôi của niệu quản 

Q62.6 Thay đổi vị trí của niệu quản 

Lệch chỗ  

Chuyển chỗ  

Lạc chỗ  

Đổ vào bàng quang  

bất thường 

của niệu quản hay lỗ 

niệu quản 

Q62.7 Trào ngược bàng quang - niệu quản - thận 

Q62.8 Các dị tật bẩm sinh khác của niệu quản 
Niệu quản bất thường KXĐK 

Q63 Các dị tật bẩm sinh khác của thận 
Loại trừ:  hội chứng thận hư bẩm sinh (N04.-)  

Q63.0 Thận phụ 

Q63.1 Thận móng ngựa, thận dính, thận phân 
thùy 

Q63.2 Thận lạc chỗ 
Thận lạc chỗ bẩm sinh  

Thận quay bất thường 

Q63.3 Thận khổng lồ và tăng sản 

Q63.8 Các dị tật bẩm sinh đặc hiệu khác của thận 
Sỏi thận bẩm sinh 

Q63.9 Dị tật bẩm sinh của thận không đặc hiệu 

Q64 Các dị tật bẩm sinh khác của hệ tiết 
niệu 

Q64.0 Lỗ đái lệch cao 
Loại trừ:  lỗ đái thấp (Q54.-)  

Q64.1 Bàng quang lộ ngoài 
Lạc vị bàng quang 

Bàng quang lộ ngoài  

Q64.2 Van niệu đạo sau bẩm sinh 
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Q64.3 Other atresia and stenosis of urethra and 
bladder neck 
Congenital:  

 bladder neck obstruction  

 stricture of:  

 urethra  

 urinary meatus  

 vesicourethral orifice 

Impervious urethra 

Q64.4 Malformation of urachus 
Cyst of urachus  

Patent urachus  

Prolapse of urachus 

Q64.5 Congenital absence of bladder and urethra 

Q64.6 Congenital diverticulum of bladder 

 

Q64.7 Other congenital malformations of bladder 
and urethra 
Accessory:  

 bladder  

 urethra 

Congenital:  

 hernia of bladder  

 malformation of bladder or urethra NOS  

 prolapse of:  

 bladder (mucosa)  

 urethra  

 urinary meatus 

 urethrorectal fistula 

Double:  

 urethra  

 urinary meatus 

Q64.8 Other specified congenital malformations 
of urinary system 

Q64.9 Congenital malformation of urinary 
system, unspecified 

Congenital:  

 anomaly  

 deformity 
NOS of urinary system 

 
Congenital malformations and 
deformations of the musculoskeletal 
system 
(Q65-Q79)  

Q65 Congenital deformities of hip 
Excl.:  clicking hip (R29.4)  

Q65.0 Congenital dislocation of hip, unilateral 

Q65.1 Congenital dislocation of hip, bilateral 

Q65.2 Congenital dislocation of hip, unspecified 

Q65.3 Congenital subluxation of hip, unilateral 

Q65.4 Congenital subluxation of hip, bilateral 

Q64.3 Teo và hẹp niệu đạo và cổ bàng quang 
bẩm sinh khác 
Bẩm sinh:  

 tắc cổ bàng quang 

 hẹp:  

 niệu đạo 

 lỗ đái  

 lỗ bàng quang niệu đạo  

niệu đạo không thủng 

Q64.4 Dị tật ống niệu rốn 
Nang niệu rốn  

Còn ống niệu rốn  

Sa ống niệu rốn 

Q64.5 Không có bẩm sinh bàng quang và niệu 
đạo 

Q64.6 Túi thừa bẩm sinh của bàng quang 

 

Q64.7 Các dị tật bẩm sinh khác của bàng quang 
và niệu đạo 
Phụ:  

 bàng quang  

 niệu đạo 

bẩm sinh:  

 thoát vị bàng quang 

 dị tật của bàng quang  

 Sa lồi của:  

 niêm mạc bàng quang  

 niệu đạo 

 lỗ đái  

 rò niệu đạo trực tràng  

Đôi:  

 niệu đạo 

 Lỗ đái  

Q64.8 Các dị tật bẩm sinh đặc hiệu khác của hệ 
tiết niệu 

Q64.9 Dị tật bẩm sinh của hệ tiết niệu không đặc 
hiệu 

Bẩm sinh:  

 bẩm sinh phụ 

 biến dạng bẩm sinh  

của hệ tiết niệu không 

đặc hiệu khác 

 
Dị tật và biến dạng bẩm sinh của hệ 
cơ xương 
(Q65-Q79)  

Q65 Biến dạng bẩm sinh của khớp háng 
Loại trừ:  clic khớp háng (R29.4)  

Q65.0 Trật khớp háng bẩm sinh, một bên 

Q65.1 Trật khớp háng bẩm sinh, hai bên 

Q65.2 Trật khớp háng bẩm sinh, không đặc hiệu 

Q65.3 Sai khớp háng nhẹ bẩm sinh, một bên 

Q65.4 Sai khớp háng nhẹ bẩm sinh, hai bên 
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Q65.5 Congenital subluxation of hip, unspecified 

Q65.6 Unstable hip 
Dislocatable hip  

Subluxatable hip 

Q65.8 Other congenital deformities of hip 
Anteversion of femoral neck  

Congenital acetabular dysplasia  

Congenital coxa:  

 valga  

 vara 

Q65.9 Congenital deformity of hip, unspecified 

Q66 Congenital deformities of feet 
Excl.:  reduction defects of feet (Q72.-)  

 valgus deformities (acquired) (M21.0)  

varus deformities (acquired) (M21.1)  

Q66.0 Talipes equinovarus 

Q66.1 Talipes calcaneovarus 

Q66.2 Metatarsus varus 

Q66.3 Other congenital varus deformities of feet 
Hallux varus, congenital 

Q66.4 Talipes calcaneovalgus 

Q66.5 Congenital pes planus 
Flat foot:  

 congenital  

 rigid  

 spastic (everted) 

Q66.6 Other congenital valgus deformities of feet 
Metatarsus valgus 

Q66.7 Pes cavus 

Q66.8 Other congenital deformities of feet 
Clubfoot NOS  

Hammer toe, congenital  

Talipes:  

 NOS  

 asymmetric 

Tarsal coalition  

Vertical talus 

Q66.9 Congenital deformity of feet, unspecified 

 

 

 

 

 

 

 

Q65.5 Sai khớp háng nhẹ bẩm sinh, không đặc 
hiệu 

Q65.6 Khớp háng không ổn định 
Khớp háng dễ bị trật  

Khớp háng dễ bị trật nhẹ 

Q65.8 Các biến dạng bẩm sinh khác của khớp 
háng 
Cổ xương đùi xoay trước  

Loạn sản ổ cối bẩm sinh 

Háng bẩm sinh:  

 tật đùi cong ra  

 tật đùi cong vào 

Q65.9 Biến dạng bẩm sinh của khớp háng, không 
đặc hiệu 

Q66 Các biến dạng bẩm sinh của bàn 
chân 
Loại trừ:  Các Khuyết tật thiếu bàn chân (Q72.-)  

Các biến dạng vẹo ngoài (mắc phải) 

(M21.0)  

Các biến dạng vẹo trong (mắc phải) 

(M21.1)  

Q66.0 Bàn chân khoèo 

Q66.1 Bàn chân gót vẹo vào trong 

Q66.2 Xương đốt bàn chân vẹo vào trong 

Q66.3 Các biến dạng vẹo vào trong bẩm sinh 
khác của bàn chân 
Ngón chân cái vẹo vào trong bẩm sinh 

Q66.4 Bàn chân gót vẹo ra ngoài 

Q66.5 Bàn chân bẹt bẩm sinh 
Bàn chân bẹt:  

 bẩm sinh  

 cứng 

 co rút  

Q66.6 Các biến dạng vẹo ra bẩm sinh khác của 
bàn chân 
Xương đốt bàn chân vẹo ra 

Q66.7 Bàn chân lõm 

Q66.8 Các biến dạng bẩm sinh khác của bàn 
chân 
Bàn chân vẹo KXĐK  

Ngón chân quắp, bẩm sinh  

Bàn chân vẹo:  

 KXĐK  

 không đối xứng 

không kết dính xương cổ chân  

Xương sên dọc 

Q66.9 Biến dạng bẩm sinh của bàn chân, không 
đặc hiệu 
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Q67 Congenital musculoskeletal 
deformities of head, face, spine and 
chest 
Excl.:  congenital malformation syndromes 

classified to Q87.-  

Potter syndrome (Q60.6)  

Q67.0 Facial asymmetry 

Q67.1 Compression facies 

Q67.2 Dolichocephaly 

Q67.3 Plagiocephaly 

Q67.4 Other congenital deformities of skull, face 
and jaw 
Depressions in skull  

Deviation of nasal septum, congenital  

Hemifacial atrophy or hypertrophy  

Squashed or bent nose, congenital 

Excl.:  dentofacial anomalies [including 

malocclusion] (K07.-)  

syphilitic saddle nose (A50.5)  

Q67.5 Congenital deformity of spine 
Congenital scoliosis:  

 NOS  

 postural 

Excl.:  infantile idiopathic scoliosis (M41.0)  

scoliosis due to congenital bony 

malformation (Q76.3)  

Q67.6 Pectus excavatum 
Congenital funnel chest 

Q67.7 Pectus carinatum 
Congenital pigeon chest 

Q67.8 Other congenital deformities of chest 
Congenital deformity of chest wall NOS 

Q68 Other congenital musculoskeletal 
deformities 
Excl.:  reduction defects of limb(s) (Q71-Q73)  

Q68.0 Congenital deformity of 
sternocleidomastoid muscle 
Congenital (sternomastoid) torticollis  

Contracture of sternocleidomastoid (muscle)  

Sternomastoid tumour (congenital) 

Q68.1 Congenital deformity of hand 
Congenital clubfinger  

Spade-like hand (congenital) 

 
Q68.2 Congenital deformity of knee 

Congenital:  

 dislocation of knee  

 genu recurvatum 

Q68.3 Congenital bowing of femur 
Excl.:  anteversion of femur (neck) (Q65.8)  

Q68.4 Congenital bowing of tibia and fibula 

 

Q67 Các biến dạng cơ xương bẩm sinh 
của đầu, mặt, cột sống và ngực 
Loại trừ:  Các hội chứng dị tật bẩm sinh được 

phân loại ở Q87.-  

 Hội chứng Potter (Q60.6)  

Q67.0 Mất cân đối mặt 

Q67.1 Mặt bị ép 

Q67.2 Đầu dài 

Q67.3 Tật sọ nghiêng 

Q67.4 Các biến dạng bẩm sinh khác của sọ, mặt 
và xương hàm 
Lõm sọ  

Di lệch vách mũi, bẩm sinh  

Teo hoặc phì đại nửa mặt 

Mũi bẹt hoặc cong vẹo bẩm sinh  

Loại trừ:  Các dị tật răng mặt (bao gồm khớp cắn 

lệch) (K07.-)  

 Giang mai mũi (A50.5)  

Q67.5 Biến dạng cột sống bẩm sinh 
Vẹo cột sống bẩm sinh:  

 KXĐK  

 theo tư thế 

Loại trừ:  Vẹo cột sống không rõ nguyên nhân ở 

trẻ em (M41.0)  

 Vẹo cột sống do biến dạng xương bẩm 

sinh (Q76.3)  

Q67.6 Ngực lõm 
Ngực hình phễu bẩm sinh 

Q67.7 Ngực lồi 
Ngực chim bồ câu bẩm sinh 

Q67.8 Các biến dạng bẩm sinh khác của ngực 
Biến dạng bẩm sinh của thành ngực KXĐK 

Q68 Các biến dạng cơ xương bẩm sinh 
khác 
Loại trừ:  khuyết tật thiếu hụt của chi (Q71-Q73)  

Q68.0 Biến dạng bẩm sinh của cơ ức đòn chũm 
Chứng vẹo cổ (ức chũm) bẩm sinh  

Co cứng (cơ) ức đòn chũm  

U ức chũm (bẩm sinh) 

Q68.1 Biến dạng bẩm sinh của bàn tay 
Vẹo ngón bẩm sinh 

Bàn tay hình cái mai (bẩm sinh)  

Q68.2 Biến dạng bẩm sinh của đầu gối 
Bẩm sinh:  

 trật khớp gối 

 khớp gối ưỡn sau  

Q68.3 Cong xương đùi bẩm sinh 
Loại trừ:  xương đùi xoay trước (cổ) (Q65.8)  

Q68.4 Xương chầy và xương mác cong bẩm sinh 
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Q68.5 Congenital bowing of long bones of leg, 
unspecified 

Q68.8 Other specified congenital 
musculoskeletal deformities 
Congenital:  

 deformity of:  

 clavicle  

 elbow  

 forearm  

 scapula 

 dislocation of:  

 elbow  

 shoulder 

Q69 Polydactyly 

Q69.0 Accessory finger(s) 

Q69.1 Accessory thumb(s) 

Q69.2 Accessory toe(s) 
Accessory hallux 

Q69.9 Polydactyly, unspecified 
Supernumerary digit(s) NOS 

Q70 Syndactyly 

Q70.0 Fused fingers 
Complex syndactyly of fingers with synostosis 

Q70.1 Webbed fingers 
Simple syndactyly of fingers without synostosis 

Q70.2 Fused toes 
Complex syndactyly of toes with synostosis 

Q70.3 Webbed toes 
Simple syndactyly of toes without synostosis 

Q70.4 Polysyndactyly 

Q70.9 Syndactyly, unspecified 
Symphalangy NOS 

Q71 Reduction defects of upper limb 

Q71.0 Congenital complete absence of upper 
limb(s) 

Q71.1 Congenital absence of upper arm and 
forearm with hand present 

Q71.2 Congenital absence of both forearm and 
hand 

 

Q71.3 Congenital absence of hand and finger(s) 

Q71.4 Longitudinal reduction defect of radius 
Clubhand (congenital)  

Radial clubhand 

Q71.5 Longitudinal reduction defect of ulna 

 

 

Q68.5 Cong bẩm sinh các xương dài của chân, 
không đặc hiệu 

Q68.8 Các biến dạng cơ xương bẩm sinh đặc 
hiệu khác 
Bẩm sinh:  

 biến dạng của:  

 xương đòn 

 khuỷu tay  

 cẳng tay  

 bả vai  

 Trật của: 

 Khuỷu tay 

 vai  

Q69 Tật đa ngón 

Q69.0 Ngón tay phụ 

Q69.1 Ngón cái phụ 

Q69.2 Các ngón chân phụ 
Ngón chân cái phụ 

Q69.9 Tật đa ngón, không đặc hiệu 
Thừa ngón KXĐK 

Q70 Tật dính ngón 

Q70.0 Các ngón dính nhau 
Tật dính các ngón tay hoàn toàn với dính xương 

Q70.1 Ngón mảng da 
Tật dính ngón hoàn toàn đơn không dính xương 

Q70.2 Dính các ngón chân 
Tật dính ngón hoàn toàn kết hợp với dính xương 

Q70.3 Tật dính da ngón đơn thuần không có dính 
xương 
Simple syndactyly of toes without synostosis 

Q70.4 Dính nhiều ngón 

Q70.9 Tật dính ngón không đặc hiệu 
Tật dính đốt KXĐK 

Q71 Các Khuyết tật thiếu hụt của chi 
trên 

Q71.0 Thiếu toàn bộ chi trên bẩm sinh 

Q71.1 Tật thiếu cánh - cẳng tay bẩm sinh có bàn 
tay 

Q71.2 Tật thiếu cả hai bàn tay và cẳng tay bẩm 
sinh 

Q71.3 Tật thiếu bàn tay và ngón tay bẩm sinh 

Q71.4 Khuyết tật thiếu hụt theo chiều dài xương 
quay 
Bàn tay vẹo (bẩm sinh)  

Bàn tay vẹo xương quay 

Q71.5 Khuyết tật thiếu hụt theo chiều dài xương 
trụ 
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Q71.6 Lobster-claw hand 

Q71.8 Other reduction defects of upper limb(s) 
Congenital shortening of upper limb(s) 

Q71.9 Reduction defect of upper limb, 
unspecified 

Q72 Reduction defects of lower limb 

Q72.0 Congenital complete absence of lower 
limb(s) 

Q72.1 Congenital absence of thigh and lower leg 
with foot present 

Q72.2 Congenital absence of both lower leg and 
foot 

Q72.3 Congenital absence of foot and toe(s) 

Q72.4 Longitudinal reduction defect of femur 

Proximal femoral focal deficiency 

Q72.5 Longitudinal reduction defect of tibia 

Q72.6 Longitudinal reduction defect of fibula 

Q72.7 Split foot 

Q72.8 Other reduction defects of lower limb(s) 
Congenital shortening of lower limb(s) 

Q72.9 Reduction defect of lower limb, 
unspecified 

Q73 Reduction defects of unspecified 
limb 

Q73.0 Congenital absence of unspecified limb(s) 
Amelia NOS 

Q73.1 Phocomelia, unspecified limb(s) 
Phocomelia NOS 

Q73.8 Other reduction defects of unspecified 
limb(s) 
Longitudinal reduction deformity of unspecified 

limb(s)  

Ectromelia NOS  

Hemimelia NOS  

Reduction defect 
of limb(s) NOS 

Q74 Other congenital malformations of 
limb(s) 
Excl.:  polydactyly (Q69.-)  

 reduction defect of limb (Q71-Q73)  

 syndactyly (Q70.-)  

Q74.0 Other congenital malformations of upper 
limb(s), including shoulder girdle 
Accessory carpal bones  

Cleidocranial dysostosis  

Congenital pseudarthrosis of clavicle  

Macrodactylia (fingers)  

Madelung deformity  

Radioulnar synostosis  

Q71.6 Bàn tay hình càng cua 

Q71.8 Các Khuyết tật thiếu hụt khác của chi trên 
Tật ngắn chi trên bẩm sinh 

Q71.9 Khuyết tật thiếu hụt của chi trên, không 
đặc hiệu 

Q72 Các Khuyết tật thiếu hụt của chi 
dưới 

Q72.0 Thiếu hoàn toàn chi dưới bẩm sinh 

Q72.1 Tật thiếu đùi và cẳng chân có bàn chân 
bẩm sinh 

Q72.2 Tật thiếu cẳng chân và bàn chân bẩm sinh 

Q72.3 Tật thiếu bàn chân và ngón chân bẩm sinh 

Q72.4 Khuyết tật thiếu hụt theo chiều dài của 
xương đùi 
Thiếu hụt đầu trên xương đùi 

Q72.5 Khuyết tật thiếu hụt theo chiều dài xương 
chầy 

Q72.6 Khuyết tật thiếu hụt theo chiều dài xương 
mác 

Q72.7 Bàn chân chẻ 

Q72.8 Các Khuyết tật thiếu hụt khác của chi dưới 
Tật ngắn chân bẩm sinh 

Q72.9 Các Khuyết tật thiếu hụt khác của chi dưới 
không đặc hiệu 

Q73 Các Khuyết tật thiếu hụt của chi 
không đặc hiệu 

Q73.0 Khuyết chi không đặc hiệu bẩm sinh 
Tật không có chi, KXĐK 

Q73.1 Khuyết tật giống hải cẩu, các chi không 
đặc hiệu 
Khuyết tật giống hải cẩu , KXĐK 

Q73.8 Các Khuyết tật thu nhỏ khác của chi 
không đặc hiệu 
Biến dạng thu nhỏ theo chiều dài của chi không 

đặc hiệu  

Tật giảm sinh chi KXĐK  

Tật thiếu nửa ngoài KXĐK  

Các khuyết tật thiếu hụt  

của các chi 

KXĐK 

Q74 Các dị tật bẩm sinh khác của chi 
Loại trừ:  Tật đa ngón (Q69.-)  

Tật thiếu hụt chi (Q71-Q73)  

 Tật dính ngón (Q70.-)  

Q74.0 Các dị tật bẩm sinh khác của chi trên, kể 
cả vòng ngực 
Các xương cổ tay phụ  

Loạn phát xương đòn sọ  

Khớp giả của xương đòn bẩm sinh  

Tật to ngón 
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Sprengel deformity  

Triphalangeal thumb 

Q74.1 Congenital malformation of knee 
Congenital:  

 absence of patella  

 dislocation of patella  

 genu:  

 valgum  

 varum 

Rudimentary patella 

Excl.:  congenital:  

 dislocation of knee (Q68.2)  

 genu recurvatum (Q68.2)  

nail patella syndrome (Q87.2)  

Q74.2 Other congenital malformations of lower 
limb(s), including pelvic girdle 
Congenital:  

 fusion of sacroiliac joint  

 malformation (of):  

 ankle (joint)  

 sacroiliac (joint) 

Excl.:  anteversion of femur (neck) (Q65.8)  

Q74.3 Arthrogryposis multiplex congenita 

Q74.8 Other specified congenital malformations 
of limb(s) 

Q74.9 Unspecified congenital malformation of 
limb(s) 
Congenital anomaly of limb(s) NOS 

Q75 Other congenital malformations of 
skull and face bones 
Excl.:  congenital malformation of face NOS 

(Q18.-)  

congenital malformation syndromes 

classified to Q87.-  

dentofacial anomalies [including 

malocclusion] (K07.-)  

musculoskeletal deformities of head and 

face (Q67.0-Q67.4)  

skull defects associated with congenital 

anomalies of brain such as:  

 anencephaly (Q00.0)  

 encephalocele (Q01.-)  

 hydrocephalus (Q03.-)  

 microcephaly (Q02)  

Q75.0 Craniosynostosis 
Acrocephaly  

Imperfect fusion of skull  

Oxycephaly  

Trigonocephaly 

Q75.1 Craniofacial dysostosis 
Crouzon disease 

Q75.2 Hypertelorism 

Q75.3 Macrocephaly 

Q75.4 Mandibulofacial dysostosis 
Syndrome:  

 Franceschetti  

Biến dạng Madelung  

Tật dính xương quay trụ  

Biến dạng Sprengel  

Ngón cái ba đốt  

Q74.1 Dị tật bẩm sinh của gối 
Bẩm sinh:  

 không có xương bánh chè  

 trật khớp xương bánh chè 

 gối:  

 vẹo ngoài  

 vẹo trong 

xương bánh chè ở dạng tàn tích 

Loại trừ:  Bẩm sinh:  

 trật khớp gối (Q68.2)  

 tật gối cong lõm trước (Q68.2)  

Hội chứng xương bánh chè hình móng 

(Q87.2)  

Q74.2 Các dị tật bẩm sinh khác của chi dưới, kể 
cả đai chậu 
Bẩm sinh:  

 dính khớp cùng chậu  

 dị tật của:  

 mắt cá (chân) 

 cùng chậu (khớp)  

Loại trừ:  xương đùi nghiêng trước (cổ) (Q65.8)  

Q74.3 Co cứng đa khớp bẩm sinh 

Q74.8 Các dị tật bẩm sinh đặc hiệu khác của chi 

Q74.9 Dị tật bẩm sinh không đặc hiệu của chi 
Bất thường bẩm sinh của chi KXĐK 

Q75 Các dị tật bẩm sinh khác của 
xương sọ và xương mặt 
Loại trừ:  Dị tật bẩm sinh của mặtKXĐK(Q18.-)  

Các dị tật bẩm sinh được xếp loại ở 

Q87.-  

Các bất thường răng mặt (kể cả khớp 

cắn lệch) (K07.-)  

  Biến dạng xương cơ của đầu và mặt 

(Q67.0-Q67.4)  

Khuyết tật của sọ liên quan với các bất 

thường bẩm sinh của não nhủ:  

 không có não (Q00.0)  

 thoát vị não (Q01.-)  

 não úng thủy (Q03.-)  

 não bé (Q02)  

Q75.0 Liền sớm khớp sọ 
Tật đầu hình tháp 

Kết hợp không hoàn chỉnh của sọ  

Tật đầu hình tháp  

Sọ hình tam giác  

Q75.1 Loạn phát xương sọ mặt 
Bệnh Crouron 

Q75.2 Chứng quá cách xa 

Q75.3 Tật đầu to 

Q75.4 Loạn phát xương mắt hàm 
Hội chứng:  
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 Treacher-Collins 

Q75.5 Oculomandibular dysostosis 

Q75.8 Other specified congenital malformations 
of skull and face bones 
Absence of skull bone, congenital  

Congenital deformity of forehead  

Platybasia 

Q75.9 Congenital malformation of skull and face 
bones, unspecified 
Congenital anomaly of:  

 face bones NOS  

 skull NOS 

Q76 Congenital malformations of spine 
and bony thorax 
Excl.:  congenital musculoskeletal deformities of 

spine and chest (Q67.5-Q67.8)  

Q76.0 Spina bifida occulta 
Excl.:  meningocele (spinal) (Q05.-)  

spina bifida (aperta)(cystica) (Q05.-)  

 

Q76.1 Klippel-Feil syndrome 
Cervical fusion syndrome 

Q76.2 Congenital spondylolisthesis 
Congenital spondylolysis 

Excl.:  spondylolisthesis (acquired) (M43.1)  

spondylolysis (acquired) (M43.0)  

Q76.3 Congenital scoliosis due to congenital 
bony malformation 
Hemivertebra fusion or failure of segmentation 

with scoliosis 

Q76.4 Other congenital malformations of spine, 
not associated with scoliosis 

Congenital:  

 absence of vertebra  

 fusion of spine  

 kyphosis  

 lordosis  

 malformation of lumbosacral  

(joint) (region) 

Hemivertebra  

Malformation of spine  

Platyspondylisis  

Supernumerary vertebra 

unspecified 

or not 

associated 

with 

scoliosis 

Q76.5 Cervical rib 
Supernumerary rib in cervical region 

Q76.6 Other congenital malformations of ribs 
Accessory rib  

Congenital:  

 absence of rib  

 fusion of ribs  

 malformation of ribs NOS 

Excl.:  short rib syndrome (Q77.2)  

 
 

 Franceschetti  

 Treacher-Collins 

Q75.5 Loạn phát xương mặt - hàm 

Q75.8 Các dị tật bẩm sinh đặc hiệu khác của 
xương sọ và mặt 
Không có xương sọ bẩm sinh  

Biến dạng bẩm sinh của trán  

Tật đáy chẩm dịch trên 

Q75.9 Dị tật bẩm sinh của xương sọ và xương 
mặt 
Bất thường bẩm sinh của:  

 xương mặt KXĐK 

 sọ KXĐK  

Q76 Các dị tật bẩm sinh của xương 
sống và xương lồng ngực 
Loại trừ:  các biến dạng bẩm sinh xương cơ của 

xương sống và ngực (Q67.5-Q67.8)  

Q76.0 Đốt sống tách đôi kín đáo 
Loại trừ:  thoát vị màng não (xương sống) 

(Q05.-)  

 tách đốt sống (thể lỗ) (thể nang) 

(Q05.-)  

Q76.1 Hội chứng Klippel - Feil 
Hội chứng dính cổ 

Q76.2 Chứng trượt đốt sống bẩm sinh 
Chứng tiêu hủy đốt sống 

Loại trừ:  Trượt đốt sống (mắc phải) (M43.1) 

 Tiêu hủy đốt sống mắc phải (M43.0)  

Q76.3 Vẹo cột sống bẩm sinh do dị tật xương 
bẩm sinh 
Kết dính một bên đốt sống hoặc mất đốt với vẹo 

cột sống 

Q76.4 Các dị tật bẩm sinh khác của xương sống, 
không liên quan đến vẹo cột sống 

Bẩm sinh:  

 không có đốt sống  

 kết dính xương sống 

 chứng gù  

 chứng ưỡn cột sống  

 dị tật lưng chậu  

(khớp) (vùng)  

Kém phát triển đốt sống  

Dị tật của cột sống  

Dẹt đốt sống  

Thừa đốt sống 

Không đặc hiệu  

hoặc không kết  

hợp với vẹo cột sống 

Q76.5 Xương sườn cổ 
Xương sườn thừa tại vùng cổ 

Q76.6 Các dị tật bẩm sinh khác ở vùng cổ 
Xương sườn phụ 

Bẩm sinh:  

 không có xương sườn  

 kết dính các xương sườn 

 dị tật các xương sườn KXĐK  

Loại trừ:  hội chứng xương sườn ngắn (Q77.2)  
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Q76.7 Congenital malformation of sternum 
Congenital absence of sternum  

Sternum bifidum 

Q76.8 Other congenital malformations of bony 
thorax 

Q76.9 Congenital malformation of bony thorax, 
unspecified 

Q77 Osteochondrodysplasia with 
defects of growth of tubular bones 
and spine 
Excl.:  mucopolysaccharidosis (E76.0-E76.3)  

Q77.0 Achondrogenesis 
Hypochondrogenesis 

Q77.1 Thanatophoric short stature 

Q77.2 Short rib syndrome 
Asphyxiating thoracic dysplasia [Jeune] 

Q77.3 Chondrodysplasia punctata 

Q77.4 Achondroplasia 
Hypochondroplasia  

Osteosclerosis congenita 

Q77.5 Dystrophic dysplasia 

Q77.6 Chondroectodermal dysplasia 
Ellis-van Creveld syndrome 

Q77.7 Spondyloepiphyseal dysplasia 

Q77.8 Other osteochondrodysplasia with defects 
of growth of tubular bones and spine 

Q77.9 Osteochondrodysplasia with defects of 
growth of tubular bones and spine, 
unspecified 

Q78 Other osteochondrodysplasias 

Q78.0 Osteogenesis imperfecta 
Fragilitas ossium  

Osteopsathyrosis 

Q78.1 Polyostotic fibrous dysplasia 
Albright(-McCune)(-Sternberg) syndrome 

Q78.2 Osteopetrosis 
Albers-Schönberg syndrome 

Q78.3 Progressive diaphyseal dysplasia 
Camurati-Engelmann syndrome 

Q78.4 Enchondromatosis 
Maffucci syndrome  

Ollier disease 

Q78.5 Metaphyseal dysplasia 
Pyle syndrome 

Q78.6 Multiple congenital exostoses 
Diaphyseal aclasis 

Q78.8 Other specified osteochondrodysplasias 
Osteopoikilosis 

Q76.7 Dị tật bẩm sinh của xương ức 
Không có xương ức bẩm sinh  

Xương ức chẻ đôi 

Q76.8 Các dị tật bẩm sinh khác của xương ngực 

Q76.9 Các dị tật bẩm sinh của xương ngực 
không đặc hiệu 

Q77 Loạn sản xương sụn với các 
Khuyết tật trưởng thành của các 
xương ống và cột sống 
Loại trừ:  bệnh polysaccharid (E76.0-E76.3)  

Q77.0 Vô sản sụn 
Thiểu sản sụn 

Q77.1 Tầm vóc ngắn 

Q77.2 Hội chứng xương sườn ngắn 
Loạn sản ngực gây ngạt (Jeune) 

Q77.3 Loạn sản sụn từng đám nhỏ 

Q77.4 Vô sản sụn 
Thiểu sản sụn 

Xơ cứng xương bẩm sinh 

Q77.5 Loạn sản gây trật khớp 

 

Q77.6 Loạn sản sụn ngoại bì 
Hội chứng Ellis-van Creveld 

Q77.7 Loạn sản đầu đốt xương cột sống 

Q77.8 Các loạn sản xương sụn khác với các 
Khuyết tật trưởng thành của các xương 
ống và cột sống 

Q77.9 Các loạn sản xương sụn với các Khuyết 
tật trưởng thành của các xương ống và 
cột sống không đặc hiệu 

Q78 Các loạn sản xương sụn khác 

Q78.0 Quá trình tạo xương không hoàn toàn 
Giòn xương  

Tạo xương bất toàn 

Q78.1 Loạn sản sợi - đa xương 
Hội chứng Albright (-McCune) (-Sternberg) 

Q78.2 Xương hoá đá 
Hội chứng Albers (-Schönberg) 

Q78.3 Loạn sản thân xương tiến triển 
Hội chứng Samurati-Engelmann 

Q78.4 Loạn sản nội sụn 
Hội chứng Maffucci 

Bệnh Ollier  

Q78.5 Loạn sản hành xương 
Hội chứng Pyle 

Q78.6 Lồi xương bẩm sinh nhiều nơi 
Loạn sản cục bộ thân xương 

Q78.8 Các loạn sản xương sụn đặc hiệu khác 
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Q78.9 Osteochondrodysplasia, unspecified 
Chondrodystrophy NOS  

Osteodystrophy NOS 

Q79 Congenital malformations of the 
musculoskeletal system, not 
elsewhere classified 
Excl.:  congenital (sternomastoid) torticollis 

(Q68.0)  

Q79.0 Congenital diaphragmatic hernia 
Excl.:  congenital hiatus hernia (Q40.1)  

Q79.1 Other congenital malformations of 
diaphragm 
Absence of diaphragm  

Congenital malformation of diaphragm NOS  

Eventration of diaphragm 

Q79.2 Exomphalos 
Omphalocele 

Excl.:  umbilical hernia (K42.-)  

Q79.3 Gastroschisis 

Q79.4 Prune belly syndrome 

Q79.5 Other congenital malformations of 
abdominal wall 
Excl.:  umbilical hernia (K42.-)  

Q79.6 Ehlers-Danlos syndrome 

Q79.8 Other congenital malformations of 
musculoskeletal system 
Absence of:  

 muscle  

 tendon 

Accessory muscle  

Amyotrophia congenita  

Congenital:  

 constricting bands  

 shortening of tendon 

Poland syndrome 

Q79.9 Congenital malformation of 
musculoskeletal system, unspecified 

Congenital:  

 anomaly NOS  

 deformity NOS 

of musculoskeletal 

system NOS 

 

Other congenital malformations 
(Q80-Q89)  

Q80 Congenital ichthyosis 
Excl.:  Refsum disease (G60.1)  

Q80.0 Ichthyosis vulgaris 

Q80.1 X-linked ichthyosis 

Q80.2 Lamellar ichthyosis 
Collodion baby 

Q80.3 Congenital bullous ichthyosiform 
erythroderma 

Bệnh xương đặc đốm 

Q78.9 Loạn sản xương sụn không đặc hiệu 
Loạn dưỡng sụn KXĐK  

Loạn dưỡng xương KXĐK 

Q79 Các dị tật bẩm sinh của hệ cơ 
xương, chưa được phân loại ở chỗ 
khác 
Loại trừ:  chứng vẹo cổ (ức chũm) bẩm sinh 

(Q68.0)  

Q79.0 Thoát vị hoành bẩm sinh 
Loại trừ:  thoát vị qua khe thực quản (Q40.1)  

Q79.1 Các dị tật bẩm sinh khác của cơ hoành 
Không có cơ hoành  

Dị tật bẩm sinh của cơ hoành KXĐK  

Lồi cơ hoành 

Q79.2 Lồi rốn 
Thoát vị vùng rốn 

Loại trừ:  thoát vị rốn (K42.-)  

Q79.3 Khe hở thành bụng 

Q79.4 Hội chứng bụng không rõ 

Q79.5 Các dị tật bẩm sinh khác của thành bụng 
Loại trừ:  thoát vị rốn (K42.-)  

 

Q79.6 Hội chứng Ehiers - Vanlos 

Q79.8 Các dị tật bẩm sinh khác của hệ cơ xương 
Không có:  

 cơ  

 gân 

Cơ phụ  

Teo cơ bẩm sinh 

Bẩm sinh:  

 các dải cơ rút  

 ngắn gân 

Hội chứng Poland  

Q79.9 Dị tật bẩm sinh của hệ cơ xương, không 
đặc hiệ 

Bẩm sinh:  

 bất thường KXĐK 

 biến dạng KXĐK  

của hệ cơ xương 

KXĐK 

 

Các dị tật bẩm sinh khác 
(Q80-Q89)  

Q80 Bệnh vảy cá bẩm sinh 
Loại trừ:  bệnh Refsum (G60.1)  

Q80.0 Bệnh vảy cá thông thường 

Q80.1 Bệnh vảy cá liên kết nhiễm sắc thể X 

Q80.2 Bệnh vảy cá dạng lá 
Bệnh da dạng keo ở trẻ nhỏ 

Q80.3 Chứng đỏ da dạng vảy cá bóng bẩm sinh 
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Q80.4 Harlequin fetus 

Q80.8 Other congenital ichthyosis 

Q80.9 Congenital ichthyosis, unspecified 

Q81 Epidermolysis bullosa 

Q81.0 Epidermolysis bullosa simplex 
Excl.:  Cockayne syndrome (Q87.1)  

Q81.1 Epidermolysis bullosa letalis 
Herlitz syndrome 

Q81.2 Epidermolysis bullosa dystrophica 

Q81.8 Other epidermolysis bullosa 

Q81.9 Epidermolysis bullosa, unspecified 

Q82 Other congenital malformations of 
skin 
Excl.:  acrodermatitis enteropathica (E83.2)  

congenital erythropoietic porphyria 

(E80.0)  

 pilonidal cyst or sinus (L05.-)  

Sturge-Weber(-Dimitri) syndrome 

(Q85.8)  

Q82.0 Hereditary lymphoedema 

Q82.1 Xeroderma pigmentosum 

Q82.2 Mastocytosis 
Urticaria pigmentosa 

Excl.:  malignant mastocytosis (C96.2)  

Q82.3 Incontinentia pigmenti 

Q82.4 Ectodermal dysplasia (anhidrotic) 
Excl.:  Ellis-van Creveld syndrome (Q77.6)  

Q82.5 Congenital non-neoplastic naevus 
Birthmark NOS  

Naevus:  

 flammeus  

 portwine  

 sanguineous  

 strawberry  

 vascular NOS  

 verrucous 

Excl.: café au lait spots (L81.3)  

 lentigo (L81.4)  

 naevus:  

 NOS (D22.-)  

 araneus (I78.1)  

 melanocytic (D22.-)  

 pigmented (D22.-)  

 spider (I78.1)  

 stellar (I78.1)  

Q82.8 Other specified congenital malformations 
of skin 
Abnormal palmar creases  

Accessory skin tags  

Benign familial pemphigus [Hailey-Hailey]  

Cutis laxa (hyperelastica)  

Dermatoglyphic anomalies  

Q80.4 Thai mắc bệnh vảy cá 

Q80.8 Bệnh vảy cá bẩm sinh khác 

Q80.9 Bệnh vảy cá bẩm sinh không đặc hiệu 

Q81 Bong biểu bì bọng nước 

Q81.0 Bong biểu bì bọng nước giản đơn 
Loại trừ:  hội chứng Cockayne (Q87.1)  

Q81.1 Bong biểu bì bọng nước dạng gây tử vong 
Hội chứng Herlitz 

Q81.2 Loạn dưỡng do bong biểu bì bọng nước 

Q81.8 Bong biểu bì bọng nước khác 

Q81.9 Bong biểu bì không đặc hiệu 

Q82 Dị tật bẩm sinh khác về da 
Loại trừ:  Bệnh ruột có viêm da đầu chi (E83.2)  

Rối loạn chuyển hoá porphyrin tạo 

huyết bẩm sinh (E80.0)  

Nang hay xoang có cụm bông (L05.-)  

Hội chứng Sturge-Weber(-Dimitri) 

(Q85.8)  

Q82.0 Phù bạch huyết di truyền 

Q82.1 Bệnh khô da nhiễm sắc tố 

Q82.2 Bệnh dưỡng bào 
Bệnh mày đay sắc tố 

Loại trừ:  bệnh dưỡng bào ác tính (C96.2)  

Q82.3 Sắc tố không kiềm chế được 

Q82.4 Loạn sản ngoại bì (làm giảm tiết mồ hôi) 
Loại trừ:  hội chứng Ellis van Creveld (Q77.6)  

Q82.5 Nê-vi bẩm sinh không tạo u 
Nê-vi Birthmark KXĐK 

Nê-vi:  

 màu lửa  

 màu rượu vang đỏ 

 màu máu  

 màu quả dâu  

 có mạch KXĐK  

 có mụn hột cơm  

Loại trừ:  Chấm bã cà phê sữa (L81.3)  

 Nốt ruồi son (L81.4)  

 Nê - vi:  

 KXĐK (D22.-)  

 hình mạng nhện (I78.1)  

 hắc sắc tố bào (D22.-)  

 nhiễm sắc tố (D22.-)  

 hình nhện (I78.1)  

 hình sao (I78.1)  

Q82.8 Các dị tật về da bẩm sinh, đặc hiệu khác 
Các nếp gấp bất thường ở gan bàn tay  

Túm lông phụ trên da  

Pemphigut lành tính gia đình (Hailey-Hailey)  

Sa giãn cơ (quá sản mô đàn hồi)  

Vân tay chân bất thường 

Dày sừng gan bàn tay - bàn chân di truyền  

Dày sừng nang lông (Darier-White)-  
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Inherited keratosis palmaris et plantaris  

Keratosis follicularis [Darier-White] 

Excl.:  Ehlers-Danlos syndrome (Q79.6)  

Q82.9 Congenital malformation of skin, 
unspecified 

Q83 Congenital malformations of breast 
Excl.:  absence of pectoral muscle (Q79.8)  

Q83.0 Congenital absence of breast with absent 
nipple 

Q83.1 Accessory breast 
Supernumerary breast 

Q83.2 Absent nipple 

Q83.3 Accessory nipple 
Supernumerary nipple 

Q83.8 Other congenital malformations of breast 
Hypoplasia of breast 

Q83.9 Congenital malformation of breast, 
unspecified 

Q84 Other congenital malformations of 
integument 

Q84.0 Congenital alopecia 
Congenital atrichosis 

Q84.1 Congenital morphological disturbances of 
hair, not elsewhere classified 
Beaded hair  

Monilethrix  

Pili annulati 

Excl.:  Menkes kinky hair syndrome (E83.0)  

Q84.2 Other congenital malformations of hair 
Congenital:  

 hypertrichosis  

 malformation of hair NOS 

Persistent lanugo 

Q84.3 Anonychia 
Excl.:  nail patella syndrome (Q87.2)  

Q84.4 Congenital leukonychia 

Q84.5 Enlarged and hypertrophic nails 
Congenital onychauxis  

Pachyonychia 

Q84.6 Other congenital malformations of nails 
Congenital:  

 clubnail  

 koilonychia  

 malformation of nail NOS 

Q84.8 Other specified congenital malformations 
of integument 
Aplasia cutis congenita 

Q84.9 Congenital malformation of integument, 
unspecified 

Congenital:  

 anomaly NOS  
of integument NOS 

Loại trừ:  hội chứng Ehlers-Danlos (Q79.6)  

Q82.9 Dị tật bẩm sinh về da không đặc hiệu 

Q83 Dị tật bẩm sinh của vú 
Loại trừ:  thiếu cơ ngực (Q79.8)  

Q83.0 Thiếu vú và núm vú bẩm sinh 

Q83.1 Vú phụ 
Vú thừa 

Q83.2 Thiếu núm vú 

Q83.3 Núm vú phụ 
Núm vú thừa 

Q83.8 Dị tật bẩm sinh khác của vú 
Giảm sản vú 

Q83.9 Dị tật bẩm sinh của vú không đặc hiệu 

Q84 Dị tật bẩm sinh khác của bộ phận 
bao bọc 

Q84.0 Rụng lông tóc bẩm sinh 
Không có tóc bẩm sinh 

Q84.1 Rối loạn bẩm sinh hình thái của tóc mà 
không xếp loại ở chỗ khác 
Tóc hình chuỗi  

Bệnh tóc chuỗi hạt  

Vòng lông 

Loại trừ:  hội chứng tóc xoắn gấp Menkes 

(E83.0)  

Q84.2 Dị tật bẩm sinh khác của lông tóc 
Bẩm sinh:  

 rậm lông 

 dị tật của lông tóc KXĐK  

Còn tồn tại lông tơ 

Q84.3 Tật không móng 
Loại trừ:  hội chứng móng bánh chè (Q87.2)  

Q84.4 Móng đốm trắng bẩm sinh 

Q84.5 Móng to và phì đại 
Dày móng bẩm sinh 

Dày móng  

Q84.6 Dị tật bẩm sinh khác của móng 
Bẩm sinh:  

 móng hình chùy 

 móng lòng thuyền 

 dị tật bẩm sinh KXĐK của móng  

Q84.8 Dị tật bẩm sinh đặc hiệu khác của bộ phận 
bao bọc 
Bất sản da bẩm sinh 

Q84.9 Dị tật bẩm sinh khác của bộ phận bao bọc 
không đặc hiệu 

Bẩm sinh:  

 bất thường KXĐK 

 biến dạng KXĐK  
của màng bọc KXĐK 
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 deformity NOS 

Q85 Phakomatoses, not elsewhere 
classified 
Excl.:  ataxia telangiectasia [Louis-Bar] (G11.3)  

familial dysautonomia [Riley-Day] 

(G90.1)  

Q85.0 Neurofibromatosis (nonmalignant) 
Von Recklinghausen disease 

Q85.1 Tuberous sclerosis 
Bourneville disease  

Epiloia 

Q85.8 Other phakomatoses, not elsewhere 
classified 
Syndrome:  

 Peutz-Jeghers  

 Sturge-Weber(-Dimitri)  

 von Hippel-Lindau 

Excl.:  Meckel-Gruber syndrome (Q61.9)  

Q85.9 Phakomatosis, unspecified 
Hamartosis NOS 

 

Q86 Congenital malformation 
syndromes due to known 
exogenous causes, not elsewhere 
classified 
Excl.:  iodine-deficiency-related hypothyroidism 

(E00-E02)  

nonteratogenic effects of substances 

transmitted via placenta or breast milk 

(P04.-)  

Q86.0 Fetal alcohol syndrome (dysmorphic) 

Q86.1 Fetal hydantoin syndrome 
Meadow syndrome 

Q86.2 Dysmorphism due to warfarin 

Q86.8 Other congenital malformation syndromes 
due to known exogenous causes 

Q87 Other specified congenital 
malformation syndromes affecting 
multiple systems 

Q87.0 Congenital malformation syndromes 
predominantly affecting facial appearance 
Acrocephalopolysyndactyly  

Acrocephalosyndactyly [Apert]  

Cryptophthalmos syndrome  

Cyclopia  

Syndrome:  

 Goldenhar  

 Moebius  

 oro-facial-digital  

 Robin 

Whistling face 

Q85 Hội chứng u thần kinh - da ngoại bì, 
chưa được phân loại 
Loại trừ:  Mất điều hoà giãn mạch  Louis-Bar] 

(G11.3)  

 Loạn thần kinh dinh dưỡng gia đình 

[Riley-Day] (G90.1)  

Q85.0 U xơ thần kinh (lành tính) 
Bệnh Von Recklinghausen 

Q85.1 Bệnh xơ não củ 
Bệnh Bourneville  

Xơ não củ 

Q85.8 Hội chứng u thần kinh da ngoại bì khác, 
chưa được phân loại 
Hội chứng:  

 Peutz-Jeghers  

 Sturge-Weber(-Dimitri)  

 von Hippel-Lindau 

Loại trừ:  hội chứng Meekel-Gruber (Q61.9)  

Q85.9 Hội chứng u thần kinh da ngoại bì không 
đặc hiệu 
Bệnh u quái KXĐK 

 

Q86 Các hội chứng dị tật bẩm sinh do 
những nguyên nhân bên ngoài đã 
biết, chưa được phân loại 
Loại trừ:  Nhược năng giáp liên quan đến thiếu 

hụt iod (E00-E02)  

 Các tác động không sinh u quái của 

các chất được truyền qua rau thai hoặc 

sữa mẹ (P04.-)  

Q86.0 Hội chứng cồn bào thai (dị hình) 

Q86.1 Hội chứng hydantoin bào thai 
Hội chứng Meadow 

Q86.2 Dị hình do warfarin 

Q86.8 Các dị tật bẩm sinh khác do các nguyên 
nhân bên ngoài đã biết 

Q87 Các hội chứng dị tật bẩm sinh khác 
gây tổn thương nhiều hệ thống 

Q87.0 Các hội chứng dị tật bẩm sinh gây tổn 
thương chủ yếu ở hình dạng của mặt 
Đầu hình tháp dính nhiều ngón tay (Apert)  

Đầu hình tháp ngón tay Apert 

Hội chứng ẩn mắt  

Quái thai một hốc mắt  

Hội chứng:  

 Goldenhar  

 Moebius  

 Miệng mặt ngón tay  

 Robin 

Bộ mặt huýt sáo 
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Q87.1 Congenital malformation syndromes 
predominantly associated with short 
stature 
Syndrome:  

 Aarskog  

 Cockayne  

 De Lange  

 Dubowitz  

 Noonan  

 Prader-Willi  

 Robinow-Silverman-Smith  

 Russell-Silver  

 Seckel  

 Smith-Lemli-Opitz 

Excl.:  Ellis-van Creveld syndrome (Q77.6)  

Q87.2 Congenital malformation syndromes 
predominantly involving limbs 
Syndrome:  

 Holt-Oram  

 Klippel-Trénaunay-Weber  

 nail patella  

 Rubinstein-Taybi  

 sirenomelia  

 thrombocytopenia with absent radius [TAR]  

 VATER 

Q87.3 Congenital malformation syndromes 
involving early overgrowth 
Syndrome:  

 Beckwith-Wiedemann  

 Sotos  

 Weaver 

Q87.4 Marfan syndrome 

Q87.5 Other congenital malformation syndromes 
with other skeletal changes 

Q87.8 Other specified congenital malformation 
syndromes, not elsewhere classified 
Syndrome:  

 Alport  

 Laurence-Moon(-Bardet)-Biedl  

 Zellweger 

Q89 Other congenital malformations, 
not elsewhere classified 

Q89.0 Congenital malformations of spleen 
Asplenia (congenital)  

Congenital splenomegaly 

Excl.:  isomerism of atrial appendages (with 

asplenia or polysplenia) (Q20.6)  

Q89.1 Congenital malformations of adrenal gland 
Excl.:  congenital adrenal hyperplasia (E25.0)  

Q89.2 Congenital malformations of other 
endocrine glands 
Congenital malformation of parathyroid or thyroid 

gland  

Persistent thyroglossal duct  

Thyroglossal cyst 

Q87.1 Các hội chứng dị tật bẩm sinh liên quan 
chủ yếu đến thân hình ngắn 
Hội chứng:  

 Aarskog  

 Cockayne  

 De Lange  

 Dubowitz  

 Noonan  

 Prader-Willi  

 Robinow-Silverman-Smith  

 Russell-Silver  

 Seckel  

 Smith-Lemli-Opitz 

Loại trừ:  hội chứng Ellis-van Creveld (Q77.6)  

Q87.2 Các hội chứng dị tật bẩm sinh liên quan 
chủ yếu đến các chi 
Hội chứng:  

 Holt-Oram  

 Klippel-Trénaunay-Weber  

 Móng tay bánh chè 

 Rubinstein-Taybi  

 Quái thai dính cẳng chân 

 giảm tiểu cầu đi kèm thiếu xơng quay (TAR)  

 VATER  

Q87.3 Các hội chứng dị tật bẩm sinh có phát 
triển sớm quá mức 
Hội chứng:  

 Beckwith-Wiedemann  

 Sotos  

 Weaver 

Q87.4 Hội chứng Marfan 

Q87.5 Các hội chứng dị tật bẩm sinh khác đi kèm 
các thay đổi xương khác 

Q87.8 Các hội chứng dị tật bẩm sinh đặc hiệu 
khác, chưa phân loại 
Hội chứng:  

 Alport  

 Laurence-Moon(-Bardet)-Biedl  

 Zellweger 

Q89 Các dị tật bẩm sinh khác, chưa 
phân loại 

Q89.0 Các dị tật bẩm sinh của lách 
Không có lách (bẩm sinh)  

Lách to bẩm sinh 

Loại trừ:  đồng phân tại tim (đi kèm không có 

lách hoặc đa lách) (Q20.6)  

Q89.1 Các dị tật bẩm sinh của tuyến thượng thận 
Loại trừ:  quá sản thượng hận bẩm sinh (E25.0)  

Q89.2 Các dị tật bẩm sinh của các tuyến nội tiết 
khác 
Dị tật bẩm sinh của tuyến giáp hoặc cận giáp  

Còn ống dẫn họng - tuyến giáp  

Nang họng - tuyến giáp 
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Q89.3 Situs inversus 
Dextrocardia with situs inversus  

Mirror-image atrial arrangement with situs 

inversus  

Situs inversus or transversus:  

 abdominalis  

 thoracis 

Transposition of viscera:  

 abdominal  

 thoracic 

Excl.:  dextrocardia NOS (Q24.0)  

laevocardia (Q24.1)  

Q89.4 Conjoined twins 
Craniopagus  

Dicephaly  

Double monster  

Pygopagus  

Thoracopagus 

Q89.7 Multiple congenital malformations, not 
elsewhere classified 
Monster NOS  

Multiple congenital:  

 anomalies NOS  

 deformities NOS 

Excl.:  congenital malformation syndromes 

affecting multiple systems (Q87.-)  

Q89.8 Other specified congenital malformations 

Q89.9 Congenital malformation, unspecified 
Congenital:  

 anomaly NOS  

 deformity NOS 

 

Chromosomal abnormalities, not 
elsewhere classified 
(Q90-Q99)  

Q90 Down syndrome 

Q90.0 Trisomy 21, meiotic nondisjunction 

Q90.1 Trisomy 21, mosaicism (mitotic 
nondisjunction) 

Q90.2 Trisomy 21, translocation 

Q90.9 Down syndrome, unspecified 
Trisomy 21 NOS 

Q91 Edwards syndrome and Patau 
syndrome 

Q91.0 Trisomy 18, meiotic nondisjunction 

Q91.1 Trisomy 18, mosaicism (mitotic 
nondisjunction) 

Q91.2 Trisomy 18, translocation 

Q91.3 Edwards syndrome, unspecified 

 

Q89.3 Đảo ngược phủ tạng 
Tim sang phải kèm đảo ngược phủ tạng  

Tâm nhĩ soi gương kèm đảo ngược phủ tạng  

Đảo ngược hoặc xoay ngang:  

 bụng  

 ngực 

Chuyển chỗ phủ tạng:  

 bụng  

 ngực 

Loại trừ:  tim sang phải không đặc hiệu khác 

(Q24.0)  

 Tim bên trái (Q24.1)  

Q89.4 Sinh đôi dính nhau 
Quái thai đôi dính đầu 

Quái thai hai đầu  

Quái thai đôi  

Quái thai đôi dính mông  

Quái thai đôi dính ngực  

Q89.7 Các đa dị tật bẩm sinh khác, chưa phân 
loại 
Quái thai KXĐK  

Đa dị tật bẩm sinh:  

 biến dạng KXĐK  

 bất thường KXĐK 

Loại trừ:  các hội chứng dị tật bẩm sinh gây tổn 

thương nhiều hệ thống (Q87.-)  

Q89.8 Các dị tật bẩm sinh đặc hiệu khác 

Q89.9 Dị tật bẩm sinh không đặc hiệu 
Bẩm sinh:  

 bất thường KXĐK 

 biến dạng KXĐK  

 

Các bất thường nhiễm sắc thể, chưa 
được phân loại 
(Q90-Q99)  

Q90 Hội chứng Down 

Q90.0  Ba nhiễm sắc thể, giảm phân không phân 
 ly 

Q90.1  Ba nhiễm sắc thể, thể khảm (gián phân 
không phân ly) 

Q90.2  Ba nhiễm sắc thể, chuyển đoạn 

Q90.9 Hội chứng Down không đặc hiệu 
3 NST 21, KXĐK 

Q91 Hội chứng Edwards và hội chứng 
Patau 

Q91.0 Ba nhiễm sắc thể 18, giảm phân không 
 phân ly 

Q91.1 Ba nhiễm sắc thể, thể khảm (gián phân 
không phân ly) 

Q91.2  Ba nhiễm sắc thể, chuyển đoạn 

Q91.3 Hội chứng Edward không đặc hiệu 
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Q91.4 Trisomy 13, meiotic nondisjunction 

Q91.5 Trisomy 13, mosaicism (mitotic 
nondisjunction) 

Q91.6 Trisomy 13, translocation 

Q91.7 Patau syndrome, unspecified 

Q92 Other trisomies and partial 
trisomies of the autosomes, not 
elsewhere classified 
Incl.:  unbalanced translocations and insertions 

Excl.:  trisomies of chromosomes 13, 18, 21 

(Q90-Q91)  

Q92.0 Whole chromosome trisomy, meiotic 
nondisjunction 

Q92.1 Whole chromosome trisomy, mosaicism 
(mitotic nondisjunction) 

Q92.2 Major partial trisomy 
Whole arm or more duplicated. 

Q92.3 Minor partial trisomy 
Less than whole arm duplicated. 

Q92.4 Duplications seen only at prometaphase 

Q92.5 Duplications with other complex 
rearrangements 

Q92.6 Extra marker chromosomes 

Q92.7 Triploidy and polyploidy 

Q92.8 Other specified trisomies and partial 
trisomies of autosomes 

Q92.9 Trisomy and partial trisomy of autosomes, 
unspecified 

Q93 Monosomies and deletions from 
the autosomes, not elsewhere 
classified 

Q93.0 Whole chromosome monosomy, meiotic 
nondisjunction 

Q93.1 Whole chromosome monosomy, 
mosaicism (mitotic nondisjunction) 

Q93.2 Chromosome replaced with ring or 
dicentric 

Q93.3 Deletion of short arm of chromosome 4 
Wolff-Hirschorn syndrome 

Q93.4 Deletion of short arm of chromosome 5 
Cri-du-chat syndrome 

Q93.5 Other deletions of part of a chromosome 
Angelman syndrome 

 

 

 

 

Q91.4 Ba nhiễm sắc thể 13, không phân ly khi 
giảm phân 

Q91.5 Ba nhiễm săc thể 13, thể khảm (không 
phân ly khi gián phân) 

Q91.6 Ba nhiễm sắc thể 13, chuyển đoạn 

Q91.7 Hội chứng Patau, không đặc hiệu 

Q92 Ba nhiễm sắc thể và một phần ba 
nhiễm sắc thể khác của nhiễm sắc 
thể thường, không được xếp loại 
chỗ khác 
Bao gồm:  chuyển và gắn đoạn không cân bằng 

Loại trừ:  ba nhiễm sắc thể 13, 18 ,21 (Q90-

Q91)  

Q92.0 Ba nhiễm săc thể hoàn toàn, không phân 
ly khi giảm phân 

Q92.1 Ba nhiễm săc thể hoàn toàn, thể khảm 
(không phân ly khi gián phân) 

Q92.2 Ba nhiễm sắc thể một phần lớn 
Nhân đôi toàn bộ phần cánh tay hoặc hơn 

Q92.3 Ba nhiễm sắc thể một phần nhỏ 
Không toàn bộ cánh tay nhân đôi 

Q92.4 Sự nhân đôi chỉ thấy ở tiền pha giữa (tiền 
trung kỳ) 

Q92.5 Nhân đôi cùng với sự sắp xếp lại các phức 
hợp khác 

Q92.6 Nhiễm sắc thể có dấu ấn ngoài 

Q92.7 Tam bội và đa bội 

Q92.8 Ba nhiễm sắc thể đặc hiệu khác và ba 
nhiễm sắc thể một phần của nhiễm sắc thể 
thường 

Q92.9 Ba nhiễm sắc thể và một phần ba nhiễm 
sắc thể của nhiễm sắc thể thường, không 
đặc hiệu 

Q93 Đơn nhiễm sắc thể và thiếu một 
đoạn của nhiễm sắc thể thường, 
không được xếp loại chỗ khác 

Q93.0 Đơn nhiễm sắc thể hoàn toàn không phân 
ly khi giảm phân 

Q93.1 Đơn nhiễm sắc thể hoàn toàn, thể khảm 
(không phân ly khi gián phân) 

Q93.2 Nhiễm sắc thể vòng hay hai trung tâm 

Q93.3 Thiếu cánh ngắn nhiễm sắc thể số 4 
Hội chứng Wolff - Hirschorn 

Q93.4 Thiếu cánh ngắn nhiễm sắc thể số 5 
Hội chứng mèo kêu 

Q93.5 Thiếu đoạn khác của nhiễm sắc thể 
Hội chứng Angelman  
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Q93.6 Deletions seen only at prometaphase 

 

 

 

Q93.7 Deletions with other complex 
rearrangements 

Q93.8 Other deletions from the autosomes 

Q93.9 Deletion from autosomes, unspecified 

Q95 Balanced rearrangements and 
structural markers, not elsewhere 
classified 

Q95.0 Balanced translocation and insertion in 
normal individual 

Q95.1 Chromosome inversion in normal 
individual 

Q95.2 Balanced autosomal rearrangement in 
abnormal individual 

Q95.3 Balanced sex/autosomal rearrangement in 
abnormal individual 

Q95.4 Individuals with marker heterochromatin 

Q95.5 Individuals with autosomal fragile site 

Q95.8 Other balanced rearrangements and 
structural markers 

Q95.9 Balanced rearrangement and structural 
marker, unspecified 

Q96 Turner syndrome 
Excl.:  Noonan syndrome (Q87.1)  

Q96.0 Karyotype 45,X 

Q96.1 Karyotype 46,X iso (Xq) 

Q96.2 Karyotype 46,X with abnormal sex 
chromosome, except iso (Xq) 

Q96.3 Mosaicism, 45, X/46, XX or XY 

Q96.4 Mosaicism, 45,X/other cell line(s) with 
abnormal sex chromosome 

Q96.8 Other variants of Turner syndrome 

Q96.9 Turner syndrome, unspecified 

Q97 Other sex chromosome 
abnormalities, female phenotype, 
not elsewhere classified 
Excl.:  Turner syndrome (Q96.-)  

Q97.0 Karyotype 47,XXX 

Q97.1 Female with more than three X 
chromosomes 

Q97.2 Mosaicism, lines with various numbers of 
X chromosomes 

Q93.6 Thiếu đoạn chỉ thấy ở tiền pha giữa (tiền 
trung kỳ) 

Q93.7 Thiếu đoạn với sắp xếp lại các phức hợp 
khác 

Q93.8 Thiếu đoạn của nhiễm sắc thể thường 
khác 

Q93.9 Thiếu đoạn của nhiễm sắc thể thường, 
không đặc hiệu 

Q95 Sắp xếp lại cân bằng và dấu ấn cấu 
trúc, không xếp loại ở chỗ khác 

Q95.0 Chuyển và gắn đoạn cân bằng ở cá thể 
bình thường 

Q95.1 Đảo đoạn nhiễm sắc thể ở cá thể bình 
thường 

Q95.2 Sắp xếp lại cân bằng nhiễm sắc thể 
thường ở cá thể không bình thường 

Q95.3 Sắp xếp lại cân bằng nhiễm sắc thể 
thường/nhiễm sắc thể giới tính ở cá thể 
không bình thường 

Q95.4 Cá thể có dấu ấn chất dị nhiễm sắt 

Q95.5 Cá thể có đoạn nhiễm sắc thể thường dễ 
gẫy 

Q95.8 Sắp xếp lại cân bằng và dấu ấn cấu trúc 
khác 

Q95.9 Sắp xếp lại cân bằng và dấu ấn cấu trúc, 
không đặc hiệu 

Q96 Hội chứng Turner 
Loại trừ:  hội chứng Noonan (Q87.1)  

Q96.0 Kiểu nhiễm sắc thể 45, X 

Q96.1 Kiểu nhiễm sắc thể 46, X iso (Xq) 

Q96.2 Kiểu nhiễm sắc thể 46,X với nhiễm sắc thể 
giới tính bất thường, trừ iso (Xq) 

Q96.3 Thể khảm, 45, X/46, XX hay XY 

Q96.4 Thể khảm, 45, X/dòng tế bào khác có 
nhiễm sắc thể giới tính bất thường 

Q96.8 Các dạng khác của hội chứng Turner 

Q96.9 Hội chứng Turner, không đặc hiệu 

Q97 Bất thường nhiễm sắc thể giới tính 
khác, kiểu hình nữ, không xếp loại 
được ở chỗ khác 
Loại trừ:  hội chứng Turnes (Q96.-)  

Q97.0 Kiểu nhiễm sắc thể 47, XXX 

Q97.1 Nữ có hơn 3 nhiễm sắc thể X 

Q97.2 Thể khảm, dòng có nhiễm sắc thể X khác 
nhau 
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Q97.3 Female with 46,XY karyotype 

Q97.8 Other specified sex chromosome 
abnormalities, female phenotype 

Q97.9 Sex chromosome abnormality, female 
phenotype, unspecified 

Q98 Other sex chromosome 
abnormalities, male phenotype, not 
elsewhere classified 

Q98.0 Klinefelter syndrome karyotype 47,XXY 

Q98.1 Klinefelter syndrome, male with more than 
two X chromosomes 

Q98.2 Klinefelter syndrome, male with 46,XX 
karyotype 

Q98.3 Other male with 46,XX karyotype 

Q98.4 Klinefelter syndrome, unspecified 

Q98.5 Karyotype 47,XYY 

Q98.6 Male with structurally abnormal sex 
chromosome 

Q98.7 Male with sex chromosome mosaicism 

Q98.8 Other specified sex chromosome 
abnormalities, male phenotype 

Q98.9 Sex chromosome abnormality, male 
phenotype, unspecified 

Q99 Other chromosome abnormalities, 
not elsewhere classified 

Q99.0 Chimera 46,XX/46,XY 
Chimera 46,XX/46,XY true hermaphrodite 

Q99.1 46,XX true hermaphrodite 
46,XX with streak gonads  

46,XY with streak gonads  

Pure gonadal dysgenesis 

Q99.2 Fragile X chromosome 
Fragile X syndrome 

Q99.8 Other specified chromosome 
abnormalities 

Q99.9 Chromosomal abnormality, unspecified 

 
 

Q97.3 Nữ có kiểu nhiễm sắc thể 46, XY 

Q97.8 Kiểu hình nữ có bất thường nhiễm sắc thể 
giới tính đặc hiệu khác 

Q97.9 Kiểu hình nữ có bất thường nhiễm sắc thể 
giới tính, không đặc hiệu 

Q98 Bất thường nhiễm sắc thể giới tính 
khác, kiểu hình nam không xếp loại 
được ở chỗ khác 

Q98.0 Hội chứng Kilne feiter với kiểu NST 47, 
XXY 

Q98.1 Hội chứng Kilne feiter, nam có hơn 2 
nhiễm sắc thể X 

Q98.2 Hội chứng Kilne feiter, nam có kiểu nhiễm 
sắc thể 46, XX 

Q98.3 Nam khác với kiểu NST 46, XX 

Q98.4 Hội chứng Kilne feiter không đặc hiệu 

Q98.5 Kiểu nhiễm sắc thể 47, XYY 

Q98.6 Nam có cấu trúc nhiễm sắc thể giới tính 
bất thường 

Q98.7 Nam có thể khảm nhiễm sắc thể giới tính 

Q98.8 Các bất thường đặc hiệu của nhiễm sắc 
thể giới tính, kiểu hình nam 

Q98.9 Bất thường nhiễm sắc thể giới tính, kiểu 
hiện nam, không đặc hiệu 

Q99 Bất thường nhiễm săc thể khác 
không xếp loại chỗ khác 

Q99.0 Thể khảm 46, XX/46,XY 
Thể khảm 46, XX/46,XY lưỡng tính thật 

Q99.1 Lưỡng tính thật 46,XX 
46,XX với tuyến sinh dục có khía  

46,XY với tuyến sinh dục có khía  

Rối loạn phát triển tuyến sinh dục đơn thuần 

Q99.2 Nhiễm sắc thể X dễ gẫy 
Hội chứng nhiễm sắc thể X dễ gẫy 

Q99.8 Bất thường nhiễm sắc thể đặc hiệu khác 

Q99.9 Bất thường nhiễm sắc thể, không đặc hiệu 
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Chapter XVIII 

Symptoms, signs and 

abnormal clinical and 

laboratory findings, not 

elsewhere classified 

(R00-R99)  
  
This chapter includes symptoms, signs, abnormal results of 

clinical or other investigative procedures, and ill-defined 

conditions regarding which no diagnosis classifiable 

elsewhere is recorded. 

Signs and symptoms that point rather definitely to a given 

diagnosis have been assigned to a category in other chapters 

of the classification. In general, categories in this chapter 

include the less well-defined conditions and symptoms that, 

without the necessary study of the case to establish a final 

diagnosis, point perhaps equally to two or more diseases or 

to two or more systems of the body. Practically all 

categories in the chapter could be designated "not otherwise 

specified", "unknown etiology" or "transient". The 

Alphabetical Index should be consulted to determine which 

symptoms and signs are to be allocated here and which to 

other chapters. The residual subcategories, numbered.8, are 

generally provided for other relevant symptoms that cannot 

be allocated elsewhere in the classification. 

The conditions and signs or symptoms included in 

categories R00-R99 consist of: 

a) cases for which no more specific diagnosis can be made 

even after all the facts bearing on the case have been 

investigated; 

b) signs or symptoms existing at the time of initial 

encounter that proved to be transient and whose causes 

could not be determined; 

c) provisional diagnoses in a patient who failed to return 

for further investigation or care; 

d) cases referred elsewhere for investigation or treatment 

before the diagnosis was made; 

e) cases in which a more precise diagnosis was not 

available for any other reason; 

f) certain symptoms, for which supplementary information 

is provided, that represent important problems in 

medical care in their own right. 

Excl.:  abnormal findings on antenatal screening of 

mother (O28.-)  

certain conditions originating in the perinatal 

period (P00-P96)  

This chapter contains the following blocks:  

R00-R09 Symptoms and signs involving the circulatory 

and respiratory systems  

R10-R19 Symptoms and signs involving the digestive 

system and abdomen  

R20-R23 Symptoms and signs involving the skin and 

subcutaneous tissue  

 Chương XVIII 

Các triệu chứng, dấu hiệu và 

những biển hiện lâm sàng, cận 

lâm sàng bất thường, chưa 

được phân loại ở phần khác 

(R00-R99)  
 
Chương này bao gồm các triệu chứng, dấu hiệu, các kết quả 

thăm khám lâm sàng, các xét nghiệm bất thường và các tình 

trạng bệnh lý không rõ ràng chưa được phân loiaj trong các 

chương khác của bảng phân loại.  

Các dấu hiệu và các triệu chứng hướng tới chẩn đoán tương 

đối rõ ràng hơn  đã được phân loại trongcác chương khác 

của bảng phân loại. Nhìn chung, các mục trong chương này 

chủ yếu đề cập đến các tình trạng và các triệu chứng ít rõ 

ràng hơn mà nếu như không có một  thăm dò sâu  để  chẩn 

đoán xác định thì có thể hướng đến hai hay nhiều bệnh, 

hoặc hai hay nhiều hệ thống cơ quan trong cơ thể. Gần như 

tất cả các mục ở chương này có thể được gọi là "Không đặc 

hiệu" "không rõ nguyên nhân" hoặc "tạm thời". Nên tra cứu 

bằng Danh mục bệnh tật theo ch  cái  IC  tập 3  để xác 

định xem các triệu chứng, các dấu hiệu nào xếp ở chương 

này và các triệu chứng, dấu hiệu nào xếp ở chương khác. 

Các mục nhỏ thêm vào, được đánh số. 8, được dùng cho 

các triệu chứng cần thiết khác mà không thể phân vào phần 

khác của bảng phân loại  

Các trạng thái bệnh lý, các biểu hiện hoặc các triệu chứng 

được gộp lại trong mục từ  R00 - R99) Bao gồm:  

a) Các trường hợp mà sau khi có tất cả các dấu hiệu được 
phát hiện vẫn chưa thể đưa ra được chẩn đoán đặc hiệu ;  

b) Các dấu hiệu và các triệu chứng xuất hiện ở thời điểm 
khởi đầu nhưng chỉ thoáng qua và không tìm thấy căn 

nguyên 

c) Các chuẩn đoán sơ bộ cho một người bệnh khi chưa có 
nh ng thăm dò xét nghiệm sâu hơn hoặc chưa được điều 

trị ;  

d) Các trường hợp phải gửi đi nơi khác để thực hiện các 
thăm dòvà điều trị mà chưa có chuẩn đoán. 

e) Các trường hợp mà không đưa ra được một chẩn đoán 
chính xác hơn vì bất cứ một lý do nào. 

f) Một số triệu chứng nhất định  thông tin bổ sung được 

trình bày sau đây  thể hiện bản chất các vấn đề quan 

trọng trong chăm sóc y tế. 

 

Loại trừ:  Nh ng biểu hiện bất thường khi khám sàng 

lọc các bà mẹ trước khi sinh  O28.-)  

 Các trạng thái bệnh phát sinh trong giai 

đoạn chu sinh  P00-P96)  

Chương này gồm các nhóm sau: 

R00-R09 Triệu chứng và dấu hiệu liên quan tới hệ tuần 

hoàn và hô hấp  

R10-R19 Triệu chứng và dấu hiệu liên quan tới hệ tiêu 

hoá và bụng  

R20-R23 Triệu chứng và dấu hiệu liên quan tới da và tổ 

chức dưới da  
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R25-R29 Symptoms and signs involving the nervous 

and musculoskeletal systems  

R30-R39 Symptoms and signs involving the urinary 

system  

R40-R46 Symptoms and signs involving cognition, 

perception, emotional state and behaviour  

R47-R49 Symptoms and signs involving speech and 

voice  

R50-R69 General symptoms and signs  

R70-R79 Abnormal findings on examination of blood, 

without diagnosis  

R80-R82 Abnormal findings on examination of urine, 

without diagnosis  

R83-R89 Abnormal findings on examination of other 

body fluids, substances and tissues, without 

diagnosis  

R90-R94 Abnormal findings on diagnostic imaging and 

in function studies, without diagnosis  

R95-R99 Ill-defined and unknown causes of mortality 

 
Symptoms and signs involving the 
circulatory and respiratory systems 
(R00-R09)  

R00 Abnormalities of heart beat 
Excl.:  abnormalities originating in the perinatal 

period (P29.1)  

specified arrhythmias (I47-I49)  

R00.0 Tachycardia, unspecified 
Rapid heart beat  

Tachycardia:  

 sinoauricular NOS  

 sinus [sinusal] NOS 

R00.1 Bradycardia, unspecified 
Bradycardia:  

 sinoatrial  

 sinus  

 vagal 

Slow heart beat 

Use additional external cause code (Chapter XX), 

if desired, to identify drug, if drug-induced. 

R00.2 Palpitations 
Awareness of heart beat 

R00.8 Other and unspecified abnormalities of 
heart beat 

R01 Cardiac murmurs and other cardiac 
sounds 
Excl.:  those originating in the perinatal period 

(P29.8)  

R01.0 Benign and innocent cardiac murmurs 
Functional cardiac murmur 

R01.1 Cardiac murmur, unspecified 
Cardiac bruit NOS 

 
 
 

R25-R29 Triệu chứng và dấu hiệu liên quan tới thần kinh 

và hệ cơ xương  

R30-R39 Triệu chứng và dấu hiệu liên quan tới hệ tiết 

niệu  

R40-R46 Triệu chứng và dấu hiệu liên quan tới nhận 

thức, tri giác, ,trạng thái cảm xúc và hành vi  

R47-R49 Triệu chứng và dấu hiệu liên quan tới phát âm 

và tiếng nói 

R50-R69 Triệu chứng và dấu hiệu tổng quát  

R70-R79 Phát hiện bất thường về xét nghiệm máu, 

không có chẩn đoán  

R80-R82 Phát hiện bất thường về xét nghiệm nước tiểu, 

không có chẩn đoán  

R83-R89 Phát hiện  bất thường về xét nghiệm các dịch 

cơ thể, các chất và mô , không có chẩn đoán  

R90-R94 Phát hiện bất thường về chẩn đoán hình ảnh và 

thăm dò chức năng, không có chẩn đoán  

R95-R99 Nguyên nhân tử vong vàtử vong không xác 

định 

 
Triệu chứng và dấu hiệu liên quan tới 
hệ tuần hoàn và hô hấp 
(R00-R09)  

R00 Bất thường của nhịp tim 
Loại trừ:  các bất thường xuất phát trong thời kỳ 

chu sinh (P29.1)  

 Các rối loạn nhịp tim xác định  I47-

I49)  

R00.0 Nhịp tim nhanh, không xác định 
Tim đập nhanh  

Nhịp tim nhanh: 

 xoang- nhĩ KXĐK 

 xoang [nút xoang] 

R00.1 Nhịp tim chậm, không xác định 
Nhịp tim chậm: 

 xoang- nhĩ 

 xoang 

 dây X 

Tim đập chậm 

Sử dụng mã bổ sung nguyên nhân bên ngoài 

 Chương XX , nếu cần, để xác định thuốc nếu 

nguyên nhân là do thuốc. 

R00.2 Đánh trống ngực 
Nhận biết nhịp tim 

R00.8 Bất thường không xác định và các bất 
thường khác của nhịp tim 

R01 Tiếng thổi ở tim và các tiếng tim 
khác 
Loại trừ:  tiếng thổi tim xuất phát trong thời kỳ 

chu sinh (P29.8)  

R01.0 Tiếng thổi tim lành tính và không hại 
tiếng thổi tim chức năng 

R01.1 Tiếng thổi tim không xác định 
Tiếng tim không xác định 
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R01.2 Other cardiac sounds 
Cardiac dullness, increased or decreased  

Precordial friction 

R02 Gangrene, not elsewhere classified 
Excl.:  gangrene in:  

 atherosclerosis (I70.2)  

 diabetes mellitus (E10-E14 with 

common fourth character.5)  

 other peripheral vascular diseases 

(I73.-)  

gangrene of certain specified sites - see 

Alphabetical Index  

gas gangrene (A48.0)  

pyoderma gangrenosum (L88)  

R03 Abnormal blood-pressure reading, 
without diagnosis 

R03.0 Elevated blood-pressure reading, without 
diagnosis of hypertension 
Note:  This category is to be used to record an 

episode of elevated blood pressure in a 

patient in whom no formal diagnosis of 

hypertension has been made, or as an 

isolated incidental finding. 

R03.1 Nonspecific low blood-pressure reading 
Excl.:  hypotension (I95.-)  

 hypotension  

 neurogenic orthostatic (G90.3)  

maternal hypotension syndrome (O26.5)  

R04 Haemorrhage from respiratory 
passages 

R04.0 Epistaxis 
Haemorrhage from nose  

Nosebleed 

R04.1 Haemorrhage from throat 
Excl.:  haemoptysis (R04.2)  

R04.2 Haemoptysis 
Blood-stained sputum  

Cough with haemorrhage 

R04.8 Haemorrhage from other sites in 
respiratory passages 
Pulmonary haemorrhage NOS 

Excl.:  perinatal pulmonary haemorrhage (P26.-)  

R04.9 Haemorrhage from respiratory passages, 
unspecified 

R05 Cough 
Excl.:  cough with haemorrhage (R04.2)  

psychogenic cough (F45.3)  

 

 

 

R01.2 Tiếng tim khác 
Tiếng tim đục, tăng hay giảm 

Tiếng cọ vùng trước tim  

R02 Hoại thư, chưa được phân loại ở 
phần khác 
Loại trừ:  hoại thư trong:  

 xơ v a động mạch  I70.2   

 đái tháo đường  E10-E14 với ký tự 

thứ 4 chung là 5   

 các bệnh mạch máu ngoại vi khác 

(I73.-)  

Hoại thư ở một vị trí xác định – xem 

 ảng  anh mục bệnh tật theo ch  cái 

 IC  Tập 3  

hoại thư sinh hơi  A48.0   

Viêm da mủ hoại thư  L88   

R03 Bất thường số đo huyết áp, không 
có chẩn đoán 

R03.0 Số đo huyết áp tăng, không chẩn đoán cao 
huyết áp 
Ghi chú:  Mục này dùng để ghi lại một thời 

điểm huyết áp tăng ở một người bệnh 

xác định bệnh chưa được chẩn đoán  

là cao huyết áp, trước đó hoặc một 

phát hiện tăng tình cờ  

R03.1 Số đo huyết áp thấp không xác định 
Loại trừ:  hạ huyết áp I95.-  

 Hạ huyết áp tư thế (G90.3)  

 hội chứng huyết áp thấp thai 

kỳ(O26.5)  

R04 Chảy máu đường hô hấp 

R04.0 Chảy máu cam 
Chảy máu từ mũi  

Chảy máu mũi 

R04.1 Chảy máu họng 
Loại trừ:  ho ra máu (R04.2)  

R04.2 Ho ra máu 
Đờm nhuốm máu 

Ho có chảy máu  

R04.8 Chảy máu các vị trí khác của đường hô 
hấp 
Chảy máu phổi KXĐK 

Loại trừ:  chảy máu phổi chu sinh  P26.-)  

R04.9 Chảy máu đường hô hấp không xác định 

R05 Ho 
Loại trừ:  ho có chảy máu  R04.2   

 ho do tâm lí (F45.3)  
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R06 Abnormalities of breathing 
Excl.:  respiratory:  

 arrest (R09.2)  

 distress:  

 syndrome of adult (J80)  

 in newborn (P22.-)  

 failure (J96.-)  

 of newborn (P28.5)  

R06.0 Dyspnoea 
Orthopnoea  

Shortness of breath 

Excl.:  transient tachypnoea of newborn (P22.1)  

R06.1 Stridor 
Excl.:  congenital laryngeal stridor (P28.8)  

laryngismus (stridulus) (J38.5)  

R06.2 Wheezing 

R06.3 Periodic breathing 
Cheyne-Stokes breathing 

R06.4 Hyperventilation 
Excl.:  psychogenic hyperventilation (F45.3)  

R06.5 Mouth breathing 
Snoring 

Excl.:  dry mouth NOS (R68.2)  

R06.6 Hiccough 
Excl.:  psychogenic hiccough (F45.3)  

R06.7 Sneezing 

R06.8 Other and unspecified abnormalities of 
breathing 
Apnoea NOS  

Breath-holding (spells)  

Choking sensation  

Sighing 

Excl.:  apnoea (of):  

 newborn (P28.4)  

 sleep (G47.3)  

 sleep  

 newborn (primary) (P28.3)  

R07 Pain in throat and chest 
Excl.:  dysphagia (R13)  

 epidemic myalgia (B33.0)  

 pain in:  

 breast (N64.4)  

 neck (M54.2)  

sore throat (acute) NOS (J02.9)  

R07.0 Pain in throat 

R07.1 Chest pain on breathing 
Painful respiration 

R07.2 Precordial pain 

R07.3 Other chest pain 
Anterior chest-wall pain NOS 

R07.4 Chest pain, unspecified 

 

R06 Bất thường về thở 
Loại trừ:  thở:  

 ngừng  R09.2   

 suy hô hấp:  

 hội chứng của người lớn  J80   

 ở sơ sinh (P22.-)  

 suy (J96.-) 

 của sơ sinh  P28.5   

R06.0 Khó thở 
Khó thở tư thế  

Thở hụt hơi 

Loại trừ:  Thở nhanh nhất thời ở trẻ sơ sinh 

(P22.1)  

R06.1 Thở rít 
Loại trừ:  thở rít thanh quản bẩm sinh  P28.8   

 thanh quản  co rít thanh quản   J38.5   

R06.2 Thở khò khè 

R06.3 Thở có tính chu kỳ 
Thở Cheyne-Stokes 

R06.4 Tăng thông khí 
Loại trừ:  thông khí tăng do tâm lí  F45.3   

R06.5 Thở bằng miệng 
Ngáy 

Loại trừ:  Miệng khô KXĐK  R68.2   

R06.6 Thở nấc 
Loại trừ:  thở nấc do tâm lí  F45.3   

R06.7 Hắt hơi 

R06.8 Bất thường không xác định và bất thường 
khác về nhịp thở 
Ngừng thở KXĐK  

Nín thở  từng cơn   

Cảm giác nghẹn thở  

Thở dài 

Loại trừ:  ngừng thở  của :  

 sơ sinh  P28.4   

 ngủ  

 sơ sinh  nguyên phát   P28.3   

R07 Đau họng và ngực 
Loại trừ:  nuốt khó (R13)  

đau cơ dịch tễ   33.0   

đau ở:  

 ngực  N64.4   

 cổ  M54.2   

đau họng  cấp  KXĐK  J02.9  

R07.0 Đau tại họng 

R07.1 Đau ngực khi thở 
Thở đau 

R07.2 Đau trước tim 

R07.3 Đau ngực khác 
Đau thành ngực trước KXĐK 

R07.4 Đau ngực không  xác định 
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R09 Other symptoms and signs 
involving the circulatory and 
respiratory systems 
Excl.:  respiratory:  

 distress (syndrome)(of):  

 adult (J80)  

 newborn (P22.-)  

 failure (J96.-)  

 newborn (P28.5)  

 

R09.0 Asphyxia 
Excl.:  asphyxia (due to):  

 birth (P21.-)  

 carbon monoxide (T58)  

 foreign body in respiratory tract 

(T17.-)  

 intrauterine (P20.-)  

 traumatic (T71)  

R09.1 Pleurisy 
Excl.:  pleurisy with effusion (J90)  

R09.2 Respiratory arrest 
Cardiorespiratory failure 

R09.3 Abnormal sputum 

Abnormal:  

 amount  

 colour  

 odour 

Excessive 

(of) sputum 

Excl.:  blood-stained sputum (R04.2)  

R09.8 Other specified symptoms and signs 
involving the circulatory and respiratory 
systems 
Bruit (arterial)  

Chest:  

 abnormal percussion  

 friction sounds  

 tympany 

Rales  

Weak pulse 

 
Symptoms and signs involving the 
digestive system and abdomen 
(R10-R19)  
Excl.:  gastrointestinal haemorrhage (K92.0-K92.2)  

gastrointestinal haemorrhage  

 newborn (P54.0-P54.3)  

intestinal obstruction (K56.-)  

intestinal obstruction  

 newborn (P76.-)  

pylorospasm (K31.3)  

pylorospasm  

 congenital or infantile (Q40.0)  

symptoms and signs involving the urinary system 

(R30-R39)  

symptoms referable to genital organs:  

R09 Triệu chứng và dấu hiệu khác liên 
quan tới hệ tuần hoàn và hô hấp 
Loại trừ:  hô hấp:  

 suy hô hấp  hội chứng   của :  

 người lớn  J80   

 sơ sinh  P22.-)  

 suy (J96.-) 

 Sơ sinh  P28.5   

 
R09.0 Ngạt  

Loại trừ:  ngạt (do):  

 sinh đẻ  P21.-)  

 carbon monoxid (T58)  

 dị vật đường thở  T17.-)  

 trong tử cung  P20.-)  

 chấn thương  T71   

R09.1 Viêm màng phổi 
Loại trừ:  viêm màng phổi có tràn dịch  J90   

R09.2 Ngừng thở 
Suy tuần hoàn hô hấp 

R09.3 Đờm bất thường 

 ất thường về:  

 số lượng 

 màu s c 

 Mùi vị  

Quá mức 

 của  đờm 

Loại trừ:  đờm nhuốm máu  R04.2   

R09.8 Các triệu chứng và dấu hiệu đặc hiệu khác 
liên quan tới hệ tuần hoàn và hô hấp 
Tiếng động  động mạch   

Ở ngực:  

 tiếng gõ điện tim bất thường  

 tiếng cọ  

 tiếng đục 

Tiếng ran  

Mạch yếu  

 

Triệu chứng và dấu hiệu liên quan tới 
hệ tiêu hoá và bụng 
(R10-R19)  
Loại trừ:  chảy máu dạ dày ruột K92.0-K92.2  

 sơ sinh  P54.0-P54.3)  

t c ruột K56.-  

 sơ sinh  P76.-)  

co th t môn vị K31.3  

 bẩm sinh hay trẻ em  Q40.0   

triệu chứng và dấu hiệu về hệ tiết niệu  R30-

R39)  

triệu chứng qui về cơ quan sinh dục:  

 n   N94.-)  

 nam (N48-N50)  
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 female (N94.-)  

 male (N48-N50)  

R10 Abdominal and pelvic pain 
Excl.:  dorsalgia (M54.-)  

 flatulence and related conditions (R14)  

renal colic (N23)  

R10.0 Acute abdomen 
Severe abdominal pain 

(generalized)(localized)(with abdominal rigidity) 

R10.1 Pain localized to upper abdomen 
Dyspepsia NOS 

Epigastric pain 

             Excl:      functional dyspepsia (K30) 

R10.2 Pelvic and perineal pain 

R10.3 Pain localized to other parts of lower 
abdomen 

R10.4 Other and unspecified abdominal pain 
Abdominal tenderness NOS  

Colic:  

 NOS  

 infantile 

R11 Nausea and vomiting 
Excl.:  haematemesis (K92.0)  

 haematemesis  

 neonatal (P54.0)  

 vomiting (of):  

 excessive, in pregnancy (O21.-)  

 following gastrointestinal surgery 

(K91.0)  

 newborn (P92.0)  

 psychogenic (F50.5)  

R12 Heartburn 
Excl.:  dyspepsia: 

 NOS (R10.1) 

 functional (K30)  

R13 Dysphagia 
Difficulty in swallowing 

R14 Flatulence and related conditions 
Abdominal distension (gaseous)  

Bloating  

Eructation  

Gas pain  

Tympanites (abdominal)(intestinal) 

Excl.:  psychogenic aerophagy (F45.3)  

R15 Faecal incontinence 
Encopresis NOS 

Excl.:  that of nonorganic origin (F98.1)  

R16 Hepatomegaly and splenomegaly, 
not elsewhere classified 

R16.0 Hepatomegaly, not elsewhere classified 
Hepatomegaly NOS 

R10 Đau bụng và vùng chậu 
Loại trừ:  đau lưng  M54.-)  

đầy hơi và tình trạng liên quan (R14)  

 cơn đau thận  N23   

R10.0 Bụng cấp 
Đau bụng d  dội  toàn bộ   khu trú   với thành 

bụng co cứng  

R10.1 Đau bụng khu trú bụng trên 
Rối loạn tiêu hóa KXĐK 

Đau thượng vị 

Loại trừ:      rối loạn tiêu hóa chức năng  K30  

R10.2 Đau vùng chậu và đáy chậu 

R10.3 Đau khu trú tại các vùng khác của bụng 
dưới 

R10.4 Đau bụng không xác định và đau bụng 
khác 
Bụng mềm KXĐK  

Cơn đau:  

 không xác định  

 trẻ em 

R11 Buồn nôn và nôn 
Loại trừ:  nôn ra máu K92.0  

 sơ sinh  P54.0   

 nôn:  

 quá mức, khi mang thai  O21.-)  

 sau phẫu thuật dạ dày ruột  K91.0   

 sơ sinh  P92.0   

 do tâm lý (F50.5)  

R12 Nóng rát ngực 
Loại trừ:  khó tiêu: 

 KXĐK  (R10.1) 

 chức năng   K30  

R13 Khó nuốt 
Khó khăn khi nuốt 

R14 Đầy hơi và các tình trạng liên quan 
Chướng bụng  hơi   

Căng phồng  

Ợ hơi 

Đau bụng do đầy hơi  

Chướng hơi  bụng   ruột   

Loại trừ:  nuốt hơi tâm lý (F45.3)  

R15 Đại tiện mất tự chủ 
Đại tiện mất tự chủ KXĐK 

Loại trừ:  Đại tiện mất tự chủ do nguồn gốc 

không thực thể  F98.1   

R16 Gan to và lá lách to, chưa được 
phân loại ở phần khác 

R16.0 Gan to, không phân loại ở phần khác 
Gan to KXĐK 
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R16.1 Splenomegaly, not elsewhere classified 
Splenomegaly NOS 

R16.2 Hepatomegaly with splenomegaly, not 
elsewhere classified 
Hepatosplenomegaly NOS 

R17 Unspecified jaundice 
Excl.:  neonatal jaundice (P55.-, P57-P59)  

R18 Ascites 
Fluid in peritoneal cavity 

R19 Other symptoms and signs 
involving the digestive system and 
abdomen 
Excl.:  acute abdomen (R10.0)  

R19.0 Intra-abdominal and pelvic swelling, mass 
and lump 
Diffuse or generalized swelling or mass:  

 intra-abdominal NOS  

 pelvic NOS  

 umbilical 

Excl.:  abdominal distension (gaseous) (R14)  

ascites (R18)  

R19.1 Abnormal bowel sounds 
Absent bowel sounds  

Hyperactive bowel sounds 

R19.2 Visible peristalsis 
Hyperperistalsis 

R19.3 Abdominal rigidity 
Excl.:  that with severe abdominal pain (R10.0)  

R19.4 Change in bowel habit 
Excl.:  constipation (K59.0)  

functional diarrhoea (K59.1)  

R19.5 Other faecal abnormalities 
Abnormal stool colour  

Bulky stools  

Mucus in stools  

Occult blood in stools 

Excl.:  melaena (K92.1)  

 melaena  

 neonatal (P54.1)  

R19.6 Halitosis 

R19.8 Other specified symptoms and signs 
involving the digestive system and 
abdomen 

 
 

Symptoms and signs involving the 
skin and subcutaneous tissue 
(R20-R23)  

R20 Disturbances of skin sensation 
Excl.:  dissociative anaesthesia and sensory loss 

(F44.6)  

psychogenic disturbances (F45.8)  

R16.1 Lách to, chưa được phân loại ở phần khác 
Lách to KXĐK 

R16.2 Gan to kèm lách to, chưa được phân loại ở 
phần khác 
Gan lách to KXĐK 

R17 Vàng do không xác định 
Loại trừ:  vàng da sơ sinh  P55, P57-P59)  

R18 Cổ trướng  
 ịch trong khoang màng bụng 

R19 Triệu chứng và dấu hiệu khác liên 
quan tới hệ tiêu hoá và bụng 
Loại trừ:  bụng cấp  R10.0   

R19.0 Sưng hoặc khối u  trong bụng và vùng 
chậu hông 
Sưng hoặc khối u lan toả hay toàn bộ:  

 trong bụng KXĐK  

 vùng chậu KXĐK 

 rốn  

Loại trừ:  chướng bụng  hơi   R14   

 cổ trướng  R18   

R19.1 Tiếng ruột bất thường 
Không có tiếng ruột  

Tiếng ruột quá mức 

R19.2 Nhu động ruột quan sát thấy 
Tăng nhu động ruột 

R19.3 Cứng bụng 
Loại trừ: cứng bụng có kèm đau bụng d  dội 

(R10.0)  

R19.4 Thay đổi thói quen của ruột 
Loại trừ:  táo bón (K59.0) 

 tiêu chảy chức năng  K59.1    

R19.5 Bất thường khác của phân 
Phân màu s c bất thường  

Phân quá nhiều 

Phân có nhầy  

Máu ẩn trong phân 

Loại trừ:  đại tiện ra máu K92.1  

 sơ sinh  P54.1   

R19.6 Chứng hôi miệng 

R19.8 Triệu chứng và dấu hiệu đặc hiệu khác 
liên quan tới hệ tiêu hoá và bụng 

 

Triệu chứng và dấu hiệu liên quan tới 
da và tổ chức dưới da 
(R20-R23)  

R20 Rối loạn cảm giác da 
Loại trừ:  Giảm và mất cảm giác phân ly(F44.6)  

 rối loạn tâm lý (F45.8)  
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R20.0 Anaesthesia of skin 

R20.1 Hypoaesthesia of skin 

R20.2 Paraesthesia of skin 
Formication  

Pins and needles  

Tingling skin 

Excl.:  acroparaesthesia (I73.8)  

R20.3 Hyperaesthesia 

R20.8 Other and unspecified disturbances of 
skin sensation 

R21 Rash and other nonspecific skin 
eruption 

R22 Localized swelling, mass and lump 
of skin and subcutaneous tissue 
Incl.:  subcutaneous nodules 

(localized)(superficial) 

Excl.:  abnormal findings on diagnostic imaging 

(R90-R93)  

 enlarged lymph nodes (R59.-)  

 localized adiposity (E65)  

 mass and lump:  

 breast (N63)  

 intra-abdominal or pelvic (R19.0)  

 oedema (R60.-)  

 swelling (of):  

 intra-abdominal or pelvic (R19.0)  

 joint (M25.4)  

R22.0 Localized swelling, mass and lump, head 

R22.1 Localized swelling, mass and lump, neck 

R22.2 Localized swelling, mass and lump, trunk 

R22.3 Localized swelling, mass and lump, upper 
limb 

R22.4 Localized swelling, mass and lump, lower 
limb 

R22.7 Localized swelling, mass and lump, 
multiple sites 

R22.9 Localized swelling, mass and lump, 
unspecified 

R23 Other skin changes 

R23.0 Cyanosis 
Excl.:  acrocyanosis (I73.8)  

cyanotic attacks of newborn (P28.2)  

R23.1 Pallor 
Clammy skin 

R23.2 Flushing 
Excessive blushing 

Excl.:  menopausal and female climacteric states 

(N95.1)  

R23.3 Spontaneous ecchymoses 
Petechiae 

Excl.:  ecchymoses in fetus and newborn (P54.5)  

R20.0 Mất cảm giác da 

R20.1 Giảm cảm giác da 

R20.2 Dị cảm da 
Kiến bò  

Cảm giác kim châm  

Đau nhói da 

Loại trừ:  dị cảm đầu chi  I73.8   

R20.3 Tăng cảm giác 

R20.8 Rối loạn cảm giác da không xác định và 
các rối loạn khác của da 

R21 Ban và phát ban không đặc hiệu 
khác 

R22 Sưng cục bộ, khối cục ở da và tổ 
chức dưới da 
Bao gồm:  cục dưới da  khu trú   bề mặt  

Loại trừ:  dấu hiệu bất thường trên chẩn đoán 

hình ảnh  R90-R93)  

hạch bạch huyết to  R59.-)  

 béo phì khu trú (E65)  

khối và mảng ở:  

 vú (N63)  

 trong bụng hay chậu hông  R19.0   

phù (R60.-)  

sưng  của :  

 trong bụng hay chậu hông  R19.0   

 Khớp  M25.4   

R22.0 Sưng khu trú, khối và cục ở đầu 

R22.1 Sưng khu trú, khối và cục ở cổ 

R22.2 Sưng khu trú, khối và cục ở thân mình 

R22.3 Sưng khu trú, khối và cục ở chi trên 

R22.4 Sưng khu trú, khối và cục ở chi dưới 

R22.7 Sưng khu trú, khối và cục ở nhiều vị trí 

R22.9 Sưng khu trú, khối và cục, không xác định 

R23 Các thay đổi khác của da 

R23.0 Da xanh tím 
Loại trừ: xanh tím đầu chi  I73.8  

 cơn  tím ở trẻ sơ sinh  P28.2   

R23.1 Da xanh nhợt 
 a ẩm lạnh 

R23.2 Chứng đỏ bừng mặt 
Cơn đỏ bừng mặt quá mức 

Loại trừ:  trạng thái tiền mãn và mãn kinh của 

phụ n   N95.1   

R23.3 Vết bầm tím xuất huyết ngẫu nhiên 
Chấm xuất huyết 

Loại trừ:  bầm tím xuất huyết thai nhi và sơ sinh 

(P54.5)  

 ban xuất huyết   69.-)  
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purpura (D69.-)  

R23.4 Changes in skin texture 

Desquamation  

Induration  

Scaling 

of skin 

Excl.:  epidermal thickening NOS (L85.9)  

R23.8 Other and unspecified skin changes 

 

 

 

Symptoms and signs involving the 
nervous and musculoskeletal systems 
(R25-R29)  

R25 Abnormal involuntary movements 
Excl.:  specific movement disorders (G20-G26)  

 stereotyped movement disorders (F98.4)  

tic disorders (F95.-)  

R25.0 Abnormal head movements 

R25.1 Tremor, unspecified 
Excl.:  chorea NOS (G25.5)  

 tremor:  

 essential (G25.0)  

 hysterical (F44.4)  

 intention (G25.2)  

R25.2 Cramp and spasm 
Excl.:  carpopedal spasm (R29.0)  

infantile spasms (G40.4)  

R25.3 Fasciculation 
Twitching NOS 

R25.8 Other and unspecified abnormal 
involuntary movements 

R26 Abnormalities of gait and mobility 
Excl.:  ataxia:  

 NOS (R27.0)  

 hereditary (G11.-)  

 locomotor (syphilitic) (A52.1)  

immobility syndrome (paraplegic) 

(M62.3)  

R26.0 Ataxic gait 
Staggering gait 

R26.1 Paralytic gait 
Spastic gait 

R26.2 Difficulty in walking, not elsewhere 
classified 

R26.3 Immobility 
Bedfast  

Chairfast 

R26.8 Other and unspecified abnormalities of 
gait and mobility 
Unsteadiness on feet NOS 

 
R23.4 Thay đổi hình thể da 

 óc vẩy da  

Cứng da  

Có vẩy da  

của da 

Loại trừ:  dầy thượng bì KXĐK  L85.9   

R23.8 Các thay đổi của không xác định khác của 
da 

 

 

Triệu chứng và dấu hiệu liên quan tới 
hệ thần kinh và hệ cơ xương 
(R25-R29)  

R25 Vận động không tự chủ bất thường 
Loại trừ:  rối loạn vận động xác định  G20-G26)  

rối loạn vận động khuôn đúc  F98.4   

 rối loạn tật máy giật  F95.-)  

R25.0 Bất thường vận động đầu 

R25.1 Rung, không xác định 
Loại trừ:  múa giật không xác định  G25.5   

 rung:  

 nguyên phát (G25.0)  

 do hysteria (F44.4)  

 cố ý  G25.2   

R25.2 Chuột rút và co cứng 
Loại trừ:  co cứng bàn tay  R29.0   

 co cứng ở trẻ em  G40.4   

R25.3 Co cứng cơ cục bộ 
Giật cơ KXĐK 

R25.8 Vận động không tự chủ bất thường không 
xác định khác 

R26 Bất thường dáng đi và chuyển 
động 

Loại trừ:   mất điều vận: 

  không xác định  R27.0   

 di truyền  G11.-)  

 di chuyển  giang mai   A52.1   

hội chứng bất động  liệt chi dưới  

(M62.3) 

R26.0 Dáng đi mất điều vận 
 áng đi lảo đảo 

R26.1 Dáng đi liệt 
 áng đi co cứng 

R26.2 Khó khăn khi đi chưa phân loại ở phần 
khác 

R26.3  Bất động 

 i chuyển nằm 

 i chuyển ngồi 

R26.8 Dáng đi và di chuyển bất thường KXĐK 
Không đứng v ng trên chân không xác định 
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R27 Other lack of coordination 
Excl.:  ataxic gait (R26.0)  

 hereditary ataxia (G11.-)  

vertigo NOS (R42)  

R27.0 Ataxia, unspecified 

R27.8 Other and unspecified lack of coordination 

R29 Other symptoms and signs 
involving the nervous and 
musculoskeletal systems 

R29.0 Tetany 
Carpopedal spasm 

Excl.:  tetany:  

 hysterical (F44.5)  

 neonatal (P71.3)  

 parathyroid (E20.9)  

 post-thyroidectomy (E89.2)  

R29.1 Meningismus 

R29.2 Abnormal reflex 
Excl.:  abnormal pupillary reflex (H57.0)  

 hyperactive gag reflex (J39.2)  

vasovagal reaction or syncope (R55)  

R29.3 Abnormal posture 

R29.4 Clicking hip 
Excl.:  congenital deformities of hip (Q65.-)  

R29.6 Tendency to fall, not elsewhere classified 
Tendency to fall because of old age or other 

unclear health problems 

Excl.:  accidents (X59.-)  

 difficulty in walking (R26.2)  

 dizziness and giddiness (R42)  

 falls causing injury (W00-W19)  

 falls due to diseases classified elsewhere  

syncope and collapse (R55)  

R29.8 Other and unspecified symptoms and 
signs involving the nervous and 
musculoskeletal systems 

 
Symptoms and signs involving the 
urinary system 
(R30-R39)  

R30 Pain associated with micturition 
Excl.:  psychogenic pain (F45.3)  

R30.0 Dysuria 
Strangury 

R30.1 Vesical tenesmus 

R30.9 Painful micturition, unspecified 
Painful urination NOS 

R31 Unspecified haematuria 
Excl.:  recurrent or persistent haematuria (N02.-)  

R27 Thiếu phối hợp khác 
Loại trừ:  dáng đi mất điều vận  R26.0  

 mất điều vận di truyền  G11.-) 

 chóng mặt KXĐK  R42     

R27.0 Mất điều vận, không xác định 

R27.8 Thiếu phối hợp không xác định khác 

R29 Triệu chứng và dấu hiệu khác liên 
quan tới hệ thần kinh và cơ xương 

R29.0 Co cứng 
Co cứng bàn tay bàn chân 

Loại trừ:  Co cứng do:  

 hysterica (F44.5)  

 ở sơ sinh  P71.3   

 do tuyến cận giáp  E20.9   

 sau phẫu thuật c t tuyến giáp 

(E89.2)  

R29.1 Hội chứng (co cứng) màng não 

R29.2 Phản xạ bất thường 
Loại trừ:  phản xạ đồng tử bất thường  H57.0  

 phản xạ ngậm miệng quá mức  J39.2   

 phản ứng mạch thần kinh phế vị hoặc 

ngất  R55   

R29.3 Tư thế bất thường 

R29.4 Chậu hông khoèo 
Loại trừ:   ị dạng bẩm sinh chậu hông (Q65.-)  

R29.6 Dễ ngã, chưa được phân loại ở phần khác  
 ễ ngã do tuổi cao hoặc các vấn đề sức khỏe 

không rõ khác 

Loại trừ:  tai nạn  X59  

khó khăn khi đi  R26.2  

 hoa m t và chóng mặt  R42) 

               ngã gây thương tổn  W00-W09) 

           ngã do bệnh phân loại ở phần khác 

               ngất và trụy mạch  R55      

R29.8 Triệu chứng và dấu hiệu không xác định 
khác liên quan tới hệ thần kinh và cơ 
xương 

 
Triệu chứng và dấu hiệu liên quan tới 
hệ tiết niệu 
(R30-R39)  

R30 Đau liên quan với tiểu tiện 
Loại trừ:  đau do tâm lý (F45.3)  

R30.0 Đái khó 
Đái són đau 

R30.1 Đau thắt bàng quang 

R30.9 Đái dắt đau, không xác định 
Tiểu tiện đau KXĐK 

R31 Đái máu không xác định 
Loại trừ:  đái máu tái diễn hay dai dẳng  N02.-)  
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R32 Unspecified urinary incontinence 
Enuresis NOS 

Excl.:  nonorganic enuresis (F98.0)  

stress incontinence and other specified 

urinary incontinence (N39.3-N39.4)  

R33 Retention of urine 

R34 Anuria and oliguria 
Excl.:  that complicating:  

 abortion or ectopic or molar 

pregnancy (O00-O07, O08.4)  

 pregnancy, childbirth and the 

puerperium (O26.8, O90.4)  

R35 Polyuria 
Frequency of micturition  

Nocturia 

Excl.:  psychogenic polyuria (F45.3)  

R36 Urethral discharge 
Penile discharge  

Urethrorrhoea 

R39 Other symptoms and signs 
involving the urinary system 

R39.0 Extravasation of urine 

R39.1 Other difficulties with micturition 
Hesitancy of micturition  

Poor urinary stream  

Splitting of urinary stream 

R39.2 Extrarenal uraemia 
Prerenal uraemia 

R39.8 Other and unspecified symptoms and 
signs involving the urinary system 

 

Symptoms and signs involving 
cognition, perception, emotional state 
and behaviour 
(R40-R46)  
 
Excl.:  those constituting part of a pattern of mental 

disorder (F00-F99)  

R40 Somnolence, stupor and coma 
Excl.:  coma:  

 diabetic (E10-E14 with common 

fourth character.0)  

 hepatic (K72.-)  

 hypoglycaemic (nondiabetic) (E15)  

 neonatal (P91.5)  

 uraemic (N19)  

R40.0 Somnolence 
Drowsiness 

 

R32 Tiểu tiện mất tự chủ không xác 
định 
Đái dầm KXĐK 

Loại trừ:  đái dầm không thực thể  F98.0   

đái không tự chủ do stress và đái 

không tự chủ không xác định khác 

(N39.3-N39.4)  

R33 Bí đái 

R34 Vô niệu và thiểu niệu 
Loại trừ:  gây biến chứng:  

 sẩy thai, hay chửa ngoài dạ con, 

hay chửa trứng  O00-O07, O08.4)  

 quá trình mang thai, sinh đẻ và hậu 

sản  O26.8, O90.4   

R35 Đa niệu 
Đái d t chu kỳ  

Đái đêm 

Loại trừ:  đái nhiều do tâm lý (F45.3)  

R36 Chất tiết niệu đạo 
Chất tiết dương vật  

Tiết dịch niệu đạo 

R39 Triệu chứng và dấu hiệu khác liên 
quan tới hệ tiết niệu 

R39.0 Tràn máu nước tiểu 

R39.1 Các khó khăn khác khi tiểu tiện 
Tiểu tiện ngập ngừng 

 òng nước tiểu kém  

 òng nước tiểu phân tách  

R39.2 Urê máu cao ngoài thận 
Urê máu cao trước thận 

R39.8 Triệu chứng và dấu hiệu không xác định 
khác liên quan tới hệ tiết niệu 

 

Triệu chứng và dấu hiệu liên quan tới  
nhận thức, tri giác và trạng thái cảm  
(R40-R46)  
 
Loại trừ:  nh ng dấu hiệu của một thể bệnh của rối loạn 

tâm thần  F00-F99)  

R40 Buồn ngủ, ngẩn ngơ và hôn mê 
Loại trừ:  hôn mê trong:  

 đái tháo đường  E10-E14 với ký tự 

thứ 4 chung.0)  

 gan (K72.-)  

 hạ đường huyết  không do đái tháo 

đường   E15   

 sơ sinh  P91.5   

 urê máu cao (N19)  

R40.0 Buồn ngủ 
Ngủ lơ mơ 
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R40.1 Stupor 
Semicoma 

Excl.:  stupor:  

 catatonic (F20.2)  

 depressive (F31-F33)  

 dissociative (F44.2)  

 manic (F30.2)  

R40.2 Coma, unspecified 
Unconsciousness NOS 

R41 Other symptoms and signs 
involving cognitive functions and 
awareness 
Excl.: `dissociative [conversion] disorders (F44.-)  

R41.0 Disorientation, unspecified 
Confusion NOS 

Excl.:  psychogenic disorientation (F44.8)  

R41.1 Anterograde amnesia 

R41.2 Retrograde amnesia 

R41.3 Other amnesia 
Amnesia NOS 

Excl.:  amnesic syndrome:  

 due to psychoactive substance use 

(F10-F19 with common fourth 

character.6)  

 organic (F04)  

transient global amnesia (G45.4)  

R41.8 Other and unspecified symptoms and 
signs involving cognitive functions and 
awareness 

R42 Dizziness and giddiness 
Light-headedness  

Vertigo NOS 

Excl.:  vertiginous syndromes (H81.-)  

R43 Disturbances of smell and taste 

R43.0 Anosmia 

R43.1 Parosmia 

R43.2 Parageusia 

R43.8 Other and unspecified disturbances of 
smell and taste 
Mixed disturbance of smell and taste 

R44 Other symptoms and signs 
involving general sensations and 
perceptions 
Excl.:  disturbances of skin sensation (R20.-)  

R44.0 Auditory hallucinations 

R44.1 Visual hallucinations 

R44.2 Other hallucinations 

R44.3 Hallucinations, unspecified 

 

R40.1 ngẩn ngơ 
Bán hôn mê 

Loại trừ:  ngẩn ngơ:  

 giảm trương lực  F20.2   

 trầm cảm  F31-F33)  

 phân ly (F44.2)  

 hưng cảm  F30.2   

R40.2 Hôn mê, không xác định 
Mất ý thức KXĐK 

R41 Triệu chứng và dấu hiệu khác liên 
quan đến chức năng nhận thức và 
tri giác 
Loại trừ:  rối loạn phân li [chuyển dạng  F44.-)  

R41.0 Mất định hướng, không xác định 
Chứng lẫn lộn KXĐK 

Loại trừ:  Mất định hướng tâm sinh  F44.8   

R41.1 Quên thuận chiều 

R41.2 Quên ngược chiều 

R41.3 Các loại quên khác 
Quên KXĐK 

Loại trừ:  hội chứng quên:  

 do sử dụng chất kích thần  F10-

F19 với ký tự thứ 4 chung. 6)  

 thực thể  F04   

 quên toàn bộ tạm thời  G45.4   

R41.8 Triệu chứng và dấu hiệu không xác định 
khác liên quan đến chức năng nhận thức 
và nhận biết 

R42 Hoa mắt và chóng mặt 
Đau đầu nhẹ 

Chóng mặt KXĐK  

Loại trừ:  hội chứng chóng mặt  H81.-)  

R43 Rối loạn về mùi và vị  

R43.0 Mất khứu giác 

R43.1 Loạn khứu giác 

R43.2 Loạn vị giác 

R43.8 Rối loạn không xác định và rối loạn khác 
về mùi và vị 
Rối loạn hỗn hợp về mùi và vị 

R44 Triệu chứng và dấu hiệu khác về 
cảm giác và tri giác tổng quát 
Loại trừ:  rối loạn về cảm giác da  R20.-)  

R44.0 Ảo giác âm thanh 

R44.1 Ảo giác nhìn 

R44.2 Các ảo giác khác 

R44.3 Ảo giác, không xác định 
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R44.8 Other and unspecified symptoms and 
signs involving general sensations and 
perceptions 

R45 Symptoms and signs involving 
emotional state 

R45.0 Nervousness 
Nervous tension 

R45.1 Restlessness and agitation 

R45.2 Unhappiness 
Worries NOS 

R45.3 Demoralization and apathy 

R45.4 Irritability and anger 

R45.5 Hostility 

R45.6 Physical violence 

R45.7 State of emotional shock and stress, 
unspecified 

R45.8 Other symptoms and signs involving 
emotional state 
Suicidal ideation (tendencies) 

Excl.:  suicidal ideation constituting part of a 

mental disorder (F00-F99)  

R46 Symptoms and signs involving 
appearance and behaviour 

R46.0 Very low level of personal hygiene 

R46.1 Bizarre personal appearance 

R46.2 Strange and inexplicable behaviour 

R46.3 Overactivity 

R46.4 Slowness and poor responsiveness 
Excl.:  stupor (R40.1)  

R46.5 Suspiciousness and marked evasiveness 

R46.6 Undue concern and preoccupation with 
stressful events 

R46.7 Verbosity and circumstantial detail 
obscuring reason for contact 

R46.8 Other symptoms and signs involving 
appearance and behaviour 
Incl.:  Self neglect NOS 

Excl.:  insufficient intake of food and water due 

to self neglect (R63.6)  

Symptoms and signs involving speech 
and voice 
(R47-R49)  

R47 Speech disturbances, not 
elsewhere classified 
Excl.:  Autism (F84.0-F84.1)  

 Cluttering (F98.6)  

Specific developmental disorders of 

speech and language (F80.-)  

R44.8 Triệu chứng và dấu hiệu không xác định 
khác về cảm giác và tri giác toàn thể 

R45 Triệu chứng và dấu hiệu về trạng 
thái cảm xúc 

R45.0 Căng thẳng 
Căng thẳng thần kinh 

R45.1 Không nghỉ và kích động 

R45.2 Bất ổn 
Lo âu KXĐK 

R45.3 Vô đạo đức và vô cảm 

R45.4 Cáu gắt và tức giận 

R45.5 Thù địch 

R45.6 Bạo hành về thể xác (thể lực) 

R45.7 Trạng thái choáng cảm xúc và stress, 
không xác định 

R45.8 Triệu chứng và dấu hiệu khác về trạng thái 
cảm xúc 
Ý định tự sát  khuynh hướng  

Loại trừ:  ý định tự sát là một phần của một rối 

loạn tâm thần  F00-F99) 

R46 Triệu chứng và dấu hiệu khác về vẻ 
bề ngoài và hành vi 

R46.0 Ý thức vệ sinh cá nhân kém 

R46.1 Vẻ bề ngoài kỳ quặc con người 

R46.2 Hành vi kỳ lạ và khó hiểu 

R46.3 Tăng động 

R46.4 Phản ứng nghèo nàn và chậm chạp 
Loại trừ:  ngẩn ngơ(R40.1)  

R46.5 Nghi ngờ và lảng tránh rõ rệt 

R46.6 Lo lắng và bận tâm quá mức vì stress 

R46.7 Chứng nói dài và quá chi tiết gây khó hiểu 

R46.8 Triệu chứng và dấu hiệu khác về vẻ bề 
ngoài và hành vi 
Bao gồm:  tự bỏ bê bản thân  KXĐK 

Loại trừ:  thức ăn và nước đưa vào cơ thể không 

đủ do tự bỏ bê bản thân (R63.6) 

 
Triệu chứng và dấu hiệu liên quan tới 
ngôn ngữ và giọng nói 
(R47-R49)  

R47 Rối loạn lời nói, chưa được phân 
loại ở phần khác 
Loại trừ:  chứng tự kỷ  F84.0-F84.1)  

nói lộn xộn (F98.6)  

rối loạn phát triển về lời nói và ngôn 

ng   F80.-)  

 nói l p [lời l p]  F98.5)  
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Stuttering [stammering] (F98.5)  

R47.0 Dysphasia and aphasia 
Excl.:  progressive isolated aphasia (G31.0)  

R47.1 Dysarthria and anarthria 

R47.8 Other and unspecified speech 
disturbances 

R48 Dyslexia and other symbolic 
dysfunctions, not elsewhere 
classified 
Excl.:  specific developmental disorders of 

scholastic skills (F81.-)  

R48.0 Dyslexia and alexia 

R48.1 Agnosia 

R48.2 Apraxia 

R48.8 Other and unspecified symbolic 
dysfunctions 
Acalculia  

Agraphia 

R49 Voice disturbances 
Excl.:  psychogenic voice disturbance (F44.4)  

R49.0 Dysphonia 
Hoarseness 

R49.1 Aphonia 
Loss of voice 

R49.2 Hypernasality and hyponasality 

R49.8 Other and unspecified voice disturbances 
Change in voice NOS 

 
General symptoms and signs 
(R50-R69)  

R50 Fever of other and unknown origin 
Excl.:  fever of unknown origin (during)(in):  

 labour (O75.2)  

 newborn (P81.9)  

puerperal pyrexia NOS (O86.4)  

R50.2 Drug-induced fever 
Use additional external cause code (Chapter XX), 

if desired, to identify drug. 

R50.8 Other specified fever 
Fever with chills  

Fever with rigors  

Persistent fever 

R50.9 Fever, unspecified 
Hyperpyrexia NOS  

Pyrexia NOS 

Excl.:  malignant hyperthermia due to 

anaesthesia (T88.3)  

 

 

 
R47.0 rối loạn khả năng nói và mất khả năng nói 

Loại trừ:  mất khả năng nói riêng lẻ tiến triển 

(G31.0)  

R47.1 Rối loạn vận ngôn và mất vận ngôn 

R47.8 Rối loạn ngôn ngữ khác và không xác định  

R48 Rối loạn khả năng đọc và các rối 
loạn khác chưa được phân loại ở 
phần khác 
Loại trừ:  rối loạn phát triển cụ thể liên quan tới 

khả năng học tập  F81.-)  

R48.0 Rối loạn khả năng đọc và mất khả năng 
đọc 

R48.1 Mất nhận thức 

R48.2 Mất khả năng điều khiển động tác 

R48.8 Các rối loạn khác 
Mất khả năng tính toán 

Mất khả năng viết 

R49 Rối loạn giọng nói 
Loại trừ:  rối loạn giọng nói do tâm sinh (F44.4)  

R49.0 Chứng khó phát âm 
Nói giọng khàn 

R49.1 Mất tiếng 
Mất lời nói 

R49.2 Giọng mũi cao và giọng âm mũi thấp 

R49.8 Rối loạn giọng nói không đặc hiệu và khác 
Thay đổi giọng nói không xác định 

 

Triệu chứng và dấu hiệu tổng quát 
(R50-R69)  

R50 Sốt không rõ nguyên nhân và căn 
nguyên khác 
Loại trừ:  Sốt không rõ nguyên nhân  trong thời 

gian):  

 lao động  O75.2   

 sơ sinh  P81.9   

 sốt thai sản KXĐK (O86.4)  

R50.2 Sốt do thuốc 
Sử dụng mã nguyên nhân bên ngoài bổ sung 

 chương XX  nếu cần để muốn xác định loại thuốc 

R50.8 Sốt đặc hiệu khác 
Sốt kèm rùng mình 

Sốt kèm rét run 

Sốt dai dẳng 

R50.9 Sốt, không xác định 
Sốt cao KXĐK 

Sốt KXĐK 

Loại trừ:  tăng thân nhiệt ác tính do gây mê 

(T88.3)  
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R51 Headache 
Facial pain NOS 

Excl.:  atypical facial pain (G50.1)  

migraine and other headache syndromes 

(G43-G44)  

trigeminal neuralgia (G50.0)  

R52 Pain, not elsewhere classified 
Incl.:  pain not referable to any one organ or 

body region 

Excl.:  chronic pain personality syndrome 

(F62.8)  

 headache (R51)  

 pain (in):  

 abdomen (R10.-)  

 back (M54.9)  

 breast (N64.4)  

 chest (R07.1-R07.4)  

 ear (H92.0)  

 eye (H57.1)  

 joint (M25.5)  

 limb (M79.6)  

 lumbar region (M54.5)  

 pelvic and perineal (R10.2)  

 psychogenic (F45.4)  

 shoulder (M75.8)  

 spine (M54.-)  

 throat (R07.0)  

 tongue (K14.6)  

 tooth (K08.8)  

renal colic (N23)  

R52.0 Acute pain 

R52.1 Chronic intractable pain 

R52.2 Other chronic pain 

R52.9 Pain, unspecified 
Generalized pain NOS 

R53 Malaise and fatigue 
Asthenia NOS  

Debility:  

 NOS  

 chronic  

General physical deterioration  

Lethargy  

Tiredness 

Excl.:  debility:  

 congenital (P96.9)  

 senile (R54)  

 exhaustion and fatigue (due to)(in):  

 combat (F43.0)  

 excessive exertion (T73.3)  

 exposure (T73.2)  

 heat (T67.-)  

 neurasthenia (F48.0)  

 pregnancy (O26.8)  

 senile asthenia (R54)  

 fatigue syndrome (F48.0)  

 fatigue syndrome  

51 Đau đầu 
Đau mặt KXĐK 

Loại trừ:  đau mặt không điển hình (G50.1)  

đau nửa đầu và hội chứng đau đầu 

khác (G43-G44)  

 đau dây thần kinh sinh ba  G50.0   

R52 Đau chưa được phân loại ở phần 
khác 
Bao gồm:  đau không cụ thể ở bất kỳ cơ quan hay 

bộ phận cơ thể nào 

Loại trừ:  Hội chứng nhân cách do đau mãn tính 

(F62.8)  

 đau đầu  R51  

đau  tại :  

 bụng  R10.-)  

 lưng  M54.9   

 vú (N64.4)  

 ngực  R07.1-R07.4)  

 tai (H92.0)  

 m t  H57.1   

 khớp  M25.5   

 chi (M79.6)  

 vùng th t lưng hông  M54.5   

 chậu và đáy chậu  R10.2   

 do tâm thần (F45.4)  

 vai (M75.8)  

 Cột sống  M54.-)  

 họng (R07.0)  

 lưỡi  K14.6   

 răng  K08.8   

 cơn đau thận  N23   

R52.0 Đau cấp tính 

R52.1 Đau mạn tính khó chữa 

R52.2 Đau mạn tính khác 

R52.9 Đau, không xác định 
Đau toàn thể KXĐK 

R53 Khó ở và mệt mỏi 
Suy nhược KXĐK 

Yếu ớt:  

 KXĐK  

 mạn tính  

Giảm thể lực toàn thể  

Li bì 

Mệt mỏi  

Loại trừ:  Suy nhược do  

 bẩm sinh  P96.9   

 tuổi già  R54   

kiệt sức và mệt mỏi  do  trong:  

 chiến đấu  F43.0   

 G ng sức  T73.3   

 phơi phiễm (T73.2)  

 nhiệt  T67.-)  

 suy nhược thần kinh  F48.0   

 mang thai (O26.8)  

 suy nhược tuổi già  R54   

hội chứng mệt nhọc F48.0  
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 postviral (G93.3)  

R54 Senility 
Old age  

Senescence 
without mention of psychosis 

Senile:  

 asthenia  

 debility 

Excl.:  senile psychosis (F03)  

 

R55 Syncope and collapse 
Blackout  

Fainting 

Excl.:  neurocirculatory asthenia (F45.3)  

 orthostatic hypotension (I95.1)  

neurogenic orthostatic hypotension 

(G90.3)  

 shock:  

 NOS (R57.9)  

 cardiogenic (R57.0)  

 complicating or following:  

 abortion or ectopic or molar 

pregnancy (O00-O07, O08.3)  

 labour and delivery (O75.1)  

 postoperative (T81.1)  

 Stokes-Adams attack (I45.9)  

 syncope:  

 carotid sinus (G90.0)  

 heat (T67.1)  

 psychogenic (F48.8)  

unconsciousness NOS (R40.2)  

R56 Convulsions, not elsewhere 
classified 
Excl.:  convulsions and seizures (in):  

 dissociative (F44.5)  

 epilepsy (G40-G41)  

 newborn (P90)  

R56.0 Febrile convulsions 

R56.8 Other and unspecified convulsions 
Fit NOS  

Seizure (convulsive) NOS 

R57 Shock, not elsewhere classified 
Excl.:  shock (due to):  

 anaesthesia (T88.2)  

 anaphylactic (due to):  

 NOS (T78.2)  

 adverse food reaction (T78.0)  

 serum (T80.5)  

 complicating or following abortion or 

ectopic or molar pregnancy (O00-O07, 

O08.3)  

 electric (T75.4)  

 lightning (T75.0)  

 obstetric (O75.1)  

 postoperative (T81.1)  

 psychic (F43.0)  

 sau nhiễm virut (G93.3)  

R54 Suy yếu do tuổi già 
Tuổi già  

Già yếu  
không đề cập đến loạn tâm thần 

Lão suy:  

 Suy nhược  

 Yếu ớt 

Loại trừ:  loạn tâm thần tuổi già  F03   

R55 Ngất và ngã quỵ 
Ngất trong giâu lát 

Ngất  

Loại trừ:  suy nhược tuần hoàn thần kinh  F45.3   

hạ huyết áp tư thế (I95.1)  

do thần kinh  G90.3   

 sốc: 

 KXĐK (R57.9)  

 sốc tim (R57.0)  

 biến chứng hoặc sau:  

 sẩy thai hay chửa ngoài dạ con 
chửa trứng  O00-O07, O08.3)  

 chuyển dạ và cuộc đẻ (O75.1)  

 hậu phẫu  T81.1   

 Cơn Stokes -Adams (I45.9)  

Ngất:  

 xoang động mạch cảnh  G90.0   

 nhiệt  T67.1   

 do tâm thần  F48.8   

mất ý thức KXĐK (R40.2)  

R56 Co giật, chưa phân loại ở nơi khác 
Loại trừ:  Co giật và cơn động kinh  trong :  

 phân li (F44.5)  

 động kinh  G40-G41)  

 sơ sinh  P90   

R56.0 Co giật do sốt 

R56.8 Co giật không đặc hiệu khác 
Cơn động kinh mất ý thức KXĐK 

Cơn động kinh  co giật  KXĐK 

R57 Sốc chưa được phân loại ở phần 
khác 
Loại trừ:  sốc (do):  

 gây mê (T88.2)  

 phản vệ  do :  

 KXĐK (T78.2)  

 phản ứng phụ do thức ăn 

(T78.0)  

 huyết thanh  T80.5   

 biến chứng hoặc sau chửa ngoài dạ 

con, chửa trứng  O00-O07, O08.3)  

 điện giật (T75.4)  

 sét đánh  T75.0   

 sản khoa  O75.1   

 hậu phẫu  T81.1   

 do tâm thần (F43.0)  

 nhiễm khuẩn  A41.9   

 chấn thương  T79.4   

 hội chứng choáng nhiễm độc  A48.3   
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 septic (A41.9)  

 traumatic (T79.4)  

toxic shock syndrome (A48.3)  

R57.0 Cardiogenic shock 

R57.1 Hypovolaemic shock 

R57.2 Septic shock 

R57.8 Other shock 
Endotoxic shock 

R57.9 Shock, unspecified 
Failure of peripheral circulation NOS 

R58 Haemorrhage, not elsewhere 
classified 
Haemorrhage NOS 

R59 Enlarged lymph nodes 
Incl.:  swollen glands 

Excl.:  lymphadenitis:  

 NOS (I88.9)  

 acute (L04.-)  

 chronic (I88.1)  

 mesenteric (acute)(chronic) (I88.0)  

R59.0 Localized enlarged lymph nodes 

R59.1 Generalized enlarged lymph nodes 
Lymphadenopathy NOS 

Excl.:  HIV disease resulting in (persistent) 

generalized lymphadenopathy (B23.1)  

R59.9 Enlarged lymph nodes, unspecified 

R60 Oedema, not elsewhere classified 
Excl.:  ascites (R18)  

 hydrops fetalis NOS (P83.2)  

 hydrothorax (J94.8)  

 oedema (of):  

 angioneurotic (T78.3)  

 cerebral (G93.6)  

 cerebral  

 due to birth injury (P11.0)  

 gestational (O12.0)  

 hereditary (Q82.0)  

 larynx (J38.4)  

 malnutrition (E40-E46)  

 nasopharynx (J39.2)  

 newborn (P83.3)  

 pharynx (J39.2)  

 pulmonary (J81)  

R60.0 Localized oedema 

R60.1 Generalized oedema 

R60.9 Oedema, unspecified 
Fluid retention NOS 

R61 Hyperhidrosis 

R61.0 Localized hyperhidrosis 

R61.1 Generalized hyperhidrosis 

 

 

R57.0 Sốc tim 

R57.1 Sốc giảm thể tích 

R57.2  Sốc nhiễm khuẩn 

R57.8 Sốc khác 
Sốc do nội độc tố 

R57.9 Sốc không xác định 
Suy tuần hoàn ngoại vi KXĐK 

R58 Chảy máu chưa được phân loại ở 
phần khác 
Chảy máu KXĐK 

 

R59 Hạch bạch huyết to 
Bao gồm:  sưng hạch 

Loại trừ:  viêm hạch bạch huyết:  

 KXĐK (I88.9)  

 cấp tính (L04.-)  

 mạn tính  I88.1   

 Hạch mạch treo  cấp   mạn  

(I88.0)  

R59.0 Hạch to khu trú 

R59.1 Hạch to toàn thân 
Hội chứng hạch to, KXĐK 

Loại trừ:  Hội chứng hạch to toàn thân  kéo dài  

hậu quả của nhiễm HIV (B23.1)  

R59.9 Hạch to, không xác định 

R60 Phù, chưa phân loại nơi khác 
Loại trừ:  cổ trướng  R18   

phù thai nhi KXĐK  P83.2   

tràn dịch màng phổi  J94.8   

  phù (tại):  

 mạch máu thần kinh (T78.3)  

 não (G93.6) 

 do tổn thương khi sinh (P11.0)  

 thời kỳ mang thai  O12.0   

 di truyền  Q82.0   

 thanh quản  J38.4   

 suy dinh dưỡng  E40-E46)  

 mũi hầu  J39.2   

 sơ sinh  P83.3   

 hầu  J39.2   

 phổi  J81   

R60.0 Phù khu trú 

R60.1 Phù toàn thể 

R60.9 Phù không xác định 
Ứ dịch KXĐK 

R61 Tăng tiết mồ hôi 

R61.0 Tăng tiết mồ hôi khu trú 

R61.1 Tăng tiết mồ hôi toàn thể 
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R61.9 Hyperhidrosis, unspecified 
Excessive sweating  

Night sweats 

R62 Lack of expected normal 
physiological development 
Excl.:  delayed puberty (E30.0)  

R62.0 Delayed milestone 
Delayed attainment of expected physiological 

developmental stage  

Late:  

 talker  

 walker 

R62.8 Other lack of expected normal 
physiological development 
Failure to:  

 gain weight  

 thrive 

Infantilism NOS  

Lack of growth  

Physical retardation 

Excl.:  HIV disease resulting in failure to thrive 

(B22.2)  

physical retardation due to malnutrition 

(E45)  

R62.9 Lack of expected normal physiological 
development, unspecified 

R63 Symptoms and signs concerning 
food and fluid intake 
Excl.:  bulimia NOS (F50.2)  

eating disorders of nonorganic origin 

(F50.-)  

malnutrition (E40-E46)  

R63.0 Anorexia 
Loss of appetite 

Excl.:  anorexia nervosa (F50.0)  

loss of appetite of nonorganic origin 

(F50.8)  

R63.1 Polydipsia 
Excessive thirst 

R63.2 Polyphagia 
Excessive eating  

Hyperalimentation NOS 

R63.3 Feeding difficulties and mismanagement 
Feeding problem NOS 

Excl.:  feeding problems of newborn (P92.-)  

infant feeding disorder of nonorganic 

origin (F98.2)  

R63.4 Abnormal weight loss 

R63.5 Abnormal weight gain 
Excl.:  excessive weight gain in pregnancy 

(O26.0)  

obesity (E66.-)  

 
 
 
 

R61.9 Tăng tiết mồ hôi, không xác định 
Ra Mồ hôi quá mức 

Ra Mồ hôi ban đêm  

R62 Phát triển sinh lý không bình 
thường như mong muốn 
Loại trừ:  dậy thì muộn  E30.0   

R62.0 Chậm đạt các mốc phát triển 
Chậm đạt được các mốc phát triển sinh lý  theo lứa 

tuổi 

Chậm:  

 nói  

 đi 

R62.8 Phát triển sinh lý không bình thường khác 
Kém:  

 tăng cân 

 lớn nhanh  

Nhi tính không xác định 

Không lớn lên  

Chậm phát triển thể lực  

Loại trừ:  nhiễm HIV dẫn đến chậm lớn (B22.2) 

 chậm phát triển thể lực do suy sinh 

dưỡng  E45   

R62.9 Phát triển sinh lí không bình thường, 
không xác định 

R63 Triệu chứng và dấu hiệu liên quan 
tới thực phẩm và dịch đưa vào cơ 
thể 
Loại trừ:  ăn vô độ KXĐK (F50.2)  

 rối loạn ăn không có nguồn gốc thực 

thể  F50.-)  

suy dinh dưỡng  E40-E46)  

R63.0 Chán ăn 
Mất khẩu vị 

Loại trừ:  chán ăn do thần kinh  F50.0   

Mất khẩu vị không có nguồn gốc thực 

thể  F50.8   

R63.1 Chứng khát nước nhiều 
Khát nước quá mức 

R63.2 Chứng ăn nhiều 
Ăn quá mức  

Ăn quá nhiều KXĐK 

R63.3 Khó khăn khi cho ăn và quản lý kém 
Vấn đề về cho ăn, KXĐK 

Loại trừ:  Các vấn đề cho ăn ở sơ sinh  P92.-)  

Rối loạn nuôi dưỡng ở trẻ em có 

nguồn gốc không thực thể  F98.2   

R63.4 Giảm cân bất thường 

R63.5 Tăng cân bất thường 
Loại trừ:  tăng cân quá mức khi mang thai 

(O26.0)  

 Béo phì (E66.-)  

 
 
 
 
 



 – 606 – 

R63.6 Insufficient intake of food and water due to 
self neglect 
Excl.:  starvation due to anorexia (R63.0)  

 starvation due to privation of food (X53)  

 thirst due to privation of water (X54)  

self neglect NOS (R46.8)  

R63.8 Other symptoms and signs concerning 
food and fluid intake 

R64 Cachexia 
Excl.:  HIV disease resulting in wasting 

syndrome (B22.2)  

 malignant cachexia (C80.-)  

nutritional marasmus (E41)  

R65 Systemic Inflammatory Response 
Syndrome [SIRS] 
Note:  This category should never be used in 

primary coding. The category is for use in 

multiple coding to identify this condition 

resulting from any cause. A code from 

another chapter should be assigned first to 

indicate the cause or underlying disease. 

R65.0 Systemic Inflammatory Response 
Syndrome of infectious origin without 
organ failure 

R65.1 Systemic Inflammatory Response 
Syndrome of infectious origin with organ 
failure 
Severe sepsis 

R65.2 Systemic Inflammatory Response 
Syndrome of non-infectious origin without 
organ failure 

R65.3 Systemic Inflammatory Response 
Syndrome of non-infectious origin with 
organ failure 

R65.9 Systemic Inflammatory Response 
Syndrome, unspecified 

R68 Other general symptoms and signs 

R68.0 Hypothermia, not associated with low 
environmental temperature 
Excl.:  hypothermia (due to)(of):  

 NOS (accidental) (T68)  

 anaesthesia (T88.5)  

 low environmental temperature (T68)  

 newborn (P80.-)  

R68.1 Nonspecific symptoms peculiar to infancy 
Excessive crying of infant  

Irritable infant 

Excl.:  neonatal cerebral irritability (P91.3)  

teething syndrome (K00.7)  

R68.2 Dry mouth, unspecified 
Excl.:  dry mouth due to:  

 dehydration (E86)  

 sicca syndrome [Sjögren] (M35.0)  

salivary gland hyposecretion (K11.7)  

R63.6  Thực ăn và nước đưa vào cơ thể không 
 đủ do tự bỏ bê bản thân (R63.6) 

Loại trừ:  đói do chán ăn (R63.0) 

đói do thiếu thực phẩm  X53  

khát do thiếu nước  X54  

tự bỏ bê bản thân KXĐK  R46.8  

R63.8 Triệu chứng và dấu hiệu khác liên quan 
đến thức ăn và dịch đưa vào cơ thể 

R64 Suy mòn 
Loại trừ:  bệnh HIV dẫn đến hội chứng suy mòn 

(B22.2)  

suy mòn ác tính (C80.-)  

suy dinh dưỡng thể teo đét (E41)  

R65  Hội chứng đáp ứng viêm hệ thống 
 (SIRS) 

Ghi chú:  Mục này không bao giờ được dùng 

làm mã chính mà chỉ được dùng khi 

có nhiều mã, nhằm xác định nguyên 

nhân gây ra tình trạng này cần dùng 

một mã bệnh chính từ 1 chương khác 

để chỉ nguyên nhân hoặc bệnh nền của 

hội chứng này. 

R65.0  Hội chứng đáp ứng viêm hệ thống do 
nhiễm trùng không có suy cơ quan 

R65.1  Hội chứng đáp ứng viêm hệ thống do 
nhiễm trùng có suy cơ quan 

 Nhiễm khuẩn nặng 

R65.2  Hội chứng đáp ứng viêm hệ thống không 
do nhiễm trùng không có suy cơ quan 

R65.3  Hội chứng đáp ứng viêm hệ thống không 
do nhiễm trùng có suy cơ quan 

R65.9  Hội chứng đáp ứng viêm hệ thống, không 
xác định 

R68 Triệu chứng và dấu hiệu toàn thể 
khác 

R68.0 Hạ thân nhiệt, không liên quan đến nhiệt 
độ môi trường thấp 
Loại trừ:  hạ thân nhiệt  do   của):  

 KXĐK  ngẫu nhiên   T68   

 gây mê (T88.5)  

 nhiệt độ môi trường thấp  T68   

 sơ sinh  P80.-)  

R68.1 Triệu chứng riêng không đặc hiệu của trẻ 
em 
Khóc quá nhiều ở trẻ em  

Trẻ em bị kích thích 

Loại trừ:  kích thích não sơ sinh  P91.3  

 hội chứng răng  K00.7   

R68.2 Miệng khô không xác định 
Loại trừ:  miệng khô do: 

 mất nước  E86   

 hội chứng khô [Sjögren]  M35.0   

 giảm tiết tuyến nước bọt  K11.7   
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R68.3 Clubbing of fingers 
Clubbing of nails 

Excl.:  congenital clubfinger (Q68.1)  

 congenital clubnail (Q84.6)  

R68.8 Other specified general symptoms and 
signs 

R69 Unknown and unspecified causes 
of morbidity 
Illness NOS  

Undiagnosed disease, not specified as to the site or 

system involved 

 

Abnormal findings on examination of 
blood, without diagnosis 
(R70-R79)  
 
Excl.:  abnormalities (of)(on):  

 antenatal screening of mother (O28.-)  

 coagulation (D65-D68)  

 lipids (E78.-)  

 platelets and thrombocytes (D69.-)  

 white blood cells classified elsewhere (D70-

D72)  

diagnostic abnormal findings classified elsewhere 

- see Alphabetical Index  

haemorrhagic and haematological disorders of 

fetus and newborn (P50-P61)  

R70 Elevated erythrocyte sedimentation 
rate and abnormality of plasma 
viscosity 

R70.0 Elevated erythrocyte sedimentation rate 

R70.1 Abnormal plasma viscosity 

R71 Abnormality of red blood cells 
Abnormal red-cell:  

 morphology NOS  

 volume NOS 

Anisocytosis  

Poikilocytosis 

Excl.:  anaemias (D50-D64)  

 polycythaemia:  

 NOS (D75.1)  

 benign (familial) (D75.0)  

 neonatorum (P61.1)  

 secondary (D75.1)  

 vera (D45)  

R72 Abnormality of white blood cells, 
not elsewhere classified 
Abnormal leukocyte differential NOS 

Excl.:  leukocytosis (D72.8)  

 

 

R68.3 Chứng ngón tay hình dùi trống 
 Móng tay hình dùi chống 

Loại trừ:  ngón tay hình dùi chống bẩm sinh 

(Q68.1)  

 móng hình chùy bẩm sinh (Q84.6)  

R68.8 Triệu chứng và dấu hiệu toàn thể đặc hiệu 
khác 

R69 Nguyên nhân mắc bệnh không đặc 
hiệu và không rõ 
Đau ốm KXĐK 

 ệnh không có chuẩn đoán, không xác định cả vị 

trí và hệ thống liên quan  

 
Phát hiện bất thường về xét nghiệm 
máu, không có chẩn đoán 
(R70-R79)  
 
Loại trừ:  Các bất thường   về :  

 Khám sàng lọc bà mẹ mang thai trước sinh 

(O28.-)  

 Đông máu   65-D68)  

 Lipids (E78.-)  

 Tiểu cầu và khối tiểu cầu   69.-)  

 bạch cầu đã phân loại ở phần khác (D70-

D72)  

các phát hiện bất thường về chẩn đoán đã được 

phân loại ở phần khác 

  Xem  ảng  anh mục bệnh tật theo ch  cái 

 IC  Tập 3 , rối loạn huyết học và chảy máu ở 

thai nhi và trẻ sơ sinh  P50-P61)  

R70 Độ lắng hồng cầu và bất thường độ 
nhớt huyết tương 

R70.0 Tăng độ lắng hồng cầu 

R70.1 Bất thương độ nhớt huyết tương 

R71 Bất thường về hồng cầu 
Hồng cầu bất thường về:  

 Hình thái, KXĐK  

 Thể tích, KXĐK 

Hồng cầu không đều 

Hồng cầu biến dạng  

Loại trừ:  thiếu máu   50-D64)  

 chứng tăng hồng cầu:  

 KXĐK (D75.1) 

 lành tính  gia đình    75.0   

 sơ sinh  P61.1   

 thứ phát   75.1   

 vô căn   45   

R72 Bất thường về bạch cầu, chưa 
được phân loại ở phần khác 
 ạch cầu biệt hoá bất thường KXĐK 

Loại trừ:   tăng bạch cầu   72.8   
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R73 Elevated blood glucose level 
Excl.:  diabetes mellitus (E10-E14)  

 diabetes mellitus  

 in pregnancy, childbirth and the 

puerperium (O24.-)  

 neonatal disorders (P70.0-P70.2)  

postsurgical hypoinsulinaemia (E89.1)  

R73.0 Abnormal glucose tolerance test 
Diabetes:  

 chemical  

 latent 

Impaired glucose tolerance  

Prediabetes 

R73.9 Hyperglycaemia, unspecified 

R74 Abnormal serum enzyme levels 

R74.0 Elevation of levels of transaminase and 
lactic acid dehydrogenase [LDH] 

R74.8 Abnormal levels of other serum enzymes 
Abnormal level of:  

 acid phosphatase  

 alkaline phosphatase  

 amylase  

 lipase [triacylglycerol lipase] 

R74.9 Abnormal level of unspecified serum 
enzyme 

R75 Laboratory evidence of human 
immunodeficiency virus [HIV] 
Nonconclusive HIV-test finding in infants 

Excl.:  asymptomatic human immunodeficiency 

virus [HIV]  

 infection status (Z21)  

human immunodeficiency virus [HIV] 

disease (B20-B24)  

human immunodeficiency virus [HIV] 

disease complicating pregnancy, 

childbirth and the puerperium (O98.7)  

R76 Other abnormal immunological 
findings in serum 

R76.0 Raised antibody titre 
Excl.:  isoimmunization, in pregnancy (O36.0-

O36.1)  

 isoimmunization, in pregnancy  

 affecting fetus or newborn (P55.-)  

R76.1 Abnormal reaction to tuberculin test 
Abnormal result of Mantoux test 

R76.2 False-positive serological test for syphilis 
False-positive Wassermann reaction 

R76.8 Other specified abnormal immunological 
findings in serum 
Raised level of immunoglobulins NOS 

 

R73 Tăng nồng độ Glucoza máu 
Loại trừ:  đái tháo đường E10-E14  

 trong mang thai, sinh đẻ và sau đẻ 

(O24.-)  

rối loạn ở trẻ sơ sinh  P70.0-P70.2)  

 hạ insulin máu sau phẫu thuật  E89.1   

R73.0 Test dung nạp glucoza bất thường  
Đái tháo đường:  

 Hoá chất  

 Tiềm năng 

Suy giảm dung nạp glucoza  

Tiền đái tháo đường  

R73.9 Tăng đường huyết, không xác định 

R74 Bất thường nồng độ enzym huyết 
thanh 

R74.0 Tăng men tranzaminase và men acid lactic 
dehydrogenase (LDH) 

R74.8 Các bất thường nồng độ enzym huyết 
thanh khác 
 ất thường nồng độ của:  

 men acid phosphatase  

 men alkaline phosphatase  

 men amylase  

 men lipase [triacylglycerol lipase] 

R74.9  Bất thường nồng độ enzym huyết thanh 
không đặc hiệu 

R75 Biểu hiện cận lâm sàng của virus 
gây suy giảm miễn dịch ở người 
[HIV] 
Test HIV không kết luận được của trẻ em 

Loại trừ:  virus suy giảm miễn dịch không triệu 

chứng [HIV]  

 trạng thái nhiễm khuẩn  Z21   

 bệnh do virus suy giảm miễn dịch 

người [HIV]   20-B24)  

 bệnh do virus gây suy giảm miễn dịch 

người [HIV] gây biến chứng thai 

nghén, lúc đẻ và sau đẻ  O98.7) 

R76 Các phát hiện bất thường khác về 
miễn dịch trong huyết thanh 

R76.0 Tăng chuẩn độ kháng thể 
Loại trừ:  đồng miễn dịch trong mang thai 

O36.0-O36.1  

 trong thai nhi và sơ sinh  P55.-)  

R76.1 Phản ứng bất thường với test tuberculin 
Kết quả bất thường với test Mantoux 

R76.2 Test huyết thanh dương tính giả với giang 
mai 
Phản ứng Wasserman dương tính giả 

R76.8 Các kết quả miễn dịch bất thường đặc 
hiệu khác của huyết thanh 
Tăng tỷ lệ immunoglobulin không xác định 



 – 609 – 

R76.9 Abnormal immunological finding in serum, 
unspecified 

R77 Other abnormalities of plasma 
proteins 
Excl.:  disorders of plasma-protein metabolism 

(E88.0)  

R77.0 Abnormality of albumin 

R77.1 Abnormality of globulin 
Hyperglobulinaemia NOS 

R77.2 Abnormality of alphafetoprotein 

R77.8 Other specified abnormalities of plasma 
proteins 

R77.9 Abnormality of plasma protein, 
unspecified 

R78 Findings of drugs and other 
substances, not normally found in 
blood 
Excl.:  mental and behavioural disorders due to 

psychoactive substance use (F10-F19)  

R78.0 Finding of alcohol in blood 
Use additional external cause code (Y90), if 

desired, for detail regarding alcohol level. 

R78.1 Finding of opiate drug in blood 

R78.2 Finding of cocaine in blood 

R78.3 Finding of hallucinogen in blood 

R78.4 Finding of other drugs of addictive 
potential in blood 

R78.5 Finding of psychotropic drug in blood 

R78.6 Finding of steroid agent in blood 

R78.7 Finding of abnormal level of heavy metals 
in blood 

R78.8 Finding of other specified substances, not 
normally found in blood 
Finding of abnormal level of lithium in blood 

R78.9 Finding of unspecified substance, not 
normally found in blood 

R79 Other abnormal findings of blood 
chemistry 
Excl.:  abnormality of fluid, electrolyte or acid-

base balance (E86-E87)  

 asymptomatic hyperuricaemia (E79.0)  

 hyperglycaemia NOS (R73.9)  

 hypoglycaemia NOS (E16.2)  

 hypoglycaemia NOS  

 neonatal (P70.3-P70.4)  

 specific findings indicating disorder of:  

 amino-acid metabolism (E70-E72)  

 carbohydrate metabolism (E73-E74)  

 lipid metabolism (E75.-)  

 
 

R76.9 Phát hiện miễn dịch bất thường trong 
huyết thanh, không xác định 

R77 Bất thường khác về protein huyết 
tương 
Loại trừ:  rối loạn chuyển hoá protein huyết 

tương  E88.0   

R77.0 Bất thường của albumin 

R77.1 Bất thường của globulin 
Tăng globulin máu KXĐK 

R77.2 Bất thường của alphafetoprotein 

R77.8 Bất thường đặc hiệu khác của protein 
huyết tương 

R77.9 Bất thường của protein huyết tương, 
không xác định 

R78 Phát hiện các loại thuốc và các 
chất khác không thường có trong 
máu 
Loại trừ:  rối loạn hành vi và tâm thàn do sử 

dụng các chất hướng thần  F10-F19)  

R78.0 Phát hirượu trong máu 
Sử dụng mã bổ sung nguyên nhân bên ngoài 

(Y90.- , nếu cần, về chi tiết liên quan đến nồng độ 

rượu. 

R78.1 Phát hiện các chế phẩm thuốc phiện trong 
máu 

R78.2 Phát hiện cocain trong máu 

R78.3 Phát hiện chất gây ảo giác trong máu 

R78.4 Phát hiện các chất khác có khả năng gây 
nghiện trong máu 

R78.5 Phát hiện các chất hướng thần trong máu 

R78.6 Phát hiện chất steroid trong máu 

R78.7 Phát hiện nồng độ kim loại nặng bất 
thường trong máu 

R78.8 Phát hiện các chất đặc hiệu khác mà bình 
thường không có trong máu 
Phát hiện nồng độ lithium bất thường trong máu 

R78.9 Phát hiện chất không xác định mà bình 
thường không có trong máu 

R79 Các phát hiện sinh hóa máu bất 
thường khác 

Loại trừ:  bất thường của dịch, điện giải hay 

thăng bằng toan kiềm (E86-E87)  

tăng acid uric máu không triệu chứng 

(E79.0)  

tăng đường huyết KXĐK (R73.9)  

hạ đường huyết KXĐK (E16.2 ) 

 sơ sinh  P70.3-P70.4)  

phát hiện đặc hiệu chứng tỏ rối loạn 

của:  

 chuyển hoá amino-acid (E70-E72)  

 chuyển hoá hydrat cacbon  E73-

E74)  

 chuyển hoá lipid (E75.-)  
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R79.0 Abnormal level of blood mineral 
Abnormal blood level of:  

 cobalt  

 copper  

 iron  

 magnesium  

 mineral NEC  

 zinc 

Excl.:  abnormal level of lithium (R78.8)  

 disorders of mineral metabolism (E83.-)  

 neonatal hypomagnesaemia (P71.2)  

nutritional mineral deficiency (E58-E61)  

R79.8 Other specified abnormal findings of blood 
chemistry 
Abnormal blood-gas level 

R79.9 Abnormal finding of blood chemistry, 
unspecified 

 

Abnormal findings on examination of 
urine, without diagnosis 
(R80-R82)  
 
Excl.:  abnormal findings on antenatal screening of 

mother (O28.-)  

diagnostic abnormal findings classified elsewhere 

- see Alphabetical Index  

specific findings indicating disorder of:  

 amino-acid metabolism (E70-E72)  

 carbohydrate metabolism (E73-E74)  

R80 Isolated proteinuria 
Albuminuria NOS  

Bence Jones proteinuria  

Proteinuria NOS 

Excl.:  proteinuria:  

 gestational (O12.1)  

 isolated, with specified morphological 

lesion (N06.-)  

 orthostatic (N39.2)  

 persistent (N39.1)  

R81 Glycosuria 
Excl.:  renal glycosuria (E74.8)  

R82 Other abnormal findings in urine 
Excl.:  haematuria (R31)  

R82.0 Chyluria 
Excl.:  filarial chyluria (B74.-)  

R82.1 Myoglobinuria 

R82.2 Biliuria 

 
 
 
 
 
 
 

R79.0 Bất thường nồng độ khoáng chất trong 
máu 
 ất thường trong máu về nồng độ của:  

 cobalt  

 đồng 

 s t  

 magiê  

 khoáng chất chưa được phận loại ở phần khác  

 kẽm  

Loại trừ:  nồng độ bất thường của lithium 

(R78.8)  

rối loạn chuyển hoá khoáng chất 

(E83.-)  

 hạ magiê máu ở trẻ sơ sinh  P71.2   

thiếu hụt khoáng chất dinh dưỡng 

(E58-E61)  

R79.8 Các phát hiện bất thường đặc hiệu khác về 
hoá sinh máu 
Khí máu bất thường 

R79.9 Phát hiện bất thường về hoá sinh máu, 
không xác định 

 

Các phát hiện bất thường về xét 
nghiệm nước tiểu, không có chẩn 
đoán (R80-R82)  
Loại trừ:  các phát hiện bất thường về khám sàng lọc 

trước sinh của các bà mẹ  O28.-)  

  các phát hiện bất thường về chẩn đoán phân 

loại ở phần khác xem  ảng  anh mục bệnh tật 

theo ch  cái  IC  Tập 3  

các phát hiện đặc hiệu về rối loạn của:  

 chuyển hoá aminoacid  E70-E72)  

 chuyển hoá hydrat cacbon (E73-E74)  

R80 Protein niệu riêng lẻ 
Albumin niệu KXĐK  

Protein niệu  ence Jones  

Protein niệu KXĐK 

Loại trừ:  Protein niệu:  

 Protein niệu trong thời kỳ mang 

thai (O12.1)  

 riêng lẻ, với tổn thương hình thái 

đặc hiệu  N06.-)  

 thể đứng  N39.2)  

 dai dẳng  N39.1   

R81 Glucose niệu 
Loại trừ:  gulocose niệu thận  E74.8   

R82 Các phát hiện bất thường khác về 
nước tiểu 
Loại trừ:  đái máu  R31   

R82.0 Dưỡng chấp niệu 
Loại trừ:  đái dưỡng chấp do giun chỉ   74.-)  

R82.1 Myoglobin niệu 

R82.2 Đái sắc tố mật 
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R82.3 Haemoglobinuria 
Excl.:  haemoglobinuria:  

 due to haemolysis from external 

causes NEC (D59.6)  

 paroxysmal nocturnal [Marchiafava-

Micheli] (D59.5)  

R82.4 Acetonuria 
Ketonuria 

R82.5 Elevated urine levels of drugs, 
medicaments and biological substances 
Elevated urine levels of:  

 catecholamines  

 indoleacetic acid  

 17-ketosteroids  

 steroids 

 
 
 
R82.6 Abnormal urine levels of substances 

chiefly nonmedicinal as to source 
Abnormal urine level of heavy metals 

R82.7 Abnormal findings on microbiological 
examination of urine 
Positive culture findings 

R82.8 Abnormal findings on cytological and 
histological examination of urine 

R82.9 Other and unspecified abnormal findings 
in urine 
Cells and casts in urine  

Crystalluria  

Melanuria 

 

Abnormal findings on examination of 
other body fluids, substances and 
tissues, without diagnosis 
(R83-R89)  
 
Excl.:  abnormal findings on:  

 antenatal screening of mother (O28.-)  

 examination of:  

 blood, without diagnosis (R70-R79)  

 urine, without diagnosis (R80-R82)  

diagnostic abnormal findings classified elsewhere 

- see Alphabetical Index 

The following fourth-character subdivisions are for use 

with categories R83-R89:  

.0 Abnormal level of enzymes 

.1 Abnormal level of hormones 

.2 Abnormal level of other drugs, medicaments and 

 biological substances 

.3 Abnormal level of substances chiefly 

 nonmedicinal as to source 

.4 Abnormal immunological findings 

.5 Abnormal microbiological findings 

 Positive culture findings 

R82.3 Haemoglobin niệu 
Loại trừ:  hemolobin niệu do:  

 tan huyết bởi nguyên nhân bên 

ngoài khác chưa được phân loại ở 

phần khác   59.6   

 cơn kịch phát ban đêm 

[Marchiafava-Micheli] (D59.5)  

R82.4 Aceton niệu 
Xeton niệu 

R82.5 Tăng nồng độ thuốc, dược phẩm sinh học 
cao trong nước tiểu 
Nồng độ tăng cao trong nước tiểu của:  

 catecholamin 

 acid indoleacetic  

 17 - ketosteroid  

 Steroid  

R82.6 Nồng độ bất thường của các chất có 
nguồn chủ yếu không dược liệu 
Mức bất thường của kim loại nặng trong nước tiểu 

R82.7 Phát hiện bất thường về xét nghiệm vi 
khuẩn trong nước tiểu 
Nuôi cấy dương tính 

R82.8 Phát hiện bất thường về xét nghiệm tế bào 
và tổ chức học trong nước tiểu 

R82.9 Phát hiện bất thường không đặc hiệu khác 
trong nước tiểu 
Các tế bào niệu và trụ niệu  

Tinh thể niệu 

Melanin niệu  

 

Các phát hiện bất thường về xét 
nghiệm các dịch cơ thể các chất và 
mô, không có chuẩn đoán 
(R83-R89)  
 
Loại trừ:  các phát hiện bất thường về: 

 khám sàng lọc trước khi sinh của các bà mẹ 

(O28.-)  

 xét nghiệm của:  

 máu, không có chẩn đoán  R70-R79)  

 nước tiểu, không chẩn đoán  R80-R82)  

  các phát hiện bất thường không có chẩn đoán 

đã phân loại ở phần khác - xem  ảng  anh 

mục bệnh tật theo ch  cái  IC  Tập 3  

Phân nhóm 4 ký tự sau sử dụng cho mã phân loại R83-R89 

như sau: 

.0 Nồng độ enzym bất thường 

.1 Nồng độ hormon bất thường 

.2 Nồng độ các chất ma túy, thuốc và các chất sinh 

học bất thường 

.3 Mức bất thường của các chất có nguồn gốc chủ 

yếu không từ dược liệu 

.4 Các phát hiện bất thường về miễn dịch 

.5 Các phát hiện bất thường về vi khuẩn 
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.6 Abnormal cytological findings 

 Abnormal Papanicolaou smear 

.7 Abnormal histological findings 

.8 Other abnormal findings 

 Abnormal chromosomal findings 

.9 Unspecified abnormal finding 

R83 Abnormal findings in cerebrospinal 
fluid 
[See before R83 for subdivisions]  

R84 Abnormal findings in specimens 
from respiratory organs and thorax 
[See before R83 for subdivisions]  

Abnormal findings in:  

 bronchial washings  

 nasal secretions  

 pleural fluid  

 sputum  

 throat scrapings 

Excl.:  blood-stained sputum (R04.2)  

R85 Abnormal findings in specimens 
from digestive organs and 
abdominal cavity 
[See before R83 for subdivisions]  

Abnormal findings in:  

 peritoneal fluid  

 saliva 

Excl.:  faecal abnormalities (R19.5)  

R86 Abnormal findings in specimens 
from male genital organs 
[See before R83 for subdivisions]  

Abnormal findings in:  

 prostatic secretions  

 semen, seminal fluid 

Abnormal spermatozoa 

Excl.:  azoospermia (N46)  

oligospermia (N46)  

R87 Abnormal findings in specimens 
from female genital organs 
[See before R83 for subdivisions]  

Abnormal findings in secretions and smears from:  

 cervix uteri  

 vagina  

 vulva 

Excl.:  carcinoma in situ (D05-D07.3)  

 dysplasia of:  

 cervix uteri (N87.-)  

 vagina (N89.0-N89.3)  

 vulva (N90.0-N90.3)  

 

 

 

 

  Kết quả cấy máu dương tính 

.6 Các phát hiện bất thường về tế bào 

   ất thường trên tiêu bản Papanicolaou 

.7 Các bất thường về mô học 

.8 Các phát hiện bất thường khác 

.9 Các phát hiện bất thường không đặc hiệu 

R83 Các phát hiện bất thường về dịch 
não tuỷ 
 [xem trước R83 để phân nhóm] 

R84 Các phát hiện bất thường trong 
mẫu bệnh phẩm từ cơ quan hô hấp 
và lồng ngực 
[xem trước R83 để phân nhóm] 

Phát hiện bất thường trong:  

 dịch rửa phế quản  

 dịch tiết từ mũi  

 dịch màng phổi  

 đờm 

 ngoáy họng  

Loại trừ:  đờm nhuốm máu (R04.2)  

R85 Các phát hiện bất thường trong 
mẫu bệnh phẩm từ cơ quan tiêu 
hoá và ổ bụng 
[xem trước mã R83 về các phân nhóm] 

Phát hiện bất thường trong:  

 dịch màng bụng  

 nước bọt 

Loại trừ:  bất thường về phân  R19.5   

R86 Các phát hiện bất thường trong 
mẫu vật của cơ quan sinh dục nam 
[xem trước mã R83 về các phân nhóm]  

 ất thường của:  

 dịch tuyến liền liệt  

 tinh dịch, dịch thuộc tinh dịch 

bất thường của tinh trùng 

Loại trừ:  vô tinh trùng (N46)  

 tiểu tinh trùng  N46   

R87 Các phát hiện bất thường trong 
mẫu vật của cơ quan sinh sinh dục 
nữ 
[xem trước mã R83 về các phân nhóm] 

Các phát hiện bất thường về dịch tiết và trên phiến 

đồ của:  

 cổ tử cung  

 âm đạo 

 âm hộ  

Loại trừ:  cacrinom tại chỗ   05-D07.3)  

 loạn sản của:  

 cổ tử cung  N87.-)  

 âm đạo  N89.0-N89.3)  

 âm hộ  N90.0-N90.3)  
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R89 Abnormal findings in specimens 
from other organs, systems and 
tissues 
[See before R83 for subdivisions]  

Abnormal findings in:  

 nipple discharge  

 synovial fluid  

 wound secretions 

 
Abnormal findings on diagnostic 
imaging and in function studies, 
without diagnosis 
(R90-R94)  
 
Incl.:  nonspecific abnormal findings on diagnostic 

imaging by:  

 computerized axial tomography [CAT scan]  

 magnetic resonance imaging [MRI][NMR]  

 positron emission tomography [PET scan]  

 thermography  

 ultrasound [echogram]  

 X-ray examination 

Excl.:  abnormal findings on antenatal screening 

of mother (O28.-)  

diagnostic abnormal findings classified 

elsewhere - see Alphabetical Index 

R90 Abnormal findings on diagnostic 
imaging of central nervous system 

R90.0 Intracranial space-occupying lesion 

R90.8 Other abnormal findings on diagnostic 
imaging of central nervous system 
Abnormal echoencephalogram  

White matter disease NOS 

R91 Abnormal findings on diagnostic 
imaging of lung 
Coin lesion NOS  

Lung mass NOS 

R92 Abnormal findings on diagnostic 
imaging of breast 

R93 Abnormal findings on diagnostic 
imaging of other body structures 

R93.0 Abnormal findings on diagnostic imaging 
of skull and head, not elsewhere classified 
Excl.:  intracranial space-occupying lesion 

(R90.0)  

 
 
 
 
 
 

R89 Các phát hiện bất thường trong 
mẫu vật của các cơ quan, hệ thống 
và mô khác 
[xem trước mã R83 về các phân nhóm] 

Phát hiện bất thường của:  

 tiết dịch núm vú 

 hoạt dịch  

 dịch vết thương  

 

Các phát hiện bất thường về chẩn 
đoán hình ảnh và thăm dò chức năng, 
không có chẩn đoán 
(R90-R94)  
 
Bao gồm:  các phát hiện bất thường không đặc hiệu về 

chẩn đoán hình ảnh của:  

 c t lớp vi tính trục [CAT scan] 

 cộng hưởng từ [MRI][NMR ]  

 c t lớp phát xạ [PET scan ]  

 chụp nhiệt bức xạ  

 siêu âm [siêu âm ký]  

 thăm dò X- quang  

Loại trừ:  các phát hiện bất thường trong khám sàng lọc 

trước khi sinh cho các bà mẹ  O28.-)  

các phát hiện bất thường về chẩn đoán chưa 

phân loại ở phần khác - xem  ảng danh mục 

bệnh tật theo ch  cái  IC  Tập 3 . 

R90 Các phát hiện bất thường về chẩn 
đoán hình ảnh của hệ thần kinh 
trung ương 

R90.0 Tổn thương choán chỗ trong sọ 

R90.8 Các phát hiện bất thường khác về chẩn 
đoán hình ảnh của hệ thần kinh trung 
ương 
Siêu âm não đồ bất thường  

 ệnh chất tr ng KXĐK 

R91 Các phát hiện bất thường về chẩn 
đoán hình ảnh của phổi không xác 
định 
Tổn thương hình đồng tiền KXĐK  

u phổi KXĐK 

R92 Các phát hiện bất thường khác về 
chẩn đoán hình ảnh của ngực 

R93 Các phát hiện bất thường về chẩn 
đoán hình ảnh của các cơ quan 
khác 

R93.0 Các phát hiện bất thường về chẩn đoán 
hình ảnh của xương sọ và đầu, chưa được 
phân loại ở phần khác 
Loại trừ:  tổn thương choán chỗ trong sọ  R90.0   
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R93.1 Abnormal findings on diagnostic imaging 
of heart and coronary circulation 
Abnormal:  

 echocardiogram NOS  

 heart shadow 

R93.2 Abnormal findings on diagnostic imaging 
of liver and biliary tract 
Nonvisualization of gallbladder 

R93.3 Abnormal findings on diagnostic imaging 
of other parts of digestive tract 

R93.4 Abnormal findings on diagnostic imaging 
of urinary organs 
Filling defect of:  

 bladder  

 kidney  

 ureter 

Excl.:  hypertrophy of kidney (N28.8)  

R93.5 Abnormal findings on diagnostic imaging 
of other abdominal regions, including 
retroperitoneum 

R93.6 Abnormal findings on diagnostic imaging 
of limbs 
Excl.:  abnormal finding in skin and 

subcutaneous tissue (R93.8)  

R93.7 Abnormal findings on diagnostic imaging 
of other parts of musculoskeletal system 
Excl.:  abnormal findings on diagnostic imaging 

of skull (R93.0)  

R93.8 Abnormal findings on diagnostic imaging 
of other specified body structures 
Abnormal radiological finding in skin and 

subcutaneous tissue  

Mediastinal shift 

R94 Abnormal results of function 
studies 
Incl.:  abnormal results of:  

 radionuclide [radioisotope] uptake 

studies  

 scintigraphy 

R94.0 Abnormal results of function studies of 
central nervous system 
Abnormal electroencephalogram [EEG] 

R94.1 Abnormal results of function studies of 
peripheral nervous system and special 
senses 
Abnormal:  

 electromyogram [EMG]  

 electro-oculogram [EOG]  

 electroretinogram [ERG]  

 response to nerve stimulation  

 visually evoked potential [VEP] 

 
 
 
 
 
 

R93.1 Các phát hiện bất thường về chẩn đoán 
hình ảnh của tim và hệ mạch vành, không 
xác định 
 ất thường:  

 Điện tâm đồ KXĐK 

 bóng tim  

R93.2 Các phát hiện bất thường về chẩn đoán 
hình ảnh của gan và đường mật 
Không nhận dạng được túi mật 

R93.3 Các phát hiện bất thường về chẩn đoán 
hình ảnh của các phần khác của đường 
tiêu hoá 

R93.4 Các phát hiện bất thường về chẩn đoán 
hình ảnh của cơ quan tiết niệu 
 ị tật khuyết  của :  

 bàng quang  

 thận 

 niệu quản  

Loại trừ:  thận phì đại  N28.8   

R93.5 Các phát hiện bất thường về chẩn đoán 
hình ảnh của vùng bụng khác, kể cả 
khoang sau màng bụng 

R93.6 Các phát hiện bất thường về chẩn đoán 
hình ảnh của các chi 
Loại trừ:  các phát hiện bất thường của da và tổ 

chức dưới da  R93.8   

R93.7 Các phát hiện bất thường về chẩn đoán 
hình ảnh của các phần khác của hệ xương 
Loại trừ:  phát hiện bất thường về chẩn đoán 

hình ảnh của hộp sọ  R93.0   

R93.8 Các phát hiện bất thường về chẩn đoán 
hình ảnh của các bộ phận cơ thể xác định 
khác 
Phát hiện hình ảnh bất thường của da và tổ chức 

dưới da 

R94 Kết quả bất thường về thăm dò 
chức năng 
Bao gồm:  kết quả bất thường của:  

 thăm dò phóng xạ hạt nhân [đồng 

vị phóng xạ] 

 nhấp nháy đồ  

R94.0 Kết quả bất thường về thăm dò chức năng 
của hệ thần kinh trung ương 
Điện não đồ bất thường [EEG] 

R94.1 Kết quả bất thường về thăm dò chức năng 
của hệ thần kinh ngoại biên và các giác 
quan đặc biệt 
  ất thường:  

 điện cơ đồ [EMG]  

 điện não đồ [EOG]  

 điện võng mạc đồ [ERG]  

 đáp ứng với kích thích nhận định rõ [VEP] 

 điện thế kích thích nhận định rõ [VEP]  
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R94.2 Abnormal results of pulmonary function 
studies 
Reduced:  

 ventilatory capacity  

 vital capacity 

R94.3 Abnormal results of cardiovascular 
function studies 
Abnormal:  

 electrocardiogram [ECG][EKG]  

 electrophysiological intracardiac studies  

 phonocardiogram  

 vectorcardiogram 

R94.4 Abnormal results of kidney function 
studies 
Abnormal renal function test 

R94.5 Abnormal results of liver function studies 

R94.6 Abnormal results of thyroid function 
studies 

R94.7 Abnormal results of other endocrine 
function studies 
Excl.:  abnormal glucose tolerance test (R73.0)  

R94.8 Abnormal results of function studies of 
other organs and systems 
Abnormal:  

 basal metabolic rate [BMR]  

 bladder function test  

 splenic function test 

Ill-defined and unknown causes of 
mortality 
(R95-R99)  
Excl.:  fetal death of unspecified cause (P95)  

obstetric death NOS (O95)  

R95 Sudden infant death syndrome 

R95.0  Sudden infant death syndrome with 
 mention of autopsy 
 

R95.9  Sudden infant death syndrome without 
 mention of autopsy 

Sudden infant death syndrome, unspecified 

R96 Other sudden death, cause 
unknown 
Excl.:  sudden:  

 cardiac death, so described (I46.1)  

 infant death syndrome (R95)  

R96.0 Instantaneous death 
Sudden unexplained death in adult 

Excl.:  Sudden death of known aetiology (A00.0-

Q99.9, U04.9, V01.0-Y89.9) 

R96.1 Death occurring less than 24 hours from 
onset of symptoms, not otherwise 
explained 
Death known not to be violent or instantaneous for 

which no cause can be discovered  

Death without sign of disease 

R94.2 Kết quả bất thường về thăm dò chức năng 
phổi 
Giảm:  

 dung tích thở 

 dung tích sống  

R94.3 Kết quả bất thường về thăm dò chức năng 
tuần hoàn 
 ất thường:  

 Điện tâm đồ [ECG] [EKG] 

 thăm dò điện sinh lý trong tim  

 tâm thanh đồ  

 véc tơ tâm đồ  

R94.4 Kết quả bất thường về thăm dò chức năng 
thận 
Test chức năng thận bất thường 

R94.5 Kết quả bất thường về thăm dò chức năng 
gan 

R94.6 Kết quả bất thường về thăm dò chức năng 
tuyến giáp 

R94.7 Kết quả bất thường về thăm dò chức năng 
nội tiết khác 
Loại trừ:  test dung nạp glucose bất thường 

(R73.0)  

R94.8 Kết quả bất thường về thăm dò chức năng 
các cơ quan và hệ thống khác 
 ất thường:  

 tỷ lệ chuyển hoá [BMr] 

 test thăm dò chức năng bàng quang  

 test thăm dò chức năng gan  

Nguyên nhân tử vongkhông xác định 
(R95-R99)  
Loại trừ:  nguyên nhân tử vong không xác định của thai 

nhi (P95)  

 chết sản khoa không xác định  O95   

R95 Hội chứng đột tử trẻ em 

R95.0  Hội chứng đột tử trẻ em có đề cập đến 
 khám nghiệm tử thi 

R95.9  Hội chứng đột tử trẻ em không đề cập đến 
 khám nghiệm tử thi 

Hội chứng đột tử trẻ em, không xác định 

R96 Đột tử khác không rõ nguyên nhân  
Loại trừ:  Đột tử:  

 chết do tim, như mô tả  I46.1   

 hội chứng đột tử trẻ em  R95   

R96.0 Đột tử 
Đột tử ở người lớn không giải thích được 

Loại trừ:  Đột tử biết nguyên nhân (A00.0-

 Q99.9, U04.9,V01.0-Y89.9) 

R96.1 Tử vong dưới 24 giờ sau khi khởi phát các 
triệu chứng, không có cách giải thích 
Tử vong được xác định không do bạo lực hay đột 

tử tức thời không phát hiện được nguyên nhân 

Tử vong không có dấu hiệu bệnh  
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R98 Unattended death 
Death in circumstances where the body of the 

deceased was found and no cause could be 

discovered  

Found dead 

R99 Other ill-defined and unspecified 
causes of mortality 
Death NOS  

Unknown cause of mortality 

 

R98 Tử vong không ai biết 
Tử vong trong trường hợp phát hiện được thi thể 

nhưng không phát hiện được nguyên nhân  

Khi phát hiện được đã chết rồi 

R99 Nguyên nhân tử vong không xác 
định khác và bệnh xác định không 
đặc hiệu khác 
Tử vong KXĐK 

Tử vong không rõ nguyên nhân  
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Chapter XIX 

Injury, poisoning and certain 

other consequences of external 

causes 

(S00-T98)  
 
Excl.:  birth trauma (P10-P15)  

obstetric trauma (O70-O71)  

malunion of fracture (M84.0)  

nonunion of fracture [pseudarthrosis] (M84.1)  

pathological fracture (M84.4)  

pathological fracture with osteoporosis (M80.-)  

stress fracture (M84.3)  

This chapter contains the following blocks:  

S00-S09  Injuries to the head  

S10-S19  Injuries to the neck  

S20-S29  Injuries to the thorax  

S30-S39  Injuries to the abdomen, lower back, lumbar 

spine and pelvis  

S40-S49  Injuries to the shoulder and upper arm  

S50-S59  Injuries to the elbow and forearm  

S60-S69  Injuries to the wrist and hand  

S70-S79  Injuries to the hip and thigh  

S80-S89  Injuries to the knee and lower leg  

S90-S99  Injuries to the ankle and foot  

T00-T07  Injuries involving multiple body regions  

T08-T14  Injuries to unspecified part of trunk, limb or 

body region  

T15-T19  Effects of foreign body entering through 

natural orifice  

T20-T32  Burns and corrosions  

T20-T25  Burns and corrosions of external body  

  surface, specified by site  

T26-T28  Burns and corrosions confined to eye and 

  internal organs  

T29-T32  Burns and corrosions of multiple and  

  unspecified body regions 

T33-T35  Frostbite  

T36-T50  Poisoning by drugs, medicaments and 

biological substances  

T51-T65  Toxic effects of substances chiefly 

nonmedicinal as to source  

T66-T78  Other and unspecified effects of external 

causes  

T79-T79  Certain early complications of trauma  

T80-T88  Complications of surgical and medical care,  

not elsewhere classified  

T90-T98  Sequelae of injuries, of poisoning and of 

other consequences of external causes 

The chapter uses the S-section for coding different types of 

injuries related to single body regions and the T-section to 

cover injuries to multiple or unspecified body regions as 

well as poisoning and certain other consequences of 

external causes. 

Where multiple sites of injury are specified in the titles, the 

 Chương XIX 

Vết thương ngộ độc và hậu quả 

của 1 số nguyên nhân bên 

ngoài 

(S00-T98)  
 
Loại trừ:  Chấn thương khi sinh (P10-P15)  

Chấn thương sản khoa (O70-O71)  

Chấn thương kết hợp sai (M84.0)  

Gẫy không kết hợp sai [khớp giả] (M84.1)  

Bệnh lý (M84.4)  

Có loãng xương (M80.-)  

Gẫy xương (M84.3)  

Chương này gồm các nhóm sau: 

S00-S09 Tổn thương ở đầu  

S10-S19 Tổn thương của cổ  

S20-S29  Tổn thương lồng ngực  

S30-S39  Tổn thương bụng, lưng dưới, cột sống thắt lưng 

và chân hông  

S40-S49   ết thương vai v  chi tr n  

S50-S59   ết thương khu u v  c ng tay  

S60-S69   ết thương cổ tay v  b n tay 

S70-S79   ết thương h ng v  đ i  

S80-S89   ết thương gối v  c ng ch n  

S90-S99   ết thương cổ ch n v  b n ch n  

T00-T07   ết thương nhi u v ng th n th   

T08-T14   ết thương nh ng phần K  K của th n, chi 

hay cơ th   

T15-T19  T c động của c c d  v t th m nh p l  tự nhi n  

T20-T32  B ng v   n m n da 

T20-T25  Burns and corrosions of external body surface, 

  specified by site  

T26-T28  Burns and corrosions confined to eye and 

  internal organs  

T29-T32  Burns and corrosions of multiple and  

  unspecified body regions 

T33-T35  Ch ng cước 

T36-T50  Ngộ độc bởi thuốc ma t y, thuốc v  chất sinh 

h c  

T51-T65  T c dụng độc của chất chủ yếu không có nguồn 

gốc y h c  

T66-T78  T c dụng kh c v  chưa x c đ nh của c n 

nguyên bên ngoài  

T79-T79  Một v i biến ch ng sớm của chấn thương  

T80-T88  Biến ch ng phẫu thu t v  ch m sóc y tế không 

xếp loại ở nơi kh c  

T90-T98 Di ch ng của tổn thương, của nhiễm độc v  

của h u quả kh c của c n nguy n từ b n ngo i 

Trong chương n y phần S d ng đ  mã ho  c c loại vết 

thương kh c nhau của 1 v ng cơ th  đơn thuần, phần T 

d ng đ  chỉ c c vết thương ph c tạp h ng tại nh ng v ng 

không x c đ nh của cơ th , cũng như ngộ độc v  một số h u 

quả của nguy n nh n b n ngo i.  

  nh ng mã của tổn thương nhi u ch  th  từ  k m  chỉ sự 

li n quan đến cả hai v  tr  c n từ  v   chỉ sự li n quan đến 
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word "with" indicates involvement of both sites, and the 

word "and" indicates involvement of either or both sites. 

The principle of multiple coding of injuries should be 

followed wherever possible. Combination categories for 

multiple injuries are provided for use when there is 

insufficient detail as to the nature of the individual 

conditions, or for primary tabulation purposes when it is 

more convenient to record a single code; otherwise, the 

component injuries should be coded separately. Reference 

should also be made to the morbidity or mortality coding 

rules and guidelines in Volume 2. 

The blocks of the S-section as well as T00-T14 and T90-

T98 contain injuries at the three-character level classified 

by type as follows: 

Superficial injury including:  

abrasion 

blister (nonthermal) 

contusion, including bruise and haematoma 

injury from superficial foreign body (splinter) without 

major open wound 

insect bite (nonvenomous) 

Open wound including:  

animal bite 

cut 

laceration 

puncture wound: 

 NOS 

 with (penetrating) foreign body 

Fracture including:  

Fracture: 

 closed: 

 compound 

 infected 

 missile 

 fissured 

 greenstick 

 impacted 

 linear 

 march 

 simple 

 slipped epiphysis 

 spiral 

with or without delayed 

healing 

 dislocated 

 displaced 

Fracture: 

 open: 

 compound 

 infected 

 missile 

 puncture 

 with foreign body 

with or without delayed 

healing 

Excl.: fracture: 

 pathological (M84.4)  

 with osteoporosis (M80.-)  

 stress (M84.3)  

malunion of fracture (M84.0)  

nonunion of fracture (M84.1)  

chỉ một v  tr  ho c cả hai. 

Nguy n tắc mã hóa c c chấn thương cần được tu n thủ bất 

c  khi n o có th . Sự phối hợp c c ti u chu n cho c c tổn 

thương nhi u ch  s  được d ng khi có chi tiết không đầy đủ 

v  bản chất của t nh trạng ri ng cụ th  ho c cho mục đ ch 

đầu ti n khi cần thiết ghi một mã duy nhất, m t kh c c c 

th nh tố của tổn thương cần được mã hóa ri ng. Tham khảo 

quy tắc mã hóa t  lệ t  vong v  t  lệ mắc bệnh, v  phần 

hướng dẫ ở t p 2. 

Phần S cũng như phần T00-T14 và T90-T98 bao gồm c c 

vết thương thuộc 3 ký tự xếp hạn theo loại như sau:  

  n thương n ng gồm:  

Trầy da 

Mụn nước (phải b ng) 

 ụng đ p bao gồm th m t m v  tụ m u 

 ết thương nông do v t ngoại (mảnh vụn)không hở do 

 ết thương do côn tr ng cắn (không n c độc) 

Vết thương h  gồm:  

 ộng v t cắn 

Cắt 

  ch 

  m: 

 K  K 

 Có (thấu) qua v t ngoại 

  y  ương gồm:  

Gãy xương: 

 K n:  

  ụn  

 Suy yếu 

 Cao  

 N t 

 C nh tươi 

 N n ch t 

  ư ng th ng 

 Gi p giới 

  ơn thuần 

 Di lệch đầu xương 

  o y ốc 

có hay không có ch m li n 

 Sai khớp 

 Di lệch 

Gãy xương: 

 Hở: 

 Ph c hợp 

 Nhiễm tr ng 

 Có d ch ướt 

 L  đ m 

 Có d  v t 

có hay không có ch m li n 

Loại trừ: Gãy xương: 

 Bệnh lý (M84.4)  

 Có loãng xương (M80.-)  

 Sang chấn stress (M84.3)  

Gãy can lệch xương (M84.0)  

Gãy không can (khớp giả) (M84.1)  
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Dislocation, sprain and strain including: 

avulsion 

laceration 

sprain 

strain 

traumatic: 

 haemarthrosis 

 rupture 

 subluxation 

 tear 

of 

cartilage 

joint (capsule) 

ligament 

Injury to nerves and spinal cord including: 

complete or incomplete lesion of spinal cord 

lesion in continuity of nerves and spinal cord 

traumatic: 

 division of nerve 

 haematomyelia 

 paralysis(transient) 

 paraplegia 

 quadriplegia 

Injury to blood vessels including: 

avulsion 

cut 

laceration 

traumatic: 

 aneurysm or fistula (arteriovenous) 

 arterial haematoma 

 rupture 

of blood vessels 

Injury to muscle, fascia and tendon including: 

avulsion 

cut 

laceration 

traumatic rupture  

of muscle, fascia and tendon 

Crushing injury  

Traumatic amputation  

Injury to internal organs including: 

blast injuries 

bruise 

concussion injuries 

crushing 

laceration 

traumatic: 

 haematoma 

 puncture 

 rupture 

 tear 

of internal organs 

Other and unspecified injuries  

 

 

 

 

 

 

 

 ai  h p  bong gân  c ng cơ quá m c gồm: 

Nhổ gi tt 

  ch 

Bong gân 

C ng cơ qu  m c 

Chấn thương: 

 Tụ m u khớp 

    

 Sai khớp nh  

   ch x  

của  khớp sụn (bao) d y ch ng 

  n thương dây th n  inh và tủy sống gồm: 

Tổn thương to n phần hay từng phần tủy sống 

Tổn thương li n k  với d y thần kinh v  tủy sống 

Chấn thương: 

 Ph n chia d y thần kinh 

 Chảy m u tủy 

 Liệt (tho ng qua) 

 Liệt hai chi dưới 

 Liệt t  chi 

  n thương mach máu gồm: 

Nhổ dựt 

Cắt 

  ch 

Chấn thương 

 Ph nh hay d  (động t nh mạch) 

   m u đông mạch 

 v  

của mạch m u 

  n thương cơ  cân và gân gồm: 

Nhổ dựt 

Cắt 

  ch x  

   do chấn thương 

của cơ, cân v  g n 

Tổn thương v i lấp 

Cắt cụt do chấn thương 

  n thương của cơ quan nội t i bao gồm: 

Tổn thương tế b o mầm 

T m bầm 

Tổn thương đụng đ p 

  i lấp 

  ch x  

Chấn thương 

 tụ m u 

 l  đ m 

 v  

 r ch 

của c c cơ quan nội 

tại 

Các t n thương  hác và  h ng đ c hi u 
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Injuries to the head 
(S00-S09)  
 
Incl.:  injuries of:  

 ear  

 eye  

 face [any part]  

 gum  

 jaw  

 temporomandibular joint area  

 oral cavity  

 palate  

 periocular area  

 scalp  

 tongue  

 tooth 

Excl.:  burns and corrosions (T20-T32)  

effects of foreign body:  

 in:  

 ear (T16)  

 larynx (T17.3)  

 mouth (T18.0)  

 nose (T17.0-T17.1)  

 pharynx (T17.2)  

 on external eye (T15.-)  

frostbite (T33-T35)  

insect bite or sting, venomous (T63.4)  

S00 Superficial injury of head 
Excl.:  cerebral contusion (diffuse) (S06.2)  

 focal cerebral contusion (diffuse) (S06.3)  

injury of eye and orbit (S05.-)  

S00.0 Superficial injury of scalp 

S00.1 Contusion of eyelid and periocular area 
Black eye 

Excl.:  contusion of eyeball and orbital tissues 

(S05.1)  

S00.2 Other superficial injuries of eyelid and 
periocular area 
Excl.:  superficial injury of conjunctiva and 

cornea (S05.0)  

S00.3 Superficial injury of nose 

S00.4 Superficial injury of ear 

S00.5 Superficial injury of lip and oral cavity 

S00.7 Multiple superficial injuries of head 

S00.8 Superficial injury of other parts of head 

S00.9 Superficial injury of head, part unspecified 

S01 Open wound of head 
Excl.:  decapitation (S18)  

 injury of eye and orbit (S05.-)  

traumatic amputation of part of head 

(S08.-)  

 
 

Tổn thương ở đầu 
(S00-S09)  
 
Bao gồm:  Tổn thương của:  

 tai 

 mắt  

 m t (bất c  phần n o)  

 lợi  

 hàm  

 v ng khớp th i dương- hàm  

 khoang miệng  

 v m miệng xương kh u c i  

 vùng quanh tai  

 da đầu  

 lư i  

 r ng  

Loại trừ: B ng v  trầy da (T20-T32)  

t c động của d  v t:  

 Tại:  

 Tai (T16)  

 H ng (T17.3)  

 Miệng (T18.0)  

 Mũi (T17.0-T17.1)  

 Hầu (T17.2)  

 ở ngo i mắt (T15.-)  

Cước (T33-T35)  

Côn tr ng đốt hay ch m, tiết n c độc (T63.4)  

S00 Tổn thương n ng ở đầu 
Loại trừ:  đụng d p não (lan toả) S06.2 

 khu tr  (S06.3)  

 Tổn thương mắt v  hố mắt (S05.-)  

S00.0 Tổn thương n ng của da đầu 

S00.1 Đụng dập mi mắt và vùng quanh ổ mắt 
Mắt th m t m 

Loại trừ:  đụng d p nh n mắt v  tổ ch c ở mắt 

(S05.1)  

S00.2 Tổn thương nông khác của mi mắt và 
vùng quanh ổ mắt 
Loại trừ:  tổn thương nông của kết mạc v  gi c 

mạc (S05.0)  

S00.3 Tổn thương n ng của mũi 

S00.4 Tổn thương n ng của tai 

S00.5 Tổn thương n ng của m i và khoang 
miệng 

S00.7 Tổn thương n ng và nhiều ở đầu 

S00.8 Tổn thương của các phần khác của đầu 

S00.9 Tổn thương n ng ở đầu, phần KXĐK 

S01 Vết thương hở ở đầu 
Loại trừ:  Cắt đầu (S18)  

Tổn thương của mắt v  hố mắt (S05.-)  

 Cắt cụt sang chấn một phần của đầu 

(S08.-)  
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S01.0 Open wound of scalp 
Excl.:  avulsion of scalp (S08.0)  

S01.1 Open wound of eyelid and periocular area 
Open wound of eyelid and periocular area with or 

without involvement of lacrimal passages 

S01.2 Open wound of nose 

S01.3 Open wound of ear 

S01.4 Open wound of cheek and 
temporomandibular area 

S01.5 Open wound of lip and oral cavity 
Excl.:  tooth:  

 dislocation (S03.2)  

 fracture (S02.5)  

S01.7 Multiple open wounds of head 

S01.8 Open wound of other parts of head 

S01.9 Open wound of head, part unspecified 

S02 Fracture of skull and facial bones 
Note:  For primary coding of fracture of skull 

and facial bones with associated 

intracranial injury, reference should be 

made to the morbidity or mortality coding 

rules and guidelines in Volume 2. 

 The following subdivisions are provided 

for optional use in a supplementary 

character position where it is not possible 

or not desired to use multiple coding to 

identify fracture and open wound; a 

fracture not indicated as closed or open 

should be classified as closed.  

 0  closed  

 1  open  

S02.0 Fracture of vault of skull 
Frontal bone  

Parietal bone 

S02.1 Fracture of base of skull 
Fossa:  

 anterior  

 middle  

 posterior 

Occiput  

Orbital roof  

Sinus:  

 ethmoid  

 frontal 

Sphenoid  

Temporal bone 

Excl.:  orbit NOS (S02.8)  

orbital floor (S02.3)  

S02.2 Fracture of nasal bones 

S02.3 Fracture of orbital floor 
Excl.:  orbit NOS (S02.8)  

orbital roof (S02.1)  

 

S01.0 Vết thương hở của da đầu 
Loại trừ:  nhổ gi t da đầu (S08.0)  

S01.1 Vết thương hở của mi mắt và vùng quanh 
mắt 
 ết thương hở của mi mắt v  quanh mắt có hay 

không lệ đạo đi qua 

S01.2 Vết thương hở của mũi 

S01.3 Vết thương hở của tai 

S01.4 Vết thương hở của má và vùng thái dương 
- xương hàm dưới 

S01.5 Vết thương của m i và khoang miệng 
Loại trừ:  r ng:  

 Sai khớp (S03.2)  

 Gẫy xương (S02.5)  

S01.7 Nhiều vết thương hở của đầu 

S01.8 Vết thương hở của các phần khác của đầu 

S01.9 Vết thương hở của đầu, phần KXĐK 

S02 Vỡ xương sọ và xương mặt 
       :     mã ho  sơ bộ v  xương s  v  

xương m t có tổn thương nội s  kết 

hợp, tham khảo nh ng nguy n tắc mã 

ho  t  lệ mắc v  chết v  hướng dẫn 

trong t p 2. 

 C c ph n nhóm dưới đ y được ch n 

s  dụng v o v  tr  ký tự phụ, khi 

không th  ho c không muốn s  dụng 

nhi u mã đ  x c đ nh gãy xương v  

vết thương hở; gãy xương không ghi 

r  l  k n hay hở th  được xếp loại v i 

k n. 

0 – k n 

1 – hở  

S02.0 Vỡ vòm sọ 
 ương tr n  

 ương đỉnh 

S02.1 Vỡ nền sọ 
Hố:  

 Trước 

 Gi a  

 Sau  

Ch m 

M i hố mắt  

Xoang:  

 S ng  

 Trán 

Bướm  

 ương th i dương 

Loại trừ:  ổ mắt K  K (S02.8) 

 s n ổ mắt (S02.3)  

S02.2 Vỡ xương mũi 

S02.3 Vỡ xương sàn ổ mắt 
Loại trừ:  ổ mắt K  K (S02.8) 

 m i ổ mắt (S02.1)  
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S02.4 Fracture of malar and maxillary bones 
Superior maxilla  

Upper jaw (bone)  

Zygoma 

S02.5 Fracture of tooth 
Broken tooth 

S02.6 Fracture of mandible 
Lower jaw (bone) 

 

S02.7 Multiple fractures involving skull and facial 
bones 

S02.8 Fractures of other skull and facial bones 
Alveolus  

Orbit NOS  

Palate 

Excl.:  orbital:  

 floor (S02.3)  

 roof (S02.1)  

S02.9 Fracture of skull and facial bones, part 
unspecified 

S03 Dislocation, sprain and strain of 
joints and ligaments of head 

S03.0 Dislocation of jaw 
Jaw (cartilage)(meniscus)  

Mandible  

Temporomandibular (joint) 

S03.1 Dislocation of septal cartilage of nose 

S03.2 Dislocation of tooth 

S03.3 Dislocation of other and unspecified parts 
of head 

S03.4 Sprain and strain of jaw 
Temporomandibular (joint)(ligament) 

S03.5 Sprain and strain of joints and ligaments of 
other and unspecified parts of head 

S04 Injury of cranial nerves 

S04.0 Injury of optic nerve and pathways 
Optic chiasm  

2Nd cranial nerve  

Visual cortex 

S04.1 Injury of oculomotor nerve 
3Rd cranial nerve 

S04.2 Injury of trochlear nerve 
4Th cranial nerve 

S04.3 Injury of trigeminal nerve 
5Th cranial nerve 

S04.4 Injury of abducent nerve 
6Th cranial nerve 

S04.5 Injury of facial nerve 
7Th cranial nerve 

S02.4 Vỡ xương má và xương hàm 
Hàm trên  

(xương) h m tr n  

 ương g  m  

S02.5 Gẫy răng 
  ng v  

S02.6 Vỡ xương hàm 
H m dưới (xương) 

S02.7 Nhiều m nh vỡ của xương sọ và xương 
 mặt 

S02.8 Vỡ các xương khác của sọ và mặt 
Các nang  

ổ mắt K  K 

Kh u c i  

Loại trừ:  thuộc ổ mắt:  

 Sàn (S02.3)  

  ỉnh (S02.1)  

S02.9 Vỡ các xương sọ và xương mặt, phần 
kh ng xác định 

S03 Sai khớp, bong gân và căng cơ của 
khớp và các dây chằng của đầu 

S03.0 Sai khớp hàm 
H m (sụn) (sụn ch n)  

 ương h m dưới 

Th i dương - xương h m dưới (khớp) 

S03.1 Sai khớp của sụn vách mũi 

S03.2 Sai khớp răng 

S03.3 Sai khớp của các phần kh ng xác định của 
đầu 

S03.4 Bong gân và căng cơ của hàm 
Th i dương xương h m dưới (khớp) (d y ch ng) 

S03.5 Bong gân và căng cơ của khớp và dây 
chằng của các phần khác kh ng xác định 
của đầu 

S04 Tổn thương dây thần kinh sọ 

S04.0 Tổn thương dây thần kinh thị giác và 
đường đi 
Giao thoa mắt  

D y thần kinh s  th  2  

   th  gi c 

S04.1 Tổn thương dây thần kinh vận nhãn 
D y thần kinh s  th  3 

S04.2 Tổn thương dây thần kinh ròng rọc 
D y thần kinh s  th  4 

S04.3 Tổn thương dây thần kinh sinh 3 
D y thần kinh s  th  5 

S04.4 Tổn thương dây thần kinh 
D y thần kinh th  6 

S04.5 Tổn thương dây thần kinh thính giác 
Dây thần kinh s  th  7 
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S04.6 Injury of acoustic nerve 
Auditory nerve  

8Th cranial nerve 

S04.7 Injury of accessory nerve 
11Th cranial nerve 

S04.8 Injury of other cranial nerves 
Glossopharyngeal [9Th] nerve  

Hypoglossal [12Th] nerve  

Olfactory [1St] nerve  

Vagus [10Th] nerve 

S04.9 Injury of unspecified cranial nerve 

S05 Injury of eye and orbit 
Excl.:  injury of:  

 oculomotor [3Rd] nerve (S04.1)  

 optic [2Nd] nerve (S04.0)  

open wound of eyelid and periocular area (S01.1)  

orbital bone fracture (S02.1, S02.3, S02.8)  

superficial injury of eyelid (S00.1-S00.2)  

S05.0 Injury of conjunctiva and corneal abrasion 
without mention of foreign body 
Excl.:  foreign body in:  

 conjunctival sac (T15.1)  

 cornea (T15.0)  

S05.1 Contusion of eyeball and orbital tissues 
Traumatic hyphaema 

Excl.:  black eye (S00.1)  

contusion of eyelid and periocular area 

(S00.1)  

S05.2 Ocular laceration and rupture with 
prolapse or loss of intraocular tissue 

S05.3 Ocular laceration without prolapse or loss 
of intraocular tissue 
Laceration of eye NOS 

S05.4 Penetrating wound of orbit with or without 
foreign body 
Excl.:  retained (old) foreign body following 

penetrating wound of orbit (H05.5)  

S05.5 Penetrating wound of eyeball with foreign 
body 
Excl.:  retained (old) intraocular foreign body 

(H44.6-H44.7)  

S05.6 Penetrating wound of eyeball without 
foreign body 
Ocular penetration NOS 

S05.7 Avulsion of eye 
Traumatic enucleation 

S05.8 Other injuries of eye and orbit 
Incl.:  Lacrimal duct injury 

S05.9 Injury of eye and orbit, unspecified 
Injury of eye NOS 

 

 

S04.6 Tổn thương dây thần kinh thính giác 
D y thần kinh th nh gi c 

D y thần kinh s  th  8  

S04.7 Tổn thương dây thần kinh phụ 
D y thần kinh s  th  11 

S04.8 Tổn thương các dây thần kinh sọ khác 
D y thần kinh lư i hầu (th  9)  

D y thần kinh dưới lư i (th  12)  

D y thần kinh kh u gi c (th  1)  

D y thần kinh phế v  (th  10) 

S04.9 Tổn thương dây thần kinh sọ kh ng xác 
định 

S05 Tổn thương mắt và ổ mắt 
Loại trừ:  Tổn thương của:  

 D y v n nhãn (th  3) (S04.1)  

 D y th  gi c (th  2) (S04.0)  

 ết thương hở của mi mắt v  quanh ổ 

mắt (S01.1)  

   xương hố mắt (S02.1, S02.3, 

S02.8)  

 ết thương nông của mi mắt (S00.1-

S00.2)  

S05.0 Tổn thương nhổ dựt của giác mạc và kết 
mạc kh ng có dị vật 
Loại trừ:  d  v t tại:  

 T i gi c mạc (T15.1)  

 Kết mạc (T15.0)  

S05.1 Đục giập nhãn cầu và tổ chức h  mắt 
 uất huyết ti n ph ng do sang chấn 

Loại trừ:  Thâm tím mắt (S00.1)  

  ụng d p mi mắt v  quanh mắt 

(S00.1)  

S05.2 Rách xé nhãn cầu và vỡ với sa hay mất tổ 
chức trong nhãn cầu 

S05.3 Rách xé nhãn cầu kh ng có sa hay mất tổ 
chức trong nhãn cầu 
Rách xé K  K của mắt 

S05.4 Vết thương thấu nhãn cầu có hay kh ng dị 
vật 
Loại trừ:  d  v t c n lại (cũ) tiếp theo vết thương 

vết thương thấu nhãn cầu (H05.5)  

S05.5 Vết thương thấu nhãn cầu có dị vật 
Loại trừ:  d  v t trong nhãn cầu c n lại (cũ) 

(H44.6-H44.7)  

S05.6 Vết thương thấu nhãn cầu kh ng có dị vật 
Thấu nhãn cầu K  K 

S05.7 Nhổ giật mắt 
Cắt b  nhãn cầu do sang chấn 

S05.8 Các tổn thương khác của mắt và ổ mắt 
Tổn thương lệ đạo 

S05.9 Tổn thương của mắt và ổ mắt, kh ng xác 
định 
Tổn thương của mắt K  K 



 – 624 – 

S06 Intracranial injury 
Note:  For primary coding of intracranial injuries 

with associated fractures, reference 

should be made to the morbidity or 

mortality coding rules and guidelines in 

Volume 2. 

 The following subdivisions are provided 

for optional use in a supplementary 

character position where it is not possible 

or not desired to use multiple coding to 

identify intracranial injury and open 

wound:  

0  without open intracranial wound  

1  with open intracranial wound  

S06.0 Concussion 
Commotio cerebri 

S06.1 Traumatic cerebral oedema 

S06.2 Diffuse brain injury 
Cerebral:  

 contusion NOS  

 laceration NOS 

Traumatic compression of brain NOS 

S06.3 Focal brain injury 
Focal:  

 cerebral:  

 contusion  

 laceration 

 traumatic intracerebral haemorrhage 

S06.4 Epidural haemorrhage 
Extradural haemorrhage (traumatic) 

S06.5 Traumatic subdural haemorrhage 

S06.6 Traumatic subarachnoid haemorrhage 

S06.7 Intracranial injury with prolonged coma 

S06.8 Other intracranial injuries 
Traumatic haemorrhage:  

 cerebellar  

 intracranial NOS 

S06.9 Intracranial injury, unspecified 
Brain injury NOS 

Excl.:  head injury NOS (S09.9)  

S07 Crushing injury of head 

S07.0 Crushing injury of face 

S07.1 Crushing injury of skull 

S07.8 Crushing injury of other parts of head 

S07.9 Crushing injury of head, part unspecified 

S08 Traumatic amputation of part of 
head 

S08.0 Avulsion of scalp 

S06 Tổn thương nội sọ 
       :  đ  mã ho  cơ bản tổn thương nội s  

phối hợp với chấn thương, cần tham 

khảo nh ng nguy n tắc v  hướng dẫn 

mắc v  chết trong T p 2. 

C c ph n nhóm dưới đ y được ch n s  dụng v o 

v  tr  ký tự phụ, khi không th  ho c không muốn 

s  dụng nhi u mã đ  x c đ nh tổn thương nội s  

v o vết thương hở.  

0 – không có vết thương nội s  hở 

1 – có tổn thương nội s  hở 

S06.0 Chấn động 
Chấn động não 

S06.1 Phù não chấn thương 

 
S06.2 Tổn thương não lan to  

Não:  

  ụng d p K  K 

 Rách xé K  K 

Ch n ép do chấn thương não K  K 

S06.3 Tổn thương ổ của não 
ổ:  

 Não:  

  ụng d p 

 Rách xé  

 Chảy m u nội s  do chấn thương  

S06.4 Ch y máu trên màng cứng 
Chảy m u ngo i m ng c ng (chấn thương) 

S06.5 Ch y máu dưới màng cứng 

S06.6 Ch y máu dưới màng nhện chấn thương 

S06.7 Tổn thương nội sọ có hôn mê kéo dài 

S06.8 Tổn thương nội sọ khác 
Chảy m u chấn thương:  

 Ti u não 

 Nội s  K  K 

S06.9 Tổn thương nội sọ kh ng đặc hiệu 
Tổn thương não K  K 

Loại trừ:  Tổn thương đầu K  K (S09.9)  

S07 Tổn thương vùi lấp của đầu 

S07.0 Tổn thương vùi lấp của mặt 

S07.1 Tổn thương vùi lấp của hộp sọ 

S07.8 Tổn thương vuì lấp của các phần khác của 
đầu 

S07.9 Tổn thương vùi lấp của đầu, các phần 
kh ng xác định 

S08 Cắt cụt phần của đầu do chấn 
 thương 

S08.0 Nhổ giật da đầu 
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S08.1 Traumatic amputation of ear 

S08.8 Traumatic amputation of other parts of 
head 

S08.9 Traumatic amputation of unspecified part 
of head 
Excl.:  decapitation (S18)  

S09 Other and unspecified injuries of 
head 

S09.0 Injury of blood vessels of head, not 
elsewhere classified 
Excl.:  injury of:  

 cerebral blood vessels (S06.-)  

 precerebral blood vessels (S15.-)  

S09.1 Injury of muscle and tendon of head 

 

 

S09.2 Traumatic rupture of ear drum 

S09.7 Multiple injuries of head 
Injuries classifiable to more than one of the 

categories S00-S09.2 

S09.8 Other specified injuries of head 

S09.9 Unspecified injury of head 
Injury of:  

 face NOS  

 ear NOS  

 nose NOS 

 

Injuries to the neck 
(S10-S19)  
 
Incl.:  injuries of:  

 nape  

 supraclavicular region  

 throat 

Excl.:  burns and corrosions (T20-T32)  

effects of foreign body in:  

 larynx (T17.3)  

 oesophagus (T18.1)  

 pharynx (T17.2)  

 trachea (T17.4)  

fracture of spine NOS (T08)  

frostbite (T33-T35)  

injury of:  

 spinal cord NOS (T09.3)  

 trunk NOS (T09.-)  

insect bite or sting, venomous (T63.4)  

S10 Superficial injury of neck 

 
 
 
 

S08.1 Cắt cụt do chấn thương tai 

S08.8 Cắt cụt các phần khác của đầu do chấn 
thương của 

S08.9 Cắt cụt của phần kh ng xác định của đầu 
do chấn thương 

Loại trừ:  Cắt đầu (S18)  

S09 Tổn thương khác và kh ng đặc 
hiệu của đầu 

S09.0 Tổn thương các mạch máu của đầu, không 
đư c phân loại nơi khác 
Loại trừ:  Tổn thương của:  

 Mạch m u não (S06.-)  

 Mạch m u trước não (S15.-)  

S09.1 Tổn thương cơ và gân của đầu 

S09.2 Rách chấn thương màng nhĩ 

S09.7 Tổn thương phức tạp của đầu 
Tổn thương có nhi u hơn trong ph n loại S00-

S09.2 

S09.8 Tổn thương đặc hiệu khác của đầu 

S09.9 Tổn thương kh ng đặc hiệu của đầu 
Tổn thương của:  

 M t K  K  

 Tai K  K 

 Mũi K  K 

 

Tổn thương của cổ 
(S10-S19)  
 
Bao gồm:  Tổn thương của:  

 Gáy  

   ng tr n đ n 

 H ng  

Loại trừ:  b ng v  trầy da (T20-T32)  

 T c động của d  v t l n:  

 Thanh quản (T17.3)  

 Thực quản (T18.1)  

 Hầu (T17.2)  

 Kh  quản (T17.4)  

   gai sống K  K (T08)  

  Cước (T33-T35)  

Tổn thương của:  

 Cột sống K  K (T09.3)  

 Thân KX K (T09.-)  

 ết đốt ho c ch m có n c độc, côn tr ng 

(T63.4)  

S10 Tổn thương n ng của cổ 
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S10.0 Contusion of throat 
Cervical oesophagus  

Larynx  

Pharynx  

Trachea 

S10.1 Other and unspecified superficial injuries 
of throat 

S10.7 Multiple superficial injuries of neck 

S10.8 Superficial injury of other parts of neck 

S10.9 Superficial injury of neck, part unspecified 

S11 Open wound of neck 
Excl.:  decapitation (S18)  

S11.0 Open wound involving larynx and trachea 
Trachea:  

 NOS  

 cervical 

Excl.:  thoracic trachea (S27.5)  

S11.1 Open wound involving thyroid gland 

S11.2 Open wound involving pharynx and 
cervical oesophagus 
Excl.:  oesophagus NOS (S27.8)  

S11.7 Multiple open wounds of neck 

S11.8 Open wound of other parts of neck 

S11.9 Open wound of neck, part unspecified 

S12 Fracture of neck 
Incl.:  cervical:  

 neural arch  

 spine  

 spinous process  

 transverse process  

 vertebra  

 vertebral arch 

The following subdivisions are provided for 

optional use in a supplementary character position 

where it is not possible or not desired to use 

multiple coding to identify fracture and open 

wound; a fracture not indicated as closed or open 

should be classified as closed.  

0  closed  

1  open  

S12.0 Fracture of first cervical vertebra 
Atlas 

S12.1 Fracture of second cervical vertebra 
Axis 

S12.2 Fracture of other specified cervical 
vertebra 
Excl.:  multiple fractures of cervical spine 

(S12.7)  

S12.7 Multiple fractures of cervical spine 

 

S10.0 Đụng giập họng 
Thực quản 

H ng  

Hầu  

Phế quản  

S10.1 Tổn thương n ng kh ng đặc hiệu và tổn 
thương khác của họng 

S10.7 Đa tổn thương n ng của cổ 

S10.8 Tổn thương n ng của các phần khác của 
cổ 

S10.9 Tổn thương n ng của cổ, phần kh ng đặc 
hiệu 

S11 Vết thương hở của cổ 
Loại trừ:  cắt cụt đầu (S18)  

S11.0 Vết thương hở bao gồm thanh qu n và khí 
qu n 
Kh  quản:  

 K  K 

 Phần cổ 

Loại trừ:  kh  quản ngực (S27.5)  

S11.1 Vết thương hở bao gồm tuyến giáp 

S11.2 Vết thương hở bao gồm hầu và thực qu n 
phần cổ 
Loại trừ:  Thực quản K  K (S27.8)  

S11.7 Đa vết thương hở của cổ 

S11.8 Vết thương hở của các phần khác của cổ 

S11.9 Vết thương hở của cổ, phần kh ng đặc 
hiệu 

S12 Gẫy cổ 
Bao gồm:  phần cổ của:  

 Cung thần kinh  

 Gai sống  

 M m gai đốt sống  

  ốt sống 

 Cung đốt sống  

C c ph n nhóm dưới đ y được ch n s  dụng v o 

v  tr  ký tự phụ, khi không th  ho c không muốn 

s  dụng nhi u mã đ  x c đ nh gẫy xương v  vết 

thương hở; một vết thương không r  l  k n hay hở 

được xếp loại v o hở 

0            K n 

1            Hở 

S12.0 Gẫy đ t s ng cổ thứ nhất 
 ốt sống đội 

S12.1 Gẫy đ t s ng cổ thứ hai 
 ốt sống trục 

S12.2 Gẫy đ t s ng cổ đặc hiệu khác 
Loại trừ:  gãy ph c tạp của đốt sống cổ (S12.7)  

S12.7 Gẫy nhiều chỗ của đ t s ng cổ 
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S12.8 Fracture of other parts of neck 
Hyoid bone  

Larynx  

Thyroid cartilage  

Trachea 

S12.9 Fracture of neck, part unspecified 
Fracture of cervical:  

 spine NOS  

 vertebra NOS 

S13 Dislocation, sprain and strain of 
joints and ligaments at neck level 
Excl.:  rupture or displacement (nontraumatic) of 

cervical intervertebral disc (M50.-)  

S13.0 Traumatic rupture of cervical intervertebral 
disc 

S13.1 Dislocation of cervical vertebra 
Cervical spine NOS 

S13.2 Dislocation of other and unspecified parts 
of neck 

S13.3 Multiple dislocations of neck 

S13.4 Sprain and strain of cervical spine 
Anterior longitudinal (ligament), cervical  

Atlanto-axial (joints)  

Atlanto-occipital (joints)  

Whiplash injury 

S13.5 Sprain and strain of thyroid region 
Cricoarytenoid (joint)(ligament)  

Cricothyroid (joint)(ligament)  

Thyroid cartilage 

S13.6 Sprain and strain of joints and ligaments of 
other and unspecified parts of neck 

S14 Injury of nerves and spinal cord at 
neck level 

S14.0 Concussion and oedema of cervical spinal 
cord 

S14.1 Other and unspecified injuries of cervical 
spinal cord 
Injury of cervical spinal cord NOS 

S14.2 Injury of nerve root of cervical spine 

S14.3 Injury of brachial plexus 

S14.4 Injury of peripheral nerves of neck 

S14.5 Injury of cervical sympathetic nerves 

S14.6 Injury of other and unspecified nerves of 
neck 

S15 Injury of blood vessels at neck level 

S15.0 Injury of carotid artery 
Carotid artery (common) (external) (internal) 

 

S15.1 Injury of vertebral artery 

S12.8 Gẫy các phần khác của cổ 
 ương móng 

Thanh quản  

Sụn gi p  

Kh  quản  

S12.9 Gẫy cổ, phần kh ng đặc hiệu 
Gẫy cổ:  

 Gai sống K  K 

  ốt sống K  K 

S13 Sai khớp, bong gân và căng cơ quá 
mức của khớp và các dây chằng 
thuộc vùng cổ 
Loại trừ:  v  hay di lệch (không sang chấn) của 

đ a li n đốt cổ (M50.-)  

S13.0 Vỡ đĩa liên đ t s ng cổ do chấn thương 

S13.1 Sai khớp đ t s ng cổ 
Gai sống cổ K  K 

S13.2 Sai khớp của các phần khác và kh ng đặc 
hiệu của cổ 

S13.3 Sai khớp phức tạp của cổ 

S13.4 Bong gân và căng cơ quá mức của đ t 
s ng cổ 
Trước b n (d y ch ng), thuộc cổ  

 ội-trục (khớp) 

 ội-ch m (khớp)  

Tổn thương d y nối  

S13.5 Bong gân và căng cơ vùng giáp 
Nhẫn -sụn phễu (khớp) (d y ch ng)  

Sụn nhẫn-gi p (khớp) (d y ch ng) 

Sụn gi p  

S13.6 Bong gân và căng cơ c  khớp và dây 
chằng của các phân kh ng đặc hiệu và 
phần khác của cổ 

S14 Tổn thương dây thần kinh và tuỷ 
s ng (đoạn) cổ 

S14.0 Chấn động và phù tuỷ s ng đoạn cổ 

S14.1 Tổn thương kh ng đặc hiệu và khác của 
tuỷ s ng cổ 
Tổn thương tu  sống cổ K  K 

S14.2 Tổn thương rễ thần kinh của gai s ng cổ 

S14.3 Tổn thương đám r i thần kinh cánh tay 

S14.4 Tổn thương đám r i thần kinh ngoại vi của 
cổ 

S14.5 Tổn thương dây thần kinh giao c m cổ 

S14.6 Tổn thương các dây thần kinh kh ng đặc 
hiệu và khác của cổ 

S15 Tổn thương mạch máu vùng cổ 

S15.0 Tổn thương động mạch c nh 
 ộng mạch cảnh (chung) (ngo i) (trong) 
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S15.2 Injury of external jugular vein 

S15.3 Injury of internal jugular vein 

S15.7 Injury of multiple blood vessels at neck 
level 

S15.8 Injury of other blood vessels at neck level 

S15.9 Injury of unspecified blood vessel at neck 
level 

S16 Injury of muscle and tendon at neck 
level 

S17 Crushing injury of neck 

S17.0 Crushing injury of larynx and trachea 

S17.8 Crushing injury of other parts of neck 

S17.9 Crushing injury of neck, part unspecified 

S18 Traumatic amputation at neck level 
Decapitation 

S19 Other and unspecified injuries of 
neck 

S19.7 Multiple injuries of neck 
Injuries classifiable to more than one of the 

categories S10-S18 

S19.8 Other specified injuries of neck 

S19.9 Unspecified injury of neck 

 
Injuries to the thorax 
(S20-S29)  
Incl.:  injuries of:  

 breast  

 chest (wall)  

 interscapular area 

Excl.:  burns and corrosions (T20-T32)  

effects of foreign body in:  

 bronchus (T17.5)  

 lung (T17.8)  

 oesophagus (T18.1)  

 trachea (T17.4)  

fracture of spine NOS (T08)  

frostbite (T33-T35)  

injuries of:  

 axilla (S40-S49)  

 clavicle (S40-S49)  

 scapular region (S40-S49)  

 shoulder (S40-S49)  

 spinal cord NOS (T09.3)  

 trunk NOS (T09.-)  

insect bite or sting, venomous (T63.4)  

S20 Superficial injury of thorax 

S20.0 Contusion of breast 

S15.1 Tổn thương động mach s ng 

S15.2 Tổn thương tĩnh mạch cổ ngoài 

S15.3 Tổn thương tĩnh mạch cổ trong 

S15.7 Tổn thương nhiều mạch máu vùng cổ 

S15.8 Tổn thương nhiều mạch máu khác vùng 
cổ 

S15.9 Tổn thương mạch máu kh ng đặc hiệu 
vùng cổ 

S16 Tổn thương cơ và gân vùng cổ 

S17 Tổn thương vùi lấp của cổ 

S17.0 Tổn thương vùi lấp của thanh qu n và phế 
qu n 

S17.8 Tổn thương vùi lấp của các phần khác của 
cổ 

S17.9 Tổn thương vùi lấp của cổ, phần kh ng 
đặc hiệu 

S18 Cắt cụt vùng cổ do chấn thương 
Cắt cụt 

S19 Tổn thương kh ng đặc hiệu khác 
của cổ 

S19.7 Tổn thương phức tạp của cổ 
Tổn thương có nhi u hơn trong ph n loại S10-S18 

S19.8 Tổn thương đặc hiệu khác của cổ 

S19.9 Tổn thương kh ng đặc hiệu của cổ 

 

Tổn thương lồng ngực 
(S20-S29)  
Bao gồm:  tổn thương của:  

 Vú 

 (th nh) ngực  

 v ng li n xương vai  

Loại trừ:  B ng v  trầy da (T20-T32)  

T c động của d  v t v o:  

 Phế quản (T17.5)  

 Phổi (T17.8)  

 Thực quản (T18.1)  

 Kh  quản (T17.4)  

Gẫy gai sống K  K (T08)  

Ch ng cước (T33-T35)  

Tổn thương của:  

 Hố n ch (S40-S49)  

   n (S40-S49)  

   ng xương vai (S40-S49)  

 Vai (S40-S49)  

 Tu  sống K  K (T09.3)  

 Thân K  K (T09.-)  

Côn tr ng, ng i đốt, n c độc (T63.4)  

S20 Tổn thương của lồng ngực 



 – 629 – 

S20.1 Other and unspecified superficial injuries 
of breast 

S20.2 Contusion of thorax 

S20.3 Other superficial injuries of front wall of 
thorax 

S20.4 Other superficial injuries of back wall of 
thorax 

S20.7 Multiple superficial injuries of thorax 

S20.8 Superficial injury of other and unspecified 
parts of thorax 
Thoracic wall NOS 

S21 Open wound of thorax 
Excl.:  traumatic:  

 haemopneumothorax (S27.2)  

 haemothorax (S27.1)  

 pneumothorax (S27.0)  

S21.0 Open wound of breast 

S21.1 Open wound of front wall of thorax 

S21.2 Open wound of back wall of thorax 

S21.7 Multiple open wounds of thoracic wall 

S21.8 Open wound of other parts of thorax 

S21.9 Open wound of thorax, part unspecified 
Thoracic wall NOS 

S22 Fracture of rib(s), sternum and 
thoracic spine 
Incl.:  thoracic:  

 neural arch  

 spinous process  

 transverse process  

 vertebra  

 vertebral arch 

Excl.:  fracture of:  

 clavicle (S42.0)  

 scapula (S42.1)  

The following subdivisions are provided for 

optional use in a supplementary character position 

where it is not possible or not desired to use 

multiple coding to identify fracture and open 

wound; a fracture not indicated as closed or open  

should be classified as closed.  

0  closed  

1  open  

S22.0 Fracture of thoracic vertebra 
Fracture of thoracic spine NOS 

S22.1 Multiple fractures of thoracic spine 

S22.2 Fracture of sternum 

S22.3 Fracture of rib 

 

 

S20.0 Đụng giập vú 

S20.1 Tổn thương n ng kh ng đặc hiệu và khác 
của vú 

S20.2 Đụng giập lồng ngực 

S20.3 Tổn thương n ng khác của thành trước 
ngực 

S20.4 Tổn thương n ng khác của thành sau 
ngực 

S20.7 Tổn thương nông phức tạp của ngực 

S20.8 Tổn thương n ng của các phần kh ng đặc 
hiệu và khác của ngực 
Th nh ngực K  K 

S21 Vết thương hở của ngực 
Loại trừ:  chấn thương:  

 Tr n kh  huyết m ng phổi (S27.2)  

 Tr n huyết m ng phôỉ (S27.1)  

 Tr n kh  m ng phổi (S27.0)  

S21.0 Vết thương hở của vú 

S21.1 Vết thương hở của thành trước ngực 

S21.2 Vết thương hở của thành sau ngực 

S21.7 Vết thương hở phức tạp của thành ngực 

S21.8 Vết thương hở của các phần khác của 
ngực 

S21.9 Vết thương hở của ngực-phần không xác 
định 
Th nh ngực K  K 

S22 Gẫy xương (nhiều) sườn, xương 
ức và gai s ng ngực 
Bao gồm:  thuộc ngực:  

 Cung d y thần kinh  

 Gai sống  

 Gai ngang sống  

  ốt sống 

 Cung đốt sống  

Loại trừ:  gãy xương của:  

  ương đ n (S42.0)  

  ương vai (S42.1)  

C c ph n nhóm dưới đ y được ch n s  dụng v o 

v  tr  ký tự phụ,  khi không th  ho c không muốn 

s  dụng nhi u mã đ  x c đ nh gẫy xương v  vết 

thương hở; một vết thương không r  l  k n hay hở 

được xếp loại v o hở 

0            K n 

1            Hở 

S22.0 Gãy đ t s ng ngực 
Gãy gai sống ngực K  K 

S22.1 Gãy phức tạp gai s ng ngực 

S22.2 Gãy xương ức 

S22.3 Gãy xương sườn 
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S22.4 Multiple fractures of ribs 

S22.5 Flail chest 

S22.8 Fracture of other parts of bony thorax 

S22.9 Fracture of bony thorax, part unspecified 

S23 Dislocation, sprain and strain of 
joints and ligaments of thorax 
Excl.:  dislocation, sprain and strain of sterno-

clavicular joint (S43.2, S43.6)  

rupture or displacement (nontraumatic) of 

thoracic intervertebral disc (M51.-)  

S23.0 Traumatic rupture of thoracic 
intervertebral disc 

S23.1 Dislocation of thoracic vertebra 
Thoracic spine NOS 

S23.2 Dislocation of other and unspecified parts 
of thorax 

S23.3 Sprain and strain of thoracic spine 

S23.4 Sprain and strain of ribs and sternum 

S23.5 Sprain and strain of other and unspecified 
parts of thorax 

 

S24 Injury of nerves and spinal cord at 
thorax level 
Excl.:  injury of brachial plexus (S14.3)  

S24.0 Concussion and oedema of thoracic spinal 
cord 

S24.1 Other and unspecified injuries of thoracic 
spinal cord 

S24.2 Injury of nerve root of thoracic spine 

S24.3 Injury of peripheral nerves of thorax 

S24.4 Injury of thoracic sympathetic nerves 
Cardiac plexus  

Oesophageal plexus  

Pulmonary plexus  

Stellate ganglion  

Thoracic sympathetic ganglion 

S24.5 Injury of other nerves of thorax 

S24.6 Injury of unspecified nerve of thorax 

S25 Injury of blood vessels of thorax 

S25.0 Injury of thoracic aorta 
Aorta NOS 

S25.1 Injury of innominate or subclavian artery 

 
 
 
 
 
 

S22.4 Gãy xương sườn phức tạp 

S22.5 M ng sườn di động 

S22.8 Gãy các phần khác của xương ngực 

S22.9 Gẫy xương ngực, phần kh ng đặc hiệu 

S23 Sai khớp, bong gân và căng cơ quá 
mức của khớp và dây chằng của 
ngực 
Loại trừ:  sai khớp, bong g n v  c ng cơ của 

khớp vai  c (S43.2, S43.6)  

    hay di d ch (không sang chấn) của 

đ a li n đốt ngực (M51.-)  

S23.0 Vỡ chấn thương của đĩa liên đ t ngực 

S23.1 Sai khớp của các phần kh ng đặc hiệu và 
khác của ngực 
Gai sống ngực K  K 

S23.2 Sai khớp của các phần kh ng đặc hiệu và 
khác của ngực 

S23.3 Bong gân và căng cơ của đ t s ng ngực 

S23.4 Bong gân và căng cơ của xương sườn và 
xương ức 

S23.5 Bong gân và căng cơ của các phần kh ng 
đặc hiệu và khác của ngực 

S24 Tổn thương dây thần kinh và tuỷ 
s ng (vùng) ngực 
Loại trừ:  tổn thương đ m rối thần kinh c nh tay 

(S14.3)  

S24.0 Chấn động và phù của tuỷ s ng ngực 

S24.1 Tổn thương kh ng đặc hiệu và tổn thương 
khác của tuỷ s ng ngực 

S24.2 Tổn thương rễ thần kinh của đ t s ng 
ngực 

S24.3 Tổn thương dây thần kinh ngoại vi của 
 ngực 

S24.4 Tổn thương dây thần kinh giao c m của 
 ngực 

  m rối thần kinh tim 

  m rối thần kinh thực quản  

  m rối thần kinh phổi  

Hạch h nh sao  

Hạch giao cảm ngực  

S24.5 Tổn thương mạch máu của ngực 

S24.6 Tổn thương dây thần kinh kh ng đặc hiệu 
của ngực 

S25 Tổn thương mạch máu của ngực 

S25.0 Tổn thương động mạch chủ ngực 
 ộng mạch chủ K  K 

S25.1 Tổn thương động mạch nào đó hoặc động 
mạch dưới đòn 
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S25.2 Injury of superior vena cava 
Vena cava NOS 

S25.3 Injury of innominate or subclavian vein 

S25.4 Injury of pulmonary blood vessels 

S25.5 Injury of intercostal blood vessels 

S25.7 Injury of multiple blood vessels of thorax 

S25.8 Injury of other blood vessels of thorax 
Azygos vein  

Mammary artery or vein 

S25.9 Injury of unspecified blood vessel of 
thorax 

S26 Injury of heart 
Incl.:  

contusion  

laceration  

puncture  

traumatic rupture 

of heart 

The following subdivisions are provided for 

optional use in a supplementary character position 

where it is not possible or not desired to use 

multiple coding:  

0  without open wound into thoracic cavity  

1  with open wound into thoracic cavity  

S26.0 Injury of heart with haemopericardium 

S26.8 Other injuries of heart 

S26.9 Injury of heart, unspecified 

S27 Injury of other and unspecified 
intrathoracic organs 
Excl.:  injury of:  

 cervical oesophagus (S10-S19)  

 trachea (cervical) (S10-S19)  

The following subdivisions are provided for 

optional use in a supplementary character position 

where it is not possible or not desired to use 

multiple coding:  

0  without open wound into thoracic cavity  

1  with open wound into thoracic cavity 

S27.0 Traumatic pneumothorax 

S27.1 Traumatic haemothorax 

S27.2 Traumatic haemopneumothorax 

S27.3 Other injuries of lung 

S27.4 Injury of bronchus 

S27.5 Injury of thoracic trachea 

S27.6 Injury of pleura 

S27.7 Multiple injuries of intrathoracic organs 

 
S27.8 Injury of other specified intrathoracic 

S25.2 Tổn thương tĩnh mạch chủ trên 
T nh mạch chủ K  K 

S25.3 Tổn thương tĩnh mạch nào đó hay tĩnh 
mạch dưới đòn 

S25.4 Tổn thương mạch máu phổi 

S25.5 Tổn thương mạch máu liên sườn 

S25.7 Tổn thương mạch máu phức tạp của ngực 

S25.8 Tổn thương mạch máu khác của ngực 
T nh mạch đ n  

 ộng mạch hay t nh mạch v  

S25.9 Tổn thương mạch máu kh ng đặc hiệu 
của ngực 

S26 Tổn thương tim 
Bao gồm:  

đụng d p  

Rách xé  

 âm thủng  

   do chấn thương  

của tim 

C c ph n nhóm dưới đ y được ch n s  dụng v o 

v  tr  ký tự phụ khi không th  ho c không muốn s  

dụng nhi u mã 

0 – không có vết thương mở v o ổ ngực 

1 – có vết thương mở v o ổ ngực 

S26.0 Tổn thương tim có tràn máu màng tim 

S26.8 Tổn thương khác của tim 

S26.9 Tổn thương tim, kh ng xác định 

S27 Tổn thương của các cơ quan 
kh ng đặc hiệu và khác trong lồng 
ngực 
Loại trừ:  tổn thương của:  

 Thực quản (thuộc) cổ (S10-S19) 

 Kh  quản (thuộc) cổ (S10-S19)  

C c ph n nhóm dưới đ y được ch n s  dụng v o 

v  tr  ký tự phụ khi không th  ho c không muốn s  

dụng nhi u mã 

0 – không có vết thương mở v o ổ ngực 

1 – có vết thương mở v o ổ ngực 

S27.0 Tràn khí phổi do chấn thương 

S27.1 Tràn máu phổi do chấn thương 

S27.2 Tràn khí máu phổi do chấn thương 

S27.3 Tổn thương khác của phổi 

S27.4 Tổn thương phế qu n 

S27.5 Tổn thương khí qu n ngực 

S27.6 Tổn thương màng phổi 

S27.7 Đa tổn thương của các cơ quan trong ổ 
ngực 

 
S27.8 Tổn thương của các cơ quan khác đặc 

hiệu trong ổ ngực 
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organs 
Diaphragm  

Lymphatic thoracic duct  

Oesophagus (thoracic part)  

Thymus gland 

S27.9 Injury of unspecified intrathoracic organ 

S28 Crushing injury of thorax and 
traumatic amputation of part of 
thorax 

S28.0 Crushed chest 
Excl.:  flail chest (S22.5)  

S28.1 Traumatic amputation of part of thorax 
Excl.:  transection of thorax (T05.8)  

S29 Other and unspecified injuries of 
thorax 

S29.0 Injury of muscle and tendon at thorax level 

S29.7 Multiple injuries of thorax 
Injuries classifiable to more than one of the 

categories S20-S29.0 

S29.8 Other specified injuries of thorax 

S29.9 Unspecified injury of thorax 

 

Injuries to the abdomen, lower back, 
lumbar spine and pelvis 
(S30-S39)  
 
Incl.:  abdominal wall  

anus  

buttock  

external genitalia  

flank  

groin 

Excl.:  burns and corrosions (T20-T32)  

effects of foreign body in:  

 anus and rectum (T18.5)  

 genitourinary tract (T19.-)  

 stomach, small intestine and colon (T18.2-

T18.4)  

fracture of spine NOS (T08)  

frostbite (T33-T35)  

injuries of:  

 back NOS (T09.-)  

 spinal cord NOS (T09.3)  

 trunk NOS (T09.-)  

insect bite or sting, venomous (T63.4)  

S30 Superficial injury of abdomen, 
lower back and pelvis 
Excl.:  superficial injury of hip (S70.-)  

S30.0 Contusion of lower back and pelvis 
Buttock 

Cơ ho nh  

ống bạch huyết ngực 

Thực quản (thuộc phần ngực)  

Tuyến  c  

S27.9 Tổn thương vùi lấp của ngực và cắt cụt 
sang chấn 

S28 Tổn thương vùi lấp của ngực và cắt 
cụt phần sang chấn của ngực 

S28.0 Ngực vùi lấp 
Loại trừ:  Mảng sư n di động (S22.5)  

S28.1 Cắt cụt các phần sang chấn của ngực 
Loại trừ:  cắt ngang ngực (T05.8)  

S29 Tổn thương kh ng đặc hiệu và 
khác của ngực 

S29.0 Tổn thương cơ và gân vùng ngực 

S29.7 Tổn thương phức tạp của ngực 
Tổn thương từ 2 loại trở l n trong mục S20-S29.0 

S29.8 Tổn thương đặc hiệu khác của ngực 

S29.9 Tổn thương kh ng đặc hiệu của ngực 

 

Tổn thương bụng, lưng dưới, cột s ng 
thắt lưng và chân h ng 
(S30-S39)  
 
Bao gồm:  th nh bụng 

H u môn  

Mông 

Cơ quan sinh dục ngo i  

Sư n  

Háng  

Loại trừ:  b ng v  trầy da (T20-T32)  

  T c động của d  v t v o: 

 H u môn v  trực tr ng (T18.5)  

 Hệ tiết niệu sinh dục (T19.-)  

 Dạ d y, ruột non v  đại tr ng (T18.2-T18.4)  

Gẫy xương của đốt sống K   (T08)  

  Ch ng cước (T33-T35)  

 Tổn thương của:  

 Lưng K  K (T09.-)  

 Tu  sống K  K (T09.3)  

 Thân K  K (T09.-)  

Côn tr ng đốt, ng i đốt, n c độc (T63.4)  

S30 Tổn thương n ng của bụng, lưng 
dưới và chậu h ng 
Loại trừ:  Tổn thương nông của h ng (S70.-)  

S30.0 Đụng giập của lưng dưới và chậu hông 
Mông 
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S30.1 Contusion of abdominal wall 
Flank  

Groin 

S30.2 Contusion of external genital organs 
Labium (majus)(minus)  

Penis  

Perineum  

Scrotum  

Testis  

Vagina  

Vulva 

S30.7 Multiple superficial injuries of abdomen, 
lower back and pelvis 

S30.8 Other superficial injuries of abdomen, 
lower back and pelvis 

S30.9 Superficial injury of abdomen, lower back 
and pelvis, part unspecified 

S31 Open wound of abdomen, lower 
back and pelvis 
Excl.:  open wound of hip (S71.0)  

traumatic amputation of part of abdomen, 

lower back and pelvis (S38.2-S38.3)  

S31.0 Open wound of lower back and pelvis 
Buttock 

S31.1 Open wound of abdominal wall 
Flank  

Groin 

S31.2 Open wound of penis 

S31.3 Open wound of scrotum and testes 

S31.4 Open wound of vagina and vulva 

S31.5 Open wound of other and unspecified 
external genital organs 
Excl.:  traumatic amputation of external genital 

organs (S38.2)  

S31.7 Multiple open wounds of abdomen, lower 
back and pelvis 

S31.8 Open wound of other and unspecified 
parts of abdomen 

S32 Fracture of lumbar spine and pelvis 
Incl.:  lumbosacral:  

 neural arch  

 spinous process  

 transverse process  

 vertebra  

 vertebral arch 

The following subdivisions are provided for 

optional use in a supplementary character position 

where it is not possible or not desired to use 

multiple coding to identify fracture and open 

wound; a fracture not indicated as closed or open 

should be classified as closed.  

0  closed  

1 open  

Excl.:  fracture of hip NOS (S72.0)  

S30.1 Đụng giập thành bụng 
Sư n 

Háng  

S30.2 Đụng giập cơ quan sinh dục ngoài 
Môi (lớn) (b )  

Dương v t  

  y ch u 

Bìu  

Tinh hoàn  

Âm đạo  

Âm hộ  

S30.7 Tổn thương n ng phức tạp ở bụng, lưng 
dưới và chậu h ng 

S30.8 Tổn thương n ng khác của bụng, lưng 
dưới và chậu h ng 

S30.9 Tổn thương n ng của bụng, lưng dưới và 
chậu h ng, phần kh ng xác định 

S31 Vết thương hở của bụng, lưng 
dưới và chậu h ng 
Loại trừ:  vết thương hở của hông (S71.0) 

  cắt cụt sang chấn phần của bụng, lưng 

dưới v  ch u hông (S38.2-S38.3)  

S31.0 Vết thương hở của lưng dưới và chậu 
h ng, phần kh ng xác định 
Mông 

S31.1 Vết thương hở của thành bụng 
Sư n 

Háng  

S31.2 Vết thương hở của dương vật 

S31.3 Vết thương hở của bìu và tinh hoàn 

S31.4 Vết thương hở của âm đạo và âm hộ 

S31.5 Vết thương hở của các cơ quan sinh dục 
ngoài kh ng đặc hiệu và khác 
Loại trừ:  cắt cụt cơ quan sinh dục ngo i không 

đ c hiệu khác (S38.2)  

S31.7 Vết thương hở phức tạp của bụng, lưng 
dưới và chậu h ng 

S31.8 Vết thương hở của các phần kh ng đặc 
hiệu và khác của bụng 

S32 Gẫy cột s ng thắt lưng và chậu 
hông 
Bao gồm:    ng thắt lưng c ng:  

 Cung d y thần kinh  

 M m gai đốt sống  

 M m gai ngang đốt sống  

  ốt sống 

 Cung đốt sống  

C c ph n nhóm dưới đ y được ch n s  dụng v o 

v  tr  ký tự phụ khi m  không th  ho c không 

muốn s  dụng nhi u mã đ  x c đ nh gãy xương v  

vết thương hở; m i gãy xương không r  k n hay hở 

s  xếp loại v o k n. 

0 – k n 

1 – hở  

Loại trừ:  Gãy xương h ng K  K (S72.0)  
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S32.0 Fracture of lumbar vertebra 
Fracture of lumbar spine 

S32.1 Fracture of sacrum 

S32.2 Fracture of coccyx 

S32.3 Fracture of ilium 

S32.4 Fracture of acetabulum 

S32.5 Fracture of pubis 

S32.7 Multiple fractures of lumbar spine and 
pelvis 

S32.8 Fracture of other and unspecified parts of 
lumbar spine and pelvis 
Fracture of:  

 ischium  

 lumbosacral spine NOS  

 pelvis NOS 

S33 Dislocation, sprain and strain of 
joints and ligaments of lumbar 
spine and pelvis 
Excl.:  dislocation, sprain and strain of joint and 

ligaments of hip (S73.-)  

obstetric damage to pelvic joints and 

ligaments (O71.6)  

rupture or displacement (nontraumatic) of 

lumbar intervertebral disc (M51.-)  

S33.0 Traumatic rupture of lumbar intervertebral 
disc 

S33.1 Dislocation of lumbar vertebra 
Dislocation of lumbar spine NOS 

S33.2 Dislocation of sacroiliac and 
sacrococcygeal joint 

S33.3 Dislocation of other and unspecified parts 
of lumbar spine and pelvis 

S33.4 Traumatic rupture of symphysis pubis 

S33.5 Sprain and strain of lumbar spine 

S33.6 Sprain and strain of sacroiliac joint 

S33.7 Sprain and strain of other and unspecified 
parts of lumbar spine and pelvis 

S34 Injury of nerves and lumbar spinal 
cord at abdomen, lower back and 
pelvis level 

S34.0 Concussion and oedema of lumbar spinal 
 cord 

S34.1 Other injury of lumbar spinal cord 

S34.2 Injury of nerve root of lumbar and sacral 
spine 

S34.3 Injury of cauda equina 

S34.4 Injury of lumbosacral plexus 

 

S32.0 Gẫy s ng thắt lưng 
Gẫy sống thắt lưng 

S32.1 Gẫy xương cùng 

S32.2 Gây xương cụt 

S32.3 Gẫy xương chậu 

S32.4 Gẫy xương ổ c i 

S32.5 Gẫy xương mu 

S32.7 Gẫy phức tạp cột s ng thắt lưng và chậu 
 hông 

S32.8 Gẫy các phần kh ng xác định và khác của 
gai thắt lưng và chậu hông 
Gãy của:  

 ụ ngồi 

 cột sống thắt lưng c ng K DK  

 ch u K DK  

S33 Sai khớp, bong gân và giãn khớp 
và dây chằng cột s ng thắt lưng và 
chậu 
Loại trừ:  sai khớp, bong g n v  giãn khớp v  

d y ch ng h ng (S73.-)  

 Tổn thương sản khoa tới khớp ch u v  

d y ch ng (O71.6)  

   hay di lệch (không sang chấn) của 

đ a li n đốt thắt lưng (M51.-)  

S33.0 Vỡ đĩa liên đ t thắt lưng do chấn thương 

S33.1 Sai khớp s ng thắt lưng 
 Sai khớp sống thắt lưng K  K 

S33.2 Sai khớp cùng chậu và cùng cụt 

S33.3 Sai khớp các phần KXĐK và khác của gai 
 thắt lưng và chậu 

S33.4 Vỡ khớp mu do chấn thương 

S33.5 Bong gân và giãn khớp s ng thắt lưng 

S33.6 Bong gân và giãn khớp cùng chậu 

S33.7 Bong gân và giãn khớp của các phần 
 KXĐK và khác của cột s ng thắt lưng và 
 chậu 

S34 Tổn thương dây thần kinh và dây 
 s ng tại bụng, lưng và chậu h ng 

S34.0 Chấn động và phù của dây s ng thắt lưng 

S34.1 Vết thương khác của dây s ng thắt lưng 

S34.2 Vết thương rễ thần kinh của đ t s ng thắt 
lưng và gai cùng 

S34.3 Tổn thương dây thần kinh đu i ngựa 

S34.4 Tổn thương đám r i thần kinh thắt lưng 
cùng 
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S34.5 Injury of lumbar, sacral and pelvic 
sympathetic nerves 
Coeliac ganglion or plexus  

Hypogastric plexus  

Mesenteric plexus (inferior)(superior)  

Splanchnic nerve 

S34.6 Injury of peripheral nerve(s) of abdomen, 
lower back and pelvis 

S34.8 Injury of other and unspecified nerves at 
abdomen, lower back and pelvis level 

S35 Injury of blood vessels at abdomen, 
lower back and pelvis level 

S35.0 Injury of abdominal aorta 
Excl.:  aorta NOS (S25.0)  

S35.1 Injury of inferior vena cava 
Hepatic vein 

Excl.:  vena cava NOS (S25.2)  

S35.2 Injury of coeliac or mesenteric artery 
Gastric artery  

Gastroduodenal artery  

Hepatic artery  

Mesenteric artery (inferior)(superior)  

Splenic artery 

S35.3 Injury of portal or splenic vein 
Mesenteric vein (inferior)(superior) 

S35.4 Injury of renal blood vessels 
Renal artery or vein 

S35.5 Injury of iliac blood vessels 
Hypogastric artery or vein  

Iliac artery or vein  

Uterine artery or vein 

S35.7 Injury of multiple blood vessels at 
abdomen, lower back and pelvis level 

 

S35.8 Injury of other blood vessels at abdomen, 
lower back and pelvis level 
Ovarian artery or vein 

S35.9 Injury of unspecified blood vessel at 
abdomen, lower back and pelvis level 

S36 Injury of intra-abdominal organs 

The following subdivisions are provided for 

optional use in a supplementary character position 

where it is not possible or not desired to use 

multiple coding:  

0  without open wound into cavity  

1  with open wound into cavity  

S36.0 Injury of spleen 

S36.1 Injury of liver or gallbladder 
Bile duct 

S36.2 Injury of pancreas 

S34.5 Tổn thương dây thần kinh giao c m vùng 
thắt lưng, cùng và chậu 
Hạch bụng hay đ m rối 

  m rối hạ v  

  m rối tr ng (dưới) (tr n) 

Thần kinh nội tạng 

S34.6 Tổn thương (các) dây thần kinh ngoại vi 
của bụng, lưng và chậu 

S34.8 Tổn thương các dây thần kinh KXĐK và 
khác của bụng, lưng và chậu 

S35 Tổn thương mạch máu vùng bụng, 
lưng và chậu 

S35.0 Tổn thương động mạch chủ bụng 
Loại trừ:  ộng mạch chủ K  K (S25.0) 

S35.1 Tổn thương tĩnh mạch chủ dưới 
T nh mạch gan 

Loại trừ: T nh mạch chủ K  K (S25.2) 

S35.2 Tổn thương động mạch bụng hay tràng 
 ộng mạch v  

 ộng mạch v  tr ng 

 ộng mạch gan 

 ộng mạch tr ng (dưới) (tr n) 

 ộng mạch l ch 

S35.3 Tổn thương tĩnh mạch cửa hay gan 
T nh mạch tr ng (dưới) (tr n) 

S35.4 Tổn thương mạch máu thận 
 ộng mạch hay t nh mạch th n 

S35.5 Tổn thương các mạch máu của chậu h ng 
 ộng mạch hay t nh mạch hạ v  

 ộng mạch hay t nh mạch ch u 

 ộng mạch hay t nh mạch t  cung 

S35.7 Tổn thương phức tạp mạch máu vùng 
bụng, lưng dưới và chậu 

 

S35.8 Tổn thương các mạch máu khác vùng 
bụng, lưng dưới và chậu 
 ộng mạch hay t nh mạch buồng tr ng 

S35.9 Tổn thương mạch máu KXĐK vùng bụng, 
lưng và chậu 

S36 Tổn thương các cơ quan trong ổ 
bụng 

 C c ph n nhóm dưới đ y được ch n đ  s  dụng 

v o v  tr  ký tự phụ khi không th  ho c không 

muốn s  dụng nhi u mã 

0 – không có vết thương hở v o ổ bụng 

1 – có vết thương hở v o ổ bụng 

S36.0 Vết thương lách 

S36.1 Vết thương gan hay túi mật 
 ư ng m t 

S36.2 Vết thương tụy 
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S36.3 Injury of stomach 

S36.4 Injury of small intestine 

S36.5 Injury of colon 

S36.6 Injury of rectum 

S36.7 Injury of multiple intra-abdominal organs 

S36.8 Injury of other intra-abdominal organs 
Peritoneum  

Retroperitoneum 

S36.9 Injury of unspecified intra-abdominal 
organ 

S37 Injury of urinary and pelvic organs 
Excl.:  peritoneum and retroperitoneum (S36.8)  

The following subdivisions are provided for 

optional use in a supplementary character position 

where it is not possible or not desired to use 

multiple coding:  

0  without open wound into cavity  

1  with open wound into cavity  

S37.0 Injury of kidney 

S37.1 Injury of ureter 

S37.2 Injury of bladder 

S37.3 Injury of urethra 

S37.4 Injury of ovary 

S37.5 Injury of fallopian tube 

S37.6 Injury of uterus 

S37.7 Injury of multiple pelvic organs 

S37.8 Injury of other pelvic organs 
Adrenal gland  

Prostate  

Seminal vesicle  

Vas deferens 

Excl.:  Open wound of other and unspecified 

external genital organs (S31.5)  

S37.9 Injury of unspecified pelvic organ 

S38 Crushing injury and traumatic 
amputation of part of abdomen, 
lower back and pelvis 

S38.0 Crushing injury of external genital organs 
S38.1 Crushing injury of other and unspecified 

parts of abdomen, lower back and pelvis 

S38.2 Traumatic amputation of external genital 
organs 
Labium (majus)(minus)  

Penis  

Scrotum  

Testis  

Vulva 

 
 

S36.3 Vết thương dạ dày 

S36.4 Vết thương ruột non 

S36.5 Vết thương đại tràng 

S36.6 Vết thương trực tràng 

S36.7 Vết thương nhiều cơ quan trong ổ bụng 

S36.8 Vết thương các cơ quan khác trong ổ 
bụng 
M ng bụng 

Khoang sau m ng bụng 

S36.9 Vết thương cơ quan trong ổ bụng KXĐK 

S37 Vết thương của hệ niệu và cơ quan 
ở chậu h ng 
Loại trừ: M ng bụng v  khoang sau m ng bụng 

(S36.8) 

C c ph n nhóm dưới đ y được ch n đ  s  dụng 

v o v  tr  ký tự phụ khi không th  ho c không 

muốn s  dụng nhi u mã 

0 – không có vết thương hở v o ổ bụng 

1 – có vết thương hở v o ổ bụng 

S37.0 Vết thương thận 

S37.1 Vết thương niệu qu n 

S37.2 Vết thương bàng quang 

S37.3 Vết thương niệu đạo 

S37.4 Vết thương buồng trứng 

S37.5 Vết thương vòi trứng 

S37.6 Vết thương tử cung 

S37.7 Vết thương nhiều cơ quan vùng chậu 

S37.8 Vết thương cơ quan vùng chậu khác 
Tuyến thượng th n 

Tuyến ti n liệt 

Túi tinh 

Ống dẫn tinh 

Loại trừ:  ết thương hở của cơ quan sinh dục 

ngoài khác và không x c đ nh (S31.5) 

S37.9 Vết thương cơ quan chậu KXĐK 

S38 Vết thương vùi lấp và cắt đoạn 
sang chấn một phần của bụng, 
lưng dưới và chậu 

S38.0 Vết thương vùi lấp cơ quan sinh dục ngoài 

S38.1 Vết thương vùi lấp ở các phần kh ng đặc 
hiệu khác của bụng, lưng dưới, chậu 

S38.2 Cắt đoạn sang chấn cơ quan sinh dục 
ngoài 
Môi (lớn) (b ) 

Dương v t 

Bìu 

Tinh hoàn 
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S38.3 Traumatic amputation of other and 
unspecified parts of abdomen, lower back 
and pelvis 
Excl.:  transection of abdomen (T05.8)  

S39 Other and unspecified injuries of 
abdomen, lower back and pelvis 

S39.0 Injury of muscle and tendon of abdomen, 
lower back and pelvis 

S39.6 Injury of intra-abdominal organ(s) with 
pelvic organ(s) 

S39.7 Other multiple injuries of abdomen, lower 
back and pelvis 
Injuries classifiable to more than one of the 

categories S30-S39.6 

Excl.:  injuries in S36.- with injuries in S37.- 

(S39.6)  

S39.8 Other specified injuries of abdomen, lower 
back and pelvis 

S39.9 Unspecified injury of abdomen, lower back 
and pelvis 

 

Injuries to the shoulder and upper arm 
(S40-S49)  
 
Incl.:  injuries of:  

 axilla  

 scapular region 

Excl.:  bilateral involvement of shoulder and upper arm 

(T00-T07)  

burns and corrosions (T20-T32)  

frostbite (T33-T35)  

injuries of:  

 arm, level unspecified (T10-T11)  

 elbow (S50-S59)  

insect bite or sting, venomous (T63.4)  

S40 Superficial injury of shoulder and 
upper arm 

S40.0 Contusion of shoulder and upper arm 

S40.7 Multiple superficial injuries of shoulder 
and upper arm 

S40.8 Other superficial injuries of shoulder and 
upper arm 

S40.9 Superficial injury of shoulder and upper 
arm, unspecified 

S41 Open wound of shoulder and upper 
arm 
Excl.:  traumatic amputation of shoulder and 

upper arm (S48.-)  

S41.0 Open wound of shoulder 

Âm hộ 

S38.3 Cắt đoạn sang chấn các phần KXĐK và 
khác của bụng, lưng dưới và chậu 
Loại trừ: cắt ngang của bụng (T05.8) 

S39 Vết thương KXĐK và khác của 
bụng, lưng dưới và chậu 

S39.0 Vết thương cơ và gân của bụng, lưng 
dưới và chậu 

S39.6 Vết thương (các) cơ quan trong ổ bụng và 
(các) cơ quan chậu 

S39.7 Vết thương phức tạp của bụng, lưng dưới 
và chậu 
Vết thương nhi u hơn với ph n loại S30-S39.6 

Loại trừ:  ết thương trong S36.- k m vết 

thương trong S37.- (S39.6) 

S39.8 Vết thương đặc hiệu khác của bụng, lưng 
dưới và chậu 

S39.9 Tổn thương bụng, dưới lưng và chậu 

 

Vết thương vai và cánh tay 
(S40-S49) 
 
Bao gồm:   ết thương của: 

 Hố n ch 

 Vùng vai 

Loại trừ:    ng b n của vai v  c nh tay (T00-T07) 

B ng v  trợt (T20-T32) 

Ch ng cước (T33-T35) 

 ết thương của: 

 C nh tay m c K  K (T10-T11) 

 Khu u tay (S50-S59) 

Côn tr ng đốt ho c ch m có n c độc (T63.4) 

S40 Vết thương n ng của vai và cánh 
tay 

S40.0 Chấn động vai và cánh tay 

S40.7 Vết thương n ng phức tạp của vai và cánh 
tay 

S40.8 Vết thương n ng khác của vai và cánh tay 

S40.9 Vết thương n ng của vai và cánh tay, 
kh ng xác định 

S41 Vết thương hở của vai và cánh tay 
Loại trừ: Cắt đoạn sang chấn vai v  c nh tay 

(S48.-) 

S41.0 Vết thương hở của vai 
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S41.1 Open wound of upper arm 

S41.7 Multiple open wounds of shoulder and 
upper arm 

S41.8 Open wound of other and unspecified 
parts of shoulder girdle 

S42 Fracture of shoulder and upper arm 

The following subdivisions are provided for 

optional use in a supplementary character position 

where it is not possible or not desired to use 

multiple coding to identify fracture and open 

wound; a fracture not indicated as closed or open 

should be classified as closed.  

0  closed  

1  open  

S42.0 Fracture of clavicle 
Clavicle:  

 acromial end  

 shaft 

Collar bone 

S42.1 Fracture of scapula 
Acromial process  

Acromion (process)  

Scapula (body)(glenoid cavity)(neck)  

Shoulder blade 

S42.2 Fracture of upper end of humerus 
Anatomical neck  

Great tuberosity  

Proximal end  

Surgical neck  

Upper epiphysis 

S42.3 Fracture of shaft of humerus 
Humerus NOS  

Upper arm NOS 

S42.4 Fracture of lower end of humerus 
Articular process  

Distal end  

External condyle  

Intercondylar  

Internal epicondyle  

Lower epiphysis  

Supracondylar 

Excl.:  fracture of elbow NOS (S52.0)  

S42.7 Multiple fractures of clavicle, scapula and 
humerus 

S42.8 Fracture of other parts of shoulder and 
upper arm 

S42.9 Fracture of shoulder girdle, part 
unspecified 
Fracture of shoulder NOS 

S43 Dislocation, sprain and strain of 
joints and ligaments of shoulder 
girdle 

 

S41.1 Vết thương hở của cánh tay 

S41.7 Vết thương hở phức tạp của vai và cánh 
tay 

 

S41.8 Vết thương hở của các phần kh ng xác 
định và khác của vòng ngực 

S42 Gẫy xương vai và xương cánh tay 
 Nh ng ph n nhóm dưới đ y được ch n s  dụng 

v o v  tr  ký tự phụ khi không th  ho c không 

muốn s  dụng nhi u mã đ  x c đ nh gẫy xương v  

vết thương hở; 1 gẫy xương không r  l  k n hay hở 

s  xếp v o: 

0 – kín 

1 – hở 

S42.0 Gẫy xương đòn 
 ương đ n: 

 M m c ng vai đoạn t n 

 Th n xương 

  ng cổ xương 

S42.1 Gẫy xương vai 
M m c ng vai mấu 

M m c ng vai (mấu) 

 ương vai (th n) (ổ chảo) (cổ) 

 ương d t vai 

S42.2 Gẫy phần trên xương cánh tay 
Cổ giải phẫu 

Lồi củ lớn 

 ầu g n 

Cổ ngoại khoa 

 ầu xương trên 

S42.3 Gẫy thân xương cánh tay 
 ương c nh tay K  K 

 ương c nh tay tr n K  K 

S42.4 Gẫy phần dướu xương cánh tay 
M m khớp 

 oạn t n xa 

Lồi cầu ngo i 

Li n lồi cầu 

M m lồi cầu trong 

 ầu xương dưới 

Tr n lồi cầu 

Loại trừ: gẫy xương khu u tay K  K (S52.0) 

S42.7 Gẫy phức tạp xương đòn, xương vai và 
xương cánh tay 

S42.8 Gẫy các phần khác của xương vai và 
xương cánh tay 

S42.9 Gẫy xương của vòng ngực, phần KXĐK 
Gẫy xương vai K  K 

S43 Sai khớp, bong gân và giãn khớp 
và dây chằng của vòng ngực 
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S43.0 Dislocation of shoulder joint 
Glenohumeral joint 

S43.1 Dislocation of acromioclavicular joint 

S43.2 Dislocation of sternoclavicular joint 

S43.3 Dislocation of other and unspecified parts 
of shoulder girdle 
Dislocation of shoulder girdle NOS 

S43.4 Sprain and strain of shoulder joint 
Coracohumeral (ligament)  

Rotator cuff capsule 

S43.5 Sprain and strain of acromioclavicular joint 
Acromioclavicular ligament 

S43.6 Sprain and strain of sternoclavicular joint 

S43.7 Sprain and strain of other and unspecified 
parts of shoulder girdle 
Sprain and strain of shoulder girdle NOS 

S44 Injury of nerves at shoulder and 
upper arm level 
Excl.:  injury of brachial plexus (S14.3)  

S44.0 Injury of ulnar nerve at upper arm level 
Excl.:  ulnar nerve NOS (S54.0)  

S44.1 Injury of median nerve at upper arm level 
Excl.:  median nerve NOS (S54.1)  

S44.2 Injury of radial nerve at upper arm level 
Excl.:  radial nerve NOS (S54.2)  

S44.3 Injury of axillary nerve 

S44.4 Injury of musculocutaneous nerve 

S44.5 Injury of cutaneous sensory nerve at 
shoulder and upper arm level 

S44.7 Injury of multiple nerves at shoulder and 
upper arm level 

S44.8 Injury of other nerves at shoulder and 
upper arm level 

S44.9 Injury of unspecified nerve at shoulder and 
upper arm level 

S45 Injury of blood vessels at shoulder 
and upper arm level 
Excl.:  injury of subclavian:  

 artery (S25.1)  

 vein (S25.3)  

S45.0 Injury of axillary artery 

S45.1 Injury of brachial artery 

S45.2 Injury of axillary or brachial vein 

 

 

 

 

 

S43.0 Sai khớp vai 
Khớp ổ chảo c nh tay 

S43.1 Sai khớp mỏm cùng vai-đòn 

S43.2 Sai khớp ức-đòn 

 

S43.3 Sai khớp các phần KXĐK và các phần 
khác của vòng ngực 
Sai khớp của v ng ngực K  K 

S43.4 Bong gân và giãn khớp của vai 
M m quạ-c nh tay (d y ch ng) 

Dải quay bao khớp 

S43.5 Bong gân và giãn khớp mỏm cùng vai –
đòn 
M m c ng vai-đ n, d y ch ng 

S43.6 Bong gân và giãn khớp của các phần khác 
và KXĐK của vòng ngực 

S43.7 Bong gân và giãn khớp của các phần khác 
và kh ng xác định của vòng ngực 
Bong g n v  giãn khớp của v ng ngực K  K 

S44 Vết thương dây thần kinh tại vai và 
cánh tay trên 
Loại trừ:  vết thương đ m rồi c nh tay (S14.3) 

S44.0 Vết thương dây thần kinh tại vai và cánh 
tay trên 
Loại trừ:  d y thần kinh trụ K  K (S54.0) 

S44.1 Vết thương dây thần kinh giữa tại cánh tay 
trên 
Loại trừ:  d y thần kinh gi a K  K (S54.1) 

S44.2 Vết thương dây thân kinh quay tại cánh 
tay trên 
Loại trừ:  d y thần kinh quay K  K (S54.2) 

S44.3 Vết thương dây thần kinh h  nách 

S44.4 Vết thương dây thần kinh cơ-da 

S44.5 Vết thương dây thần kinh c m giác-da tai 
vai và cánh tay trên 

S44.7 Vết thương nhiều dây thần kinh tại vai và 
cánh tay trên 

S44.8 Vết thương các dây thần kinh khác tại vai 
và cánh tay trên 

S44.9 Vết thương dây thần kinh KXĐK tại vai và 
cánh tay trên 

S45 Vết thương mạch máu tại vai cánh 
tay trên 
Loại trừ:  vết thương dưới đ n: 

  ộng mạch (S25.1) 

 T nh mạch (S25.3) 

S45.0 Vết thương động mạch nách 

S45.1 Vết thương động mạch cánh tay 

S45.2 Vết thương tĩnh mạch nách hay cánh tay 
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S45.3 Injury of superficial vein at shoulder and 
upper arm level 

S45.7 Injury of multiple blood vessels at 
shoulder and upper arm level 

 

S45.8 Injury of other blood vessels at shoulder 
and upper arm level 

S45.9 Injury of unspecified blood vessel at 
shoulder and upper arm level 

S46 Injury of muscle and tendon at 
shoulder and upper arm level 
Excl.:  injury of muscle and tendon at or below 

elbow (S56.-)  

S46.0 Injury of muscle(s) and tendon(s) of the 
rotator cuff of shoulder 

S46.1 Injury of muscle and tendon of long head 
of biceps 

S46.2 Injury of muscle and tendon of other parts 
of biceps 

S46.3 Injury of muscle and tendon of triceps 

S46.7 Injury of multiple muscles and tendons at 
shoulder and upper arm level 

S46.8 Injury of other muscles and tendons at 
shoulder and upper arm level 

S46.9 Injury of unspecified muscle and tendon at 
shoulder and upper arm level 

S47 Crushing injury of shoulder and 
upper arm 
Excl.:  crushing injury of elbow (S57.0)  

S48 Traumatic amputation of shoulder 
and upper arm 
Excl.:  traumatic amputation:  

 at elbow level (S58.0)  

 of arm, level unspecified (T11.6)  

S48.0 Traumatic amputation at shoulder joint 

S48.1 Traumatic amputation at level between 
shoulder and elbow 

S48.9 Traumatic amputation of shoulder and 
upper arm, level unspecified 

S49 Other and unspecified injuries of 
shoulder and upper arm 

S49.7 Multiple injuries of shoulder and upper arm 
Injuries classifiable to more than one of the 

categories S40-S48 

S49.8 Other specified injuries of shoulder and 
upper arm 

S49.9 Unspecified injury of shoulder and upper 
arm 

S45.3 Vết thương tĩnh mạch máu n ng tại vai 
hay cánh tay trên 

S45.7 Vết thương nhiều mạch máu tại vai và 
cánh tay trên 

S45.8 Vết thương các mạch máu khác tại vai và 
cánh tay trên 

S45.9 Vết thương mạch máu KXĐK tại vai và 
cánh tay trên 

S46 Vết thương cơ và gân tại vai và 
cánh tay trên 
Loại trừ:  vết thương cơ v  g n tại hay dưới 

khu u tay (S56.-) 

S46.0 Vết thương các cơ và gân của d i quay 
 của vai 

S46.1 Vết thương cơ và gân của đầu dài cơ nhị 
đầu 

S46.2 Vết thương cơ và gân của các phần khác 
của cơ nhị đầu 

S46.3 Vết thương cơ và gân cơ tam đầu 

S46.7 Vết thương nhiều cơ và gân tại vai và cánh 
tay trên 

S46.8 Vết thương các cơ và gân khác tại vai và 
cánh tay trên 

S46.9 Vết thương cơ và gân KXĐK tại vai và 
cánh tay trên 

S47 Tổn thương giập nát vai và cánh 
tay trên 
Loại trừ:  tổn thương gi p n t khu u tay (S57.0) 

S48 Chấn thương cắt cụt vai và cánh 
tay trên 
Loại trừ: Chấn thương cắt cụt: 

 Ngang khu u tay (S58.0) 

 C nh tay, tầm chưa x c đ nh 

(T11.6) 

S48.0 Chấn thương cắt cụt khớp vai 

S48.1 Chấn thương cát cụt tại giữa vai và khuỷu 

S48.9 Chấn thương cắt cụt ở vai và cánh tay 
trên, tầm chưa xác định 

S49 Tổn thương khác và chưa xác định 
ở vai và cánh tay trên 

S49.7 Đa tổn thương ở vai và cánh tay trên 
Tổn thương chưa xếp loại nhi u hơn một của ph n 

loại S40-S48 

S49.8 Tổn thương xác định khác ở vai và cánh 
tay trên 

S49.9 Tổn thương chưa xác định ở vai và cánh 
tay trên 
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Injuries to the elbow and forearm 
(S50-S59)  
Excl.:  bilateral involvement of elbow and forearm (T00-

T07)  

burns and corrosions (T20-T32)  

frostbite (T33-T35)  

injuries of:  

 arm, level unspecified (T10-T11)  

 wrist and hand (S60-S69)  

insect bite or sting, venomous (T63.4)  

S50 Superficial injury of forearm 
Excl.:  superficial injury of wrist and hand(S60.-)  

S50.0 Contusion of elbow 

S50.1 Contusion of other and unspecified parts 
of forearm 

S50.7 Multiple superficial injuries of forearm 

S50.8 Other superficial injuries of forearm 

S50.9 Superficial injury of forearm, unspecified 
Superficial injury of elbow NOS 

S51 Open wound of forearm 
Excl.:  open wound of wrist and hand (S61.-)  

traumatic amputation of forearm (S58.-)  

S51.0 Open wound of elbow 

S51.7 Multiple open wounds of forearm 

S51.8 Open wound of other parts of forearm 

S51.9 Open wound of forearm, part unspecified 

S52 Fracture of forearm 
Excl.:  fracture at wrist and hand level (S62.-)  

The following subdivisions are provided for 

optional use in a supplementary character position 

where it is not possible or not desired to use 

multiple coding to identify fracture and open 

wound; a fracture not indicated as closed or open 

should be classified as closed.  

0  closed  

1  open  

S52.0 Fracture of upper end of ulna 
Coronoid process  

Elbow NOS  

Monteggia fracture-dislocation  

Olecranon process  

Proximal end 

S52.1 Fracture of upper end of radius 
Head  

Neck  

Proximal end 

 

 

 

Tổn thương tại khuỷu tay và cẳng tay 
(S50-S59) 
 
Loại trừ:  Tổn thương hai b n khu u tay v  c ng tay 

(T00-T07) 

B ng v  trợt (T20-T32) 

Ch ng cước (T33-T35) 

 Tổn thương tại: 

 tay, tầm chưa x c đ nh (T10-T11) 

 cổ tay v  b n tay (S60-S69) 

Côn tr ng đôt ho c ch m có n c độc (T63.4) 

S50 Tổn thương n ng ở cẳng tay 
Loại trừ:  Tổn thương nông ở cổ tay b n tay 

(S60.-) 

S50.0 Đụng dập ở khuỷu tay 

S50.1 Đụng dập khác và phần chưa xác định 
khác của cẳng tay 

S50.7 Đa tổn thương n ng khác cẳng tay 

S50.8 Tổn thương khác cẳng tay 

S50.9 Tổn thương n ng cẳng tay, chưa xác định 
Tổn thương nông c ng tay K  K 

S51 Vết thương hở ở cẳng tay 
Loại trừ:   ết thương hở ở cổ tay v  b n tay 

(S61.-) 

 Chấn thương cắt cụt c ng tay (S58.-) 

S51.0 Vết thương hở ở khuỷu tay 

S51.7 Đa vết thương hở ở cẳng tay 

S51.8 Vết thương hở ở phần khác của cẳng tay 

S51.9 Vết thương hở cẳng tay, phần chưa xác 
định 

S52 Gẫy xương ở cẳng tay 
 Nh ng ph n nhóm dưới đ y được ch n s  dụng 

v o v  tr  ký tự phụ khi không th  ho c không 

muốn s  dụng nhi u mã đ  x c đ nh gẫy xương v  

vết thương hở; gẫy xương không được ghi nh n l  

k n hay hở n n được ghi n n l  k n 

0 – kín 

1 – hở 

Loại trừ:  Gẫy xương tại tầm cổ tay v  b n tay 

(S62.-) 

S52.0 Gẫy xương đầu trên của xương trụ 
M m v t 

Khu u tay K  K 

Gẫy xương- tr t khớp Monteggia 

Lồi m m khu u 

Gốc gần 

S52.1 Gẫy xương đầu trên của xương quay 
 ầu 

Cổ 

Gốc gần 
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S52.2 Fracture of shaft of ulna 

S52.3 Fracture of shaft of radius 

S52.4 Fracture of shafts of both ulna and radius 

S52.5 Fracture of lower end of radius 
Colles fracture  

Smith fracture 

S52.6 Fracture of lower end of both ulna and 
radius 

S52.7 Multiple fractures of forearm 
Excl.:  fractures of both ulna and radius:  

 lower end (S52.6)  

 shafts (S52.4)  

S52.8 Fracture of other parts of forearm 
Lower end of ulna  

Head of ulna 

S52.9 Fracture of forearm, part unspecified 

S53 Dislocation, sprain and strain of 
joints and ligaments of elbow 

S53.0 Dislocation of radial head 
Radiohumeral joint 

Excl.:  Monteggia fracture-dislocation (S52.0)  

S53.1 Dislocation of elbow, unspecified 
Ulnohumeral joint 

Excl.:  dislocation of radial head alone (S53.0)  

S53.2 Traumatic rupture of radial collateral 
ligament 

S53.3 Traumatic rupture of ulnar collateral 
ligament 

S53.4 Sprain and strain of elbow 

S54 Injury of nerves at forearm level 
Excl.:  injury of nerves at wrist and hand level 

(S64.-)  

S54.0 Injury of ulnar nerve at forearm level 
Ulnar nerve NOS 

S54.1 Injury of median nerve at forearm level 
Median nerve NOS 

S54.2 Injury of radial nerve at forearm level 
Radial nerve NOS 

S54.3 Injury of cutaneous sensory nerve at 
forearm level 

S54.7 Injury of multiple nerves at forearm level 

S54.8 Injury of other nerves at forearm level 

 

 

 

 

 

S52.2 Gẫy thân xương trụ 

S52.3 Gẫy thân xương quay 

S52.4 Gẫy thân xương c  trụ và quay 

S52.5 Gẫy xương ở đầu thấp và xương quay 
Gẫy xương Colles 

Gẫy xương Smith 

S52.6 Gẫy xương đầu dưới c  xương trụ và 
xương quay 

S52.7 Đa gẫy xương cẳng tay 
Loại trừ:  Gẫy cả xương trụ v  xương quay: 

 đầu thấp (S52.6) 

 Th n xương (S52.4) 

S52.8 Gẫy xương phần khác của cẳng tay 
 ầu dưới của xương quay 

 ầu xương quay 

S52.9 Gẫy xương cẳng tay, phần chưa xác định 

S53 Sai khớp, bong gân và căng cơ của 
khớp và dây chằng khuỷu tay 

S53.0 Sai khớp đầu xương quay 
Khớp xương quay c nh tay 

Loại trừ:  Gẫy tr t khớp Monteggia (S52.0) 

S53.1 Sai khớp khuỷu, chưa xác định 
Khớp xương trụ c nh tay 

Loại trừ:  Sai khớp đầu xương quay đơn thuần 

(S53.0) 

S53.2 Chấn thương đứt dây chằng hai bên 
xương quay 

S53.3 Chấn thương đứt dây chằng hai bên 
xương trụ 

S53.4 Bong gân và căng cơ khuỷu tay 

S54 Tổn thương dây thần kinh cẳng tay 
Loại trừ:  Tổn thương d y thần kinh cổ tay v  

bàn tay (S64.-) 

S54.0 Tổn thương dây thần kinh trụ ở tầm cẳng 
tay 
D y thần kinh xương trụ chưa K  K 

S54.1 Tổn thương dây thần kinh xương quay ở 
tầm cẳng tay 
D y thần kinh gi a chưa K  K 

S54.2 Tổn thương dây thần kinh xương quay ở 
tầm cẳng tay 
D y thần kinh xương quay chưa K  K 

S54.3 Tổn thương dây thần kinh c m giác da ở 
tầm cẳng tay 

S54.7 Tổn thương đa dây thần kinh ở tầm cẳng 
tay 

S54.8 Tổn thương dây thần kinh khác ở tầm 
cẳng tay 
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S54.9 Injury of unspecified nerve at forearm level 

S55 Injury of blood vessels at forearm 
level 
Excl.:  injury of:  

 blood vessels at wrist and hand level 

(S65.-)  

 brachial vessels (S45.1-S45.2)  

S55.0 Injury of ulnar artery at forearm level 

S55.1 Injury of radial artery at forearm level 

S55.2 Injury of vein at forearm level 

S55.7 Injury of multiple blood vessels at forearm 
level 

S55.8 Injury of other blood vessels at forearm 
level 

S55.9 Injury of unspecified blood vessel at 
forearm level 

S56 Injury of muscle and tendon at 
forearm level 
Excl.:  injury of muscle and tendon at or below 

wrist (S66.-)  

S56.0 Injury of flexor muscle and tendon of 
thumb at forearm level 

S56.1 Injury of long flexor muscle and tendon of 
other finger(s) at forearm level 

S56.2 Injury of other flexor muscle and tendon at 
forearm level 

S56.3 Injury of extensor or abductor muscles and 
tendons of thumb at forearm level 

S56.4 Injury of extensor muscle and tendon of 
other finger(s) at forearm level 

S56.5 Injury of other extensor muscle and tendon 
at forearm level 

S56.7 Injury of multiple muscles and tendons at 
forearm level 

S56.8 Injury of other and unspecified muscles 
and tendons at forearm level 

S57 Crushing injury of forearm 
Excl.:  crushing injury of wrist and hand (S67.-)  

S57.0 Crushing injury of elbow 

S57.8 Crushing injury of other parts of forearm 

S57.9 Crushing injury of forearm, part 
unspecified 

S58 Traumatic amputation of forearm 
Excl.:  traumatic amputation of wrist and hand 

(S68.-)  

S58.0 Traumatic amputation at elbow level 

 

S54.9 Tổn thương dây thần kinh chưa xác định ở 
tầm cẳng tay 

S55 Tổn thương mạch máu ở tầm cẳng 
tay 
Loại trừ: Tổn thương: 

 mạch m u ở cổ tay v  b n tay 

(S65.-) 

 Mạch m u c nh tay (S45.1-S45.2) 

S55.0 Tổn thương động mạch xương trụ ở tầm 
 cẳng tay 

S55.1 Tổn thương động mạch xương quay ở tầm 
cẳng tay 

S55.2 Tổn thương đa mạch máu ở tầm cẳng tay 

S55.7 Tổn thương đa mạch máu ở tầm cẳng tay 

S55.8 Tổn thương mạch máu khác ở tầm cẳng 
tay 

S55.9 Tổn thương mạch máu chưa rõ ở tầm 
cẳng tay 

S56 Tổn thương cơ bắp và gân ở tầm 
cẳng tay 
Loại trừ:  Tổn thương cơ bắp v  g n tại ho c 

dưới cổ tay (S66.-) 

S56.0 Tổn thương cơ gấp và gân ngón tay cái ở 
tầm cẳng tay 

S56.1 Tổn thương cơ gấp và ngón tay khác ở 
tầm cẳng tay 

S56.2 Tổn thương cơ gấp khác và gân ở tầm 
cẳng tay 

S56.3 Tổn thương cơ duỗi và cơ giạng và gân 
ngón tay cái ở tầm cẳng tay 

S56.4 Tổn thương cơ duỗi và gân ngón khác ở 
tầm cẳng tay 

S56.5 Tổn thương cơ duỗi khác và gân ở tầm 
cẳng tay 

S56.7 Tổn thương đa cơ và gân ở tầm cẳng tay 

S56.8 Tổn thương cơ khác, chưa xác định và 
gân tầm cẳng tay 

S57 Tổn thương dập nát ở cẳng tay 
Loại trừ: Tổn thương d p n t ở cổ tay v  b n 

tay S68- 

S57.0 Tổn thương dập nát ở khuỷu tay 

S57.8 Tổn thương dập nát ở phần khác cẳng tay 

S57.9 Tổn thương dập nát ở cẳng tay phần chưa 
xác định 

S58 Chấn thương cắt cụt ở cẳng tay 
Loại trừ:  Chấn thương cắt cụt ở cổ tay v  b n 

tay (S68.-) 

S58.0 Chấn thương cắt cụt ở tầm khuỷu tay 
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S58.1 Traumatic amputation at level between 
elbow and wrist 

S58.9 Traumatic amputation of forearm, level 
unspecified 

S59 Other and unspecified injuries of 
forearm 
Excl.:  other and unspecified injuries of wrist and 

hand (S69.-)  

S59.7 Multiple injuries of forearm 
Injuries classifiable to more than one of the 

categories S50-S58 

S59.8 Other specified injuries of forearm 

S59.9 Unspecified injury of forearm 

 

Injuries to the wrist and hand 
(S60-S69)  
 
Excl.:  bilateral involvement of wrist and hand (T00-T07)  

burns and corrosions (T20-T32)  

frostbite (T33-T35)  

injuries of arm, level unspecified (T10-T11)  

insect bite or sting, venomous (T63.4)  

S60 Superficial injury of wrist and hand 

S60.0 Contusion of finger(s) without damage to 
nail 
Contusion of finger(s) NOS 

Excl.:  contusion involving nail (matrix) (S60.1)  

S60.1 Contusion of finger(s) with damage to nail 

S60.2 Contusion of other parts of wrist and hand 

S60.7 Multiple superficial injuries of wrist and 
hand 

S60.8 Other superficial injuries of wrist and hand 

S60.9 Superficial injury of wrist and hand, 
unspecified 

S61 Open wound of wrist and hand 
Excl.:  traumatic amputation of wrist and hand 

(S68.-)  

S61.0 Open wound of finger(s) without damage 
to nail 
Open wound of finger(s) NOS 

Excl.:  open wound involving nail (matrix) 

(S61.1)  

S61.1 Open wound of finger(s) with damage to 
nail 

 

 

 

 

S58.1 Chấn thương cắt cụt ở tầm giữa khuỷu và 
cổ tay 

S58.9 Chấn thương cắt cụt ở cẳng tay, tầm chưa 
xác định 

S59 Tổn thương khác và chưa xác định 
của cẳng tay 
Loại trừ:  Tổn thương kh c, chưa x c đ nh tại cổ 

tay và bàn tay (S69.-) 

S59.7 Đa tổn thương cẳng tay 
Tổn thương có th  xếp v o hai loại trở l n trong 

mục từ S50-S58 

S59.8 Tổn thương khác đư c xác định ở cẳng 
tay 

S59.9 Tổn thương chưa xác định ở cẳng tay 

 

Tổn thương ở cổ tay và bàn tay 
(S60-S69) 
 
Loại trừ:  Tổn thương hai b n cổ tay v  b n tay (T00-

T07) 
B ng v  trợt (T20-T32) 

Tổn thương do cóng lạnh (T33-T35) 

Tổn thương c nh tay tầm chưa x c đ nh (T10-

T11) 

Côn tr ng đốt ho c ch m n c độc (T63.4) 

S60 Tổn thương n ng ở cổ tay và bàn 
tay 

S60.0 Đụng dập các ngón tay kh ng tổn thương 
móng 
 ụng d p c c ngón tay K  K 

Loại trừ:   ụng d p với tổn thương móng 

(giư ng móng) (S60.1) 

S60.1 Đụng dập các ngón tay với tổn thương 
móng 

S60.2 Đụng dập các phần khác cổ tay và bàn tay 

S60.7 Đa tổn thương n ng ở cổ tay và bàn tay 

S60.8 Tổn thương n ng khác ở cổ tay và bàn tay 

S60.9 Tổn thương n ng ở cổ tay và bàn tay 
KXĐK 

S61 Vết thương hở ở cổ tay và bàn tay 
Loại trừ:  Chấn thương cắt cụt ở cổ tay v  b n 

tay (S68.-) 

S61.0 Vết thương hở các ngón tay kh ng tổn 
thương móng 
 ết thương hở c c ngón tay K  K 

Loại trừ:  ết thương hở có tổn thương móng 

(giư ng móng) (S61.1) 

S61.1 Vết thương hở các ngón tay với tổn 
thương móng 
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S61.7 Multiple open wounds of wrist and hand 

S61.8 Open wound of other parts of wrist and 
hand 

S61.9 Open wound of wrist and hand, part 
unspecified 

S62 Fracture at wrist and hand level 
Excl.:  fracture of distal parts of ulna and radius 

(S52.-)  

The following subdivisions are provided for 

optional use in a supplementary character position 

where it is not possible or not desired to use 

multiple coding to identify fracture and open 

wound; a fracture not indicated as closed or open 

should be classified as closed.  

0  closed  

1  open  

S62.0 Fracture of navicular [scaphoid] bone of 
hand 

S62.1 Fracture of other carpal bone(s) 
Capitate [os magnum]  

Hamate [unciform]  

Lunate [semilunar]  

Pisiform  

Trapezium [greater multangular]  

Trapezoid [lesser multangular]  

Triquetrum [cuneiform of carpus] 

S62.2 Fracture of first metacarpal bone 
Bennett fracture 

S62.3 Fracture of other metacarpal bone 

S62.4 Multiple fractures of metacarpal bones 

S62.5 Fracture of thumb 

S62.6 Fracture of other finger 

S62.7 Multiple fractures of fingers 

S62.8 Fracture of other and unspecified parts of 
wrist and hand 

S63 Dislocation, sprain and strain of 
joints and ligaments at wrist and 
hand level 

S63.0 Dislocation of wrist 
Carpal (bone)  

Carpometacarpal (joint)  

Metacarpal (bone), proximal end  

Midcarpal (joint)  

Radiocarpal (joint)  

Radioulnar (joint), distal  

Radius, distal end  

Ulna, distal end 

S63.1 Dislocation of finger 
Interphalangeal (joint), hand  

Metacarpal (bone), distal end  

Metacarpophalangeal (joint)  

S61.7 Đa vết thương hở ở cổ tay và bàn tay 

S61.8 Vết thương hở các phần khác của cổ tay 
và bàn tay 

S61.9 Vết thương hở ở cổ tay và bàn tay, phần 
chưa xác định 

S62 Gẫy xương tầm cổ tay và bàn tay 
Nh ng ph n nhóm dưới đ y được ch n s  dụng 

v o v  tr  ký tự phụ khi không th  ho c không 

muốn s  dụng nhi u mã đ  x c đ nh gẫy xương v  

vết thương hở; gẫy xương không được ghi nh n l  

k n hay hở n n được ghi n n l  k n 

0 – kín 

1 – hở 

Loại trừ: Gẫy xương phần xa xương trụ v  

xương quay (S52.-) 

S62.0 Gẫy xương của xương thuyền bàn tay 

S62.1 Gẫy xương khớp cổ tay khác 
 ương cả (xương to) 

 ương móc (h nh móc) 

 ương b n nguyệt (h nh b n nguyệt) 

 ương h nh hạt đ u 

 ương thang (nhi u góc lớn) 

 ương th  (nhi u góc nh ) 

 ương th p (h nh n m của khớp xương cổ tay) 

S62.2 Gẫy xương đ t đầu bàn tay 
Gẫy xương Bennett 

S62.3 Gẫy xương đ t khác bàn tay 

S62.4 Gẫy nhiều xương đ t bàn tay 

S62.5 Gẫy xương ngón tay cái 

S62.6 Gẫy xương các ngón tay khác 

S62.7 Gẫy nhiều xương ngón tay 

S62.8 Gẫy xương khác và phần chưa xác định cổ 
tay và bàn tay 

S63 Sai khớp, bong gân và căng cơ của 
khớp và dây chằng tầm cổ tay và 
bàn tay 

S63.0 Sai khớp cổ tay 
Khớp cổ tay (xương) 

Khớp cổ tay đốt ngón tay (khớp) 

 ương đốt b n tay (xương), gốc gần 

Gi a xương cổ tay (khớp) 

Khối xương cổ tay (khớp) 

 ương quay trụ (khớp), ph a xa 

 ương quay, đầu xa 

 ương trụ, đầu xa 

S63.1 Sai khớp ngón tay 
Gian đốt ngón (khớp), b n tay 

 ương đốt b n tay (xương), đầu xa 

 ương đốt b n tay ngón tay (khớp) 

 ốt ngón, b n tay 

Ngón tay cái 
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Phalanx, hand  

Thumb 

S63.2 Multiple dislocations of fingers 

S63.3 Traumatic rupture of ligament of wrist and 
carpus 
Collateral, wrist  

Radiocarpal (ligament)  

Ulnocarpal (palmar) 

S63.4 Traumatic rupture of ligament of finger at 
metacarpophalangeal and interphalangeal 
joint(s) 
Collateral  

Palmar  

Volar plate 

S63.5 Sprain and strain of wrist 
Carpal (joint)  

Radiocarpal (joint) (ligament) 

 

S63.6 Sprain and strain of finger(s) 
Interphalangeal (joint), hand  

Metacarpophalangeal (joint)  

Phalanx, hand  

Thumb 

S63.7 Sprain and strain of other and unspecified 
parts of hand 

S64 Injury of nerves at wrist and hand 
level 

S64.0 Injury of ulnar nerve at wrist and hand 
level 

S64.1 Injury of median nerve at wrist and hand 
level 

S64.2 Injury of radial nerve at wrist and hand 
level 

S64.3 Injury of digital nerve of thumb 

S64.4 Injury of digital nerve of other finger 

S64.7 Injury of multiple nerves at wrist and hand 
level 

S64.8 Injury of other nerves at wrist and hand 
level 

S64.9 Injury of unspecified nerve at wrist and 
hand level 

S65 Injury of blood vessels at wrist and 
hand level 

S65.0 Injury of ulnar artery at wrist and hand 
level 

S65.1 Injury of radial artery at wrist and hand 
level 

S65.2 Injury of superficial palmar arch 

S65.3 Injury of deep palmar arch 

S63.2 Sai khớp nhiều ngón tay 

S63.3 Chấn thương đứt dây chằng cổ tay và 
khớp xương cổ tay 
Hai b n, cổ tay 

Khớp cổ tay đốt ngón tay (d y ch ng) 

 ương trụ cổ tay (gan b n tay) 

S63.4 Chấn thương đứt dây chằng ngón tay tại 
xương đ t bàn tay ngón tay và khớp 
xương cổ tay và gian đ t ngón (khớp) 
Hai bên 

Lòng bàn tay 

Gan b n tay ph ng 

S63.5 Bong gân và căng cơ cổ tay 
Khớp cổ tay (khớp) 

Khớp cổ tay đốt ngón tay (khớp) (d y ch ng) 

S63.6 Bong gân và căng cơ các ngón tay 
Gian đốt ngón (khớp), b n tay 

 ương đốt b n tay ngón tay (khớp) 

 ốt ngón, b n tay 

Ngón tay cái 

S63.7 Bong gân và căng cơ phần khác, chưa xác 
định của bàn tay 

S64 Tổn thương dây thần kinh tầm cổ 
tay và bàn tay 

S64.0 Tổn thương dây thần kinh xương trụ tầm 
cổ tay và bàn tay 

S64.1 Tổn thương dây thần kinh giữa tầm cổ tay 
và bàn tay 

S64.2 Tổn thương dây thần kinh xương quay 
tầm cổ tay và bàn tay 

S64.3 Tổn thương dây thần kinh ngón tay của 
ngón tay cái 

S64.4 Tổn thương dây thần kinh ngón tay của 
ngón tay khác 

S64.7 Tổn thương đa dây thần kinh tại tầm cổ 
tay và bàn tay 

S64.8 Tổn thương dây thần kinh khác tại tầm cổ 
tay và bàn tay 

S64.9 Tổn thương dây thần kinh chưa xác định 
tầm cổ tay và bàn tay 

S65 Tổn thương mạch máu tại tầm cổ 
tay và bàn tay 

S65.0 Tổn thương động mạch xương trụ tại tầm 
cổ tay và bàn tay 

 

S65.1 Tổn thương động mạch quay tầm cổ tay 
và bàn tay 

S65.2 Tổn thương n ng cung gan bàn tay 

S65.3 Tổn thương sâu cung gan bàn tay 
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S65.4 Injury of blood vessel(s) of thumb 

S65.5 Injury of blood vessel(s) of other finger 

S65.7 Injury of multiple blood vessels at wrist 
and hand level 

S65.8 Injury of other blood vessels at wrist and 
hand level 

S65.9 Injury of unspecified blood vessel at wrist 
and hand level 

S66 Injury of muscle and tendon at wrist 
and hand level 

S66.0 Injury of long flexor muscle and tendon of 
thumb at wrist and hand level 

S66.1 Injury of flexor muscle and tendon of other 
finger at wrist and hand level 

 

S66.2 Injury of extensor muscle and tendon of 
thumb at wrist and hand level 

S66.3 Injury of extensor muscle and tendon of 
other finger at wrist and hand level 

S66.4 Injury of intrinsic muscle and tendon of 
thumb at wrist and hand level 

S66.5 Injury of intrinsic muscle and tendon of 
other finger at wrist and hand level 

S66.6 Injury of multiple flexor muscles and 
tendons at wrist and hand level 

S66.7 Injury of multiple extensor muscles and 
tendons at wrist and hand level 

S66.8 Injury of other muscles and tendons at 
wrist and hand level 

S66.9 Injury of unspecified muscle and tendon at 
wrist and hand level 

S67 Crushing injury of wrist and hand 

S67.0 Crushing injury of thumb and other 
finger(s) 

S67.8 Crushing injury of other and unspecified 
parts of wrist and hand 

S68 Traumatic amputation of wrist and 
hand 

S68.0 Traumatic amputation of thumb 
(complete)(partial) 

S68.1 Traumatic amputation of other single 
finger (complete)(partial) 

S68.2 Traumatic amputation of two or more 
fingers alone (complete)(partial) 

S68.3 Combined traumatic amputation of (part 
of) finger(s) with other parts of wrist and 

S65.4 Tổn thương mạch máu ngòn tay cái 

S65.5 Tổn thương mạch máu ngón tay khác 

S65.7 Tổn thương đa mạch máu tại tầm cổ tay và 
bàn tay 

S65.8 Tổn thương mạch máu khác tại tầm cổ tay 
và bàn tay 

S65.9 Tổn thương mạch máu chưa xác định tại 
tầm cổ tay và bàn tay 

S66 Tổn thương cơ bắp và gân tại tầm 
cổ tay và bàn tay 

S66.0 Tổn thương cơ bắp gấp dài và gân ngón 
tay cái tại tầm cổ tay và bàn tay 

S66.1 Tổn thương cơ gấp và gân ngón tay khác 
tại tầm cổ tay và bàn tay 

S66.2 Tổn thương cơ duỗi và gân ngón tay cái 
tại tầm cổ tay và bàn tay 

S66.3 Tổn thương cơ duỗi và gân ngón tay khác 
tại tầm cổ tay và bàn tay 

S66.4 Tổn thương cơ nội tại và gân ngón tay cái 
tại tầm cổ tay và bàn tay 

S66.5 Tổn thương cơ nội tại và gân ngón tay 
khác tại tầm cổ tay và bàn tay 

S66.6 Tổn thương đa cơ gấp và gân tại tầm cổ 
tay và bàn tay 

S66.7 Tổn thương đa cơ duỗi và gân tại tầm cổ 
tay và bàn tay 

S66.8 Tổn thương cơ khác và gân tầm cổ tay và 
bàn tay 

S66.9 Tổn thương cơ chưa xác định và gân tại 
tầm cổ tay và bàn tay 

S67 Tổn thương dập nát cổ tay và bàn 
tay 

S67.0 Tổn thương dập nát ngón tay cái và các 
ngón tay khác 

S67.8 Tổn thương dập nát phần khác và chưa 
xác định của cổ tay và bàn tay 

S68 Chấn thương cắt cụt cổ tay và bàn 
tay 

S68.0 Chấn thương cắt cụt ngón tay cái (toàn 
phần) (một phần) 

 

S68.1 Chấn thương cắt cụt ngón tay khác (toàn 
phần) (một phần) 

S68.2 Chấn thương cắt cụt hai hoặc nhiều ngón 
tay đơn thuần (toàn phần) (một phần) 

S68.3 Chấn thương cắt cụt kết h p một phần 



 – 648 – 

hand 

S68.4 Traumatic amputation of hand at wrist 
level 

S68.8 Traumatic amputation of other parts of 
wrist and hand 

S68.9 Traumatic amputation of wrist and hand, 
level unspecified 

S69 Other and unspecified injuries of 
wrist and hand 

S69.7 Multiple injuries of wrist and hand 
Injuries classifiable to more than one of the 

categories S60-S68 

S69.8 Other specified injuries of wrist and hand 

S69.9 Unspecified injury of wrist and hand 

 

Injuries to the hip and thigh 
(S70-S79)  
Excl.:  bilateral involvement of hip and thigh (T00-T07)  

burns and corrosions (T20-T32)  

frostbite (T33-T35)  

injuries of leg, level unspecified (T12-T13)  

insect bite or sting, venomous (T63.4)  

S70 Superficial injury of hip and thigh 

S70.0 Contusion of hip 

S70.1 Contusion of thigh 

S70.7 Multiple superficial injuries of hip and 
thigh 

S70.8 Other superficial injuries of hip and thigh 

S70.9 Superficial injury of hip and thigh, 
unspecified 

S71 Open wound of hip and thigh 
Excl.:  traumatic amputation of hip and thigh 

(S78.-)  

S71.0 Open wound of hip 

S71.1 Open wound of thigh 

S71.7 Multiple open wounds of hip and thigh 

S71.8 Open wound of other and unspecified 
parts of pelvic girdle 

S72 Fracture of femur 

The following subdivisions are provided for 

optional use in a supplementary character position 

where it is not possible or not desired to use 

multiple coding to identify fracture and open 

wound; a fracture not indicated as closed or open 

should be classified as closed.  

0  closed  

ngón tay với phần khác của cổ tay và bàn 
tay 

S68.4 Chấn thương cắt cụt tại cổ tay và bàn tay 

S68.8 Chấn thương cắt cụt phần khác của cổ tay 
và bàn tay 

S68.9 Chấn thương cắt cụt cổ tay và bàn tay tầm 
chưa xác định 

S69 Tổn thương khác và chưa xác định 
của cổ tay và bàn tay 

S69.7 Đa tổn thương cổ tay và bàn tay 
Tổn thương được xếp loại nhi u hơn một phần của 

ph n loại S60-S68 

S69.8 Tổn thương xác định khác của cổ tay và 
bàn tay 

S69.9 Tổn thương chưa xác định của cổ tay và 
bàn tay 

Tổn thương tại háng và đùi 
(S70-S79) 
 
Loại trừ:  Tổn thương hai b n h ng v  đ i (T00-T07) 

B ng v   n m n (T20-T32) 

Tổn thương do cóng lạnh (T33-T35) 

Tổn thương ch n, tầm chưa x c đ nh (T12-

T13) 

Côn tr ng đốt ho c ch m n c độc (T63.4) 

S70 Tổn thương n ng tại háng và đùi 

S70.0 Đụng dập tại háng 

S70.1 Đụng dập tại đùi 

S70.7 Đa tổn thương n ng tại háng và đùi 

S70.8 Tổn thương n ng khác tại háng và đùi 

S70.9 Tổn thương n ng tại háng và đùi, chưa 
xác định 

S71 Vết thương hở tại háng và đùi 
Loại trừ: Chấn thương cắt cụt h ng v  đ i 

(S78.-) 

S71.0 Vết thương hở tại háng 

S71.1 Vết thương hở tại đùi 

S71.7 Đa vết thương hở tại háng và đùi 

S71.8 Vết thương hở phần khác, chưa xác định 
của khung chậu 

S72 Gẫy xương đùi 
 Nh ng ph n nhóm dưới đ y được ch n s  dụng 

v o v  tr  ký tự phụ khi không th  ho c không 

muốn s  dụng nhi u mã đ  x c đ nh gẫy xương v  

vết thương hở; gẫy xương không được ghi nh n l  

k n hay hở n n được ghi n n l  k n 

0 – kín 
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1  open  

S72.0 Fracture of neck of femur 
Fracture of hip NOS 

S72.1 Pertrochanteric fracture 
Intertrochanteric fracture  

Trochanteric fracture 

S72.2 Subtrochanteric fracture 

S72.3 Fracture of shaft of femur 

S72.4 Fracture of lower end of femur 

S72.7 Multiple fractures of femur 

S72.8 Fractures of other parts of femur 

S72.9 Fracture of femur, part unspecified 

S73 Dislocation, sprain and strain of 
joint and ligaments of hip 

S73.0 Dislocation of hip 

S73.1 Sprain and strain of hip 

S74 Injury of nerves at hip and thigh 
level 

S74.0 Injury of sciatic nerve at hip and thigh 
level 

S74.1 Injury of femoral nerve at hip and thigh 
level 

S74.2 Injury of cutaneous sensory nerve at hip 
and thigh level 

S74.7 Injury of multiple nerves at hip and thigh 
level 

S74.8 Injury of other nerves at hip and thigh level 

S74.9 Injury of unspecified nerve at hip and thigh 
level 

S75 Injury of blood vessels at hip and 
thigh level 
Excl.:  popliteal artery (S85.0)  

S75.0 Injury of femoral artery 

S75.1 Injury of femoral vein at hip and thigh level 

S75.2 Injury of greater saphenous vein at hip and 
thigh level 
Excl.:  greater saphenous vein NOS (S85.3)  

S75.7 Injury of multiple blood vessels at hip and 
thigh level 

S75.8 Injury of other blood vessels at hip and 
thigh level 

S75.9 Injury of unspecified blood vessel at hip 
and thigh level 

 

1 – hở 

S72.0 Gẫy cổ xương đùi 
Gẫy xương tại h ng K  K 

S72.1 Gẫy mấu chuyển 
Gẫy mấu chuy n trong 

Gẫy mấu chuy n 

S72.2 Gẫy mấu chuyển phụ 

S72.3 Gẫy thân xương đùi 

S72.4 Gẫy xương đầu dưới xương đùi 

S72.7 Gẫy đa xương xương đùi 

S72.8 Gẫy xương phần khác xương đùi 

S72.9 Gẫy xương đùi phần chưa xác định 

S73 Sai khớp, bong gân và căng cơ 
khớp và dây chằng háng 

S73.0 Sai khớp háng 

S73.1 Bong gân và căng cơ của khớp háng 

S74 Tổn thương dây thần kinh tầm 
háng và đùi 

S74.0 Tổn thương dây thần kinh h ng tại tầm 
háng và đùi 

S74.1 Tổn thương dây thần kinh đùi tại tầm háng 
và đùi 

S74.2 Tổn thương dây thần kinh c m giác da tại 
tầm háng và đùi 

S74.7 Tổn thương đa dây thần kinh tại tầm háng 
và đùi 

S74.8 Tổn thương dây thần kinh khác tại tầm 
háng và đùi 

S74.9 Tổn thương dây thần kinh chưa xác định 
tầm háng và đùi 

S75 Tổn thương mạch máu tại tầm 
háng và đùi 
Loại trừ:  ộng mạch kheo (S85.0) 

S75.0 Tổn thương động mạch đùi 

S75.1 Tổn thương tĩnh mạch đùi tại tầm háng và 
đùi 

S75.2 Tổn thương tĩnh mạch hiển lớn tại tầm 
háng và đùi 
Loại trừ:  T nh mạch hi n lớn K  K (S85.3) 

S75.7 Tổn thương đa mạch máu tại tầm háng và 
đùi 

S75.8 Tổn thương mạch máu khác tại tầm háng 
và đùi 

S75.9 Tổn thương mạch máu chưa xác định tại 
tầm háng và đùi 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/thang/My%20Documents/Google%20Drive/2013/Hoat%20dong%202013/Ngoc%20KCB/ICD%2010-Menzies/ICD-HTML/icd102008vn2013syst_html_20130528.html%23S85.3
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S76 Injury of muscle and tendon at hip 
and thigh level 

S76.0 Injury of muscle and tendon of hip 

S76.1 Injury of quadriceps muscle and tendon 
Patellar ligament (tendon) 

S76.2 Injury of adductor muscle and tendon of 
thigh 

S76.3 Injury of muscle and tendon of the 
posterior muscle group at thigh level 

S76.4 Injury of other and unspecified muscles 
and tendons at thigh level 

S76.7 Injury of multiple muscles and tendons at 
hip and thigh level 

S77 Crushing injury of hip and thigh 

S77.0 Crushing injury of hip 

S77.1 Crushing injury of thigh 

S77.2 Crushing injury of hip with thigh 

S78 Traumatic amputation of hip and 
thigh 
Excl.:  traumatic amputation of lower limb, level 

unspecified (T13.6)  

S78.0 Traumatic amputation at hip joint 

S78.1 Traumatic amputation at level between hip 
and knee 

S78.9 Traumatic amputation of hip and thigh, 
level unspecified 

S79 Other and specified injuries of hip 
and thigh 

S79.7 Multiple injuries of hip and thigh 
Injuries classifiable to more than one of the 

categories S70-S78 

S79.8 Other specified injuries of hip and thigh 

S79.9 Unspecified injury of hip and thigh 

 

Injuries to the knee and lower leg 
(S80-S89)  
 
Incl.:  fracture of ankle and malleolus 

Excl.:  bilateral involvement of knee and lower leg  

 (T00-T07)  

burns and corrosions (T20-T32)  

frostbite (T33-T35)  

injuries of:  

 ankle and foot, except fracture of ankle and 

malleolus (S90-S99)  

 leg, level unspecified (T12-T13)  

insect bite or sting, venomous (T63.4)  

S76 Tổn thương cơ bắp và gân tại tầm 
háng và đùi 

S76.0 Tổn thương cơ và gân háng 

S76.1 Tổn thương cơ tứ đầu và gân 
D y ch ng (g n) xương b nh ch  

S76.2 Tổn thương cơ khép và gân đùi 

S76.3 Tổn thương cơ và gân của nhóm cơ sau 
tầm đùi 

S76.4 Tổn thương cơ khác và chưa xác định và 
gân tầm đùi 

S76.7 Tổn thương đa cơ và gân tầm háng và đùi 

S77 Tổn thương dập nát ở háng và đùi 

S77.0 Tổn thương dập nát ở háng 

S77.1 Tổn thương dập nát ở đùi 

S77.2 Tổn thương dập nát ở háng với đùi 

S78 Chấn thương cắt cụt ở háng và đùi 
Loại trừ: Chấn thương cắt cụt ch n, m c độ 

chưa x c đ nh (T13.6) 

S78.0 Chấn thương cắt cụt ở háng và đùi 

S78.1 Chấn thương cắt cụt tầm giữa háng và 
khớp g i 

S78.9 Chấn thương cắt cụt háng và đùi tầm chưa 
xác định 

S79 Tổn thương khác chưa xác định 
của háng và đùi 

S79.7 Đa tổn thương ở háng và đùi 
Tổn thương từ hai loại trở l n trong mục ph n loại 

từ S70-S78 

S79.8 Tổn thương khác xác định của háng và đùi 

S79.9 Tổn thương chưa xác định của háng và 
đùi 

 

Tổn thương tại đầu g i và cẳng chân 
(S80-S89) 
 
Bao gồm:  Gẫy xương cổ ch n v  mắt c  ch n 

Loại trừ:  Tổn thương hai b n đầu gối v  c ng ch n (T00-

T07) 
B ng v  trợt (T20-T32) 

Tổn thương do cóng lạnh (T33-T35) 

Tổn thương tại: 

 cổ ch n v  b n ch n, trừ gẫy xương cổ ch n 

v  mắt c  chân (S90-S99) 

 Ch n, tầm chưa x c đ nh (T12-T13) 

Côn tr ng cắn ho c đốt, n c độc (T63.4) 
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S80 Superficial injury of lower leg 
Excl.:  superficial injury of ankle and foot (S90.-

)  

S80.0 Contusion of knee 

S80.1 Contusion of other and unspecified parts 
of lower leg 

S80.7 Multiple superficial injuries of lower leg 

S80.8 Other superficial injuries of lower leg 

S80.9 Superficial injury of lower leg, unspecified 

S81 Open wound of lower leg 
Excl.:  open wound of ankle and foot (S91.-)  

traumatic amputation of lower leg (S88.-)  

S81.0 Open wound of knee 

S81.7 Multiple open wounds of lower leg 

S81.8 Open wound of other parts of lower leg 

S81.9 Open wound of lower leg, part unspecified 

S82 Fracture of lower leg, including 
ankle 
Incl.:  malleolus 

The following subdivisions are provided for 

optional use in a supplementary character position 

where it is not possible or not desired to use 

multiple coding to identify fracture and open 

wound; a fracture not indicated as closed or open 

should be classified as closed.  

0  closed  

1  open  

Excl.:  fracture of foot, except ankle (S92.-)  

S82.0 Fracture of patella 
Knee cap 

S82.1 Fracture of upper end of tibia 

Tibial:  

 condyles  

 head  

 plateau      

 proximal end  

 tuberosity 

with or without mention of 

fracture of fibula 

S82.2 Fracture of shaft of tibia 
With or without mention of fracture of fibula 

S82.3 Fracture of lower end of tibia 
With or without mention of fracture of fibula 

Excl.:  medial malleolus (S82.5)  

 
 
 
 
 
 
 
 

S80 Tổn thương n ng tại cẳng chân 
Loại trừ.  Tổn thương nông tại cổ ch n v  b n 

chân (S90.-) 

S80.0 Đụng dập tại đầu g i 

S80.1 Đụng dập tại phần khác và chưa xác định 
của cẳng chân 

S80.7 Đa tổn thương n ng tại cẳng chân 

S80.8 Tổn thương n ng khác tại cẳng chân 

S80.9 Tổn thương n ng tại cẳng chân chưa xác 
định 

S81 Vết thương hở tại cẳng chân 
Loại trừ:   ết thương hở ở cổ ch n v  b n ch n 

(S91.-) 

 Chấn thương cắt cụt c ng chân (S88.-) 

S81.0 Vết thương hở tại đầu g i 

S81.7 Đa vết thương hở tại cẳng chân 

S81.8 Vết thương hở tại phần khác của cẳng 
chân 

S81.9 Vết thương hở tại cẳng chân phần chưa 
xác định 

S82 Gẫy xương cẳng chân, bao gồm cổ 
chân 
Bao gồm:  Mắt c  ch n 

Nh ng ph n nhóm dưới đ y được ch n s  dụng 

v o v  tr  ký tự phụ khi không th  ho c không 

muốn s  dụng nhi u mã đ  x c đ nh gẫy xương v  

vết thương hở; gẫy xương không được ghi nh n l  

k n hay hở n n được ghi n n l  k n 

0 – kín 

1 – hở 

Loại trừ: Gẫy xương b n ch n, trừ cổ ch n 

(S92.-) 

S82.0 Gẫy xương bánh chè 
Chụp đầu gối 

 
 
 
S82.1 Gẫy đầu trên của xương chày 

 ương ch y: 

 lồi cầu 

 ch m cầu 

 mâm chày 

 đầu gần 

 lồi củ 

có ho c không đ  c p đến gẫy 

xương m c 

S82.2 Gẫy thân xương chày 
Có ho c không đ  c p đến gẫy xương m c 

S82.3 Gẫy xương đầu dưới xương chày 
Có ho c không đ  c p đến gẫy xương m c 

Loại trừ: Gi a mắt c  ch n (S82.5) 
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S82.4 Fracture of fibula alone 
Excl.:  lateral malleolus (S82.6)  

S82.5 Fracture of medial malleolus 
Tibia involving:  

 ankle  

 malleolus 

S82.6 Fracture of lateral malleolus 
Fibula involving:  

 ankle  

 malleolus 

S82.7 Multiple fractures of lower leg 
Excl.:  fractures of both tibia and fibula:  

 lower end (S82.3)  

 shafts (S82.2)  

 upper end (S82.1)  

S82.8 Fractures of other parts of lower leg 
Fracture (of):  

 ankle NOS  

 bimalleolar  

 trimalleolar 

S82.9 Fracture of lower leg, part unspecified 

S83 Dislocation, sprain and strain of 
joints and ligaments of knee 
Excl.:  derangement of:  

 knee, internal (M23.-)  

 patella (M22.0-M22.3)  

 dislocation of knee:  

 old (M24.3)  

 pathological (M24.3)  

 recurrent (M24.4)  

S83.0 Dislocation of patella 

S83.1 Dislocation of knee 
Tibiofibular (joint) 

S83.2 Tear of meniscus, current 
Bucket-handle tear (of):  

 NOS  

 lateral meniscus  

 medial meniscus 

Excl.:  old bucket-handle tear (M23.2)  

S83.3 Tear of articular cartilage of knee, current 

 

S83.4 Sprain and strain involving (fibular)(tibial) 
collateral ligament of knee 

S83.5 Sprain and strain involving 
(anterior)(posterior) cruciate ligament of 
knee 

S83.6 Sprain and strain of other and unspecified 
parts of knee 
Tibiofibular joint and ligament, superior 

Excl.:  sprain of patellar ligament (S76.1)  

S83.7 Injury to multiple structures of knee 
Injury to (lateral)(medial) meniscus in 

combination with (collateral)(cruciate) ligaments 

S82.4 Gẫy xương đơn thuần xương mác 
Loại trừ: B n mắt c  ch n (S82.6) 

S82.5 Gẫy xương giữa mắt cá chân 
 ương ch y gồm: 

 cổ ch n 

 Mắt c  ch n 

S82.6 Gẫy xương bên mắt cá chân 
 ương m c gồm: 

 cổ ch n 

 Mắt c  ch n 

S82.7 Gẫy xương tại cẳng chân 
Loại trừ: Gẫy cả hai xương ch y v  xương m c: 

 đầu dưới (S82.3) 

 Th n xương (S82.2) 

  ầu tr n (S82.1) 

S82.8 Gẫy xương khác của cẳng chân 
Gẫy xương của: 

 cổ ch n K  K 

 Hai mắt c  chân 

 Ba mắt c  ch n 

S82.9 Gẫy xương cẳng chân, phần chưa xác 
định 

S83 Sai khớp, bong gân và căng cơ 
khớp và dây chằng đầu g i 
Loại trừ: Sai, tr o của: 

 khớp gối, b n trong (M23.-) 

  ương b nh ch  (M22.0-M22.3) 

 sai khớp gối: 

 cũ (M24.3) 

 Bệnh lý (M24.3) 

 Tái phát (M24.4) 

S83.0 Sai khớp xương bánh chè 

S83.1 Sai khớp g i 
 ương ch y m c (khớp) 

S83.2 Vết rách sụn chêm, hiện tại 
Rách Bucket-handle của: 

 chưa x c đ nh kh c 

 Sụn ch m b n 

 Sụn ch m gi a 

Loại trừ:   ch cũ bucket-handle (M23.2) 

S83.3 Rách khớp sụn đầu g i, hiện tại 

S83.4 Bong gân và căng cơ (xương mác) (xương 
chày) tổn thương phụ dây chằng khớp g i 

S83.5 Bong gân và căng cơ (phía trước) (phía 
sau) tổn thương dây chằng chéo khớp g i 

S83.6 Bong gân và căng cơ phần khác và chưa 
xác định khớp g i 
Khớp ch y m c v  d y ch ng, tr n 

Loại trừ: Bong g n d y ch ng xương b nh ch  

(S76.1) 

S83.7 Tổn thương đa cấu trúc khớp g i 
Tổn thương b n v  gi a sụn ch m kết hợp với d y 

ch ng (phụ) (ch o) 
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S84 Injury of nerves at lower leg level 
Excl.:  injury of nerves at ankle and foot level 

(S94.-)  

S84.0 Injury of tibial nerve at lower leg level 

S84.1 Injury of peroneal nerve at lower leg level 

S84.2 Injury of cutaneous sensory nerve at lower 
leg level 

S84.7 Injury of multiple nerves at lower leg level 

S84.8 Injury of other nerves at lower leg level 

S84.9 Injury of unspecified nerve at lower leg 
level 

S85 Injury of blood vessels at lower leg 
level 
Excl.:  injury of blood vessels at ankle and foot 

level (S95.-)  

S85.0 Injury of popliteal artery 

S85.1 Injury of (anterior)(posterior) tibial artery 

S85.2 Injury of peroneal artery 

S85.3 Injury of greater saphenous vein at lower 
leg level 
Greater saphenous vein NOS 

S85.4 Injury of lesser saphenous vein at lower 
leg level 

S85.5 Injury of popliteal vein 

S85.7 Injury of multiple blood vessels at lower 
leg level 

S85.8 Injury of other blood vessels at lower leg 
level 

S85.9 Injury of unspecified blood vessel at lower 
leg level 

S86 Injury of muscle and tendon at 
lower leg level 
Excl.:  injury of:  

 muscle and tendon at or below ankle 

(S96.-)  

 patellar ligament (tendon) (S76.1)  

S86.0 Injury of Achilles tendon 

S86.1 Injury of other muscle(s) and tendon(s) of 
posterior muscle group at lower leg level 

S86.2 Injury of muscle(s) and tendon(s) of 
anterior muscle group at lower leg level 

S86.3 Injury of muscle(s) and tendon(s) of 
peroneal muscle group at lower leg level 

 

 

 

 

S84 Tổn thương dây thần kinh tại tầm 
cẳng chân 
Loại trừ:  Tổn thương d y thần kinh tại tầm cổ 

chân và bàn chân (S94.-) 

S84.0 Tổn thương dây thần kinh xương chày tại 
tầm cẳng chân 

S84.1 Tổn thương dây thần kinh xương mác tại 
tầm cẳng chân 

S84.2 Tổn thương dây thần kinh xương c m giác 
da tại tầm cẳng chân 

S84.7 Tổn thương đa dây thần kinh tại tầm cẳng 
chân 

S84.8 Tổn thương dây thần kinh khác tại tầm 
cẳng chân 

S84.9 Tổn thương dây thần kinh xchưa xác định 
tầm cẳng chân 

S85 Tổn thương mạch máu tại tầm cẳng 
chân 
Loại trừ:  Tổn thương mạch m u tại tầm c ng 

chân và bàn chân (S95.-) 

S85.0 Tổn thương động mạch kheo 

S85.1 Tổn thương (phía trước) (phía sau) động 
mạch xương chày 

S85.2 Tổn thương động mạch xương mác 

S85.3 Tổn thương tĩnh mạch hiển lớn tại tầm 
cằng chân 
T nh mạch hi n lớn K  K 

S85.4 Tổn thương tĩnh mạch hiển nhỏ tại tầm 
cẳng chân 

S85.5 Tổn thương tĩnh mạch kheo 

S85.7 Tổn thương đa mạch máu tại tầm cẳng 
chân 

S85.8 Tổn thương mạch máu khác tại tầm cẳng 
chân 

S85.9 Tổn thương mạch máu chưa xác định tại 
tầm cẳng chân 

S86 Tổn thương cơ bắp và gân tại tầm 
cẳng chân 
Loại trừ:    tổn thương của: 

 cơ v  g n tại ho c dưới cổ ch n 

(S96.-) 

 dây ch ng xương b nh ch  (S76.1) 

S86.0 Tổn thương gân gót ( Achilles ) 

S86.1 Tổn thương cơ khác và gân nhóm cơ sau 
tại tầm cẳng chân 

S86.2 Tổn thương cơ khác và gân nhóm cơ 
trước tại tầm cẳng chân 

S86.3 Tổn thương cơ bắp và gân nhóm cơ trước 
tại tầm cẳng chân 
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S86.7 Injury of multiple muscles and tendons at 
lower leg level 

S86.8 Injury of other muscles and tendons at 
lower leg level 

S86.9 Injury of unspecified muscle and tendon at 
lower leg level 

S87 Crushing injury of lower leg 
Excl.:  crushing injury of ankle and foot (S97.-)  

S87.0 Crushing injury of knee 

S87.8 Crushing injury of other and unspecified 
parts of lower leg 

S88 Traumatic amputation of lower leg 
Excl.:  traumatic amputation of:  

 ankle and foot (S98.-)  

 leg, level unspecified (T13.6)  

S88.0 Traumatic amputation at knee level 

S88.1 Traumatic amputation at level between 
knee and ankle 

S88.9 Traumatic amputation of lower leg, level 
unspecified 

S89 Other and unspecified injuries of 
lower leg 
Excl.:  other and unspecified injuries of ankle 

and foot (S99.-)  

S89.7 Multiple injuries of lower leg 
Injuries classifiable to more than one of the 

categories S80-S88 

S89.8 Other specified injuries of lower leg 

S89.9 Unspecified injury of lower leg 

 
Injuries to the ankle and foot 
(S90-S99)  
 
Excl.:  bilateral involvement of ankle and foot (T00-T07)  

burns and corrosions (T20-T32)  

fracture of ankle and malleolus (S82.-)  

frostbite (T33-T35)  

injuries of leg, level unspecified (T12-T13)  

insect bite or sting, venomous (T63.4)  

S90 Superficial injury of ankle and foot 

S90.0 Contusion of ankle 

S90.1 Contusion of toe(s) without damage to nail 
Contusion of toe(s) NOS 

 

 

 

 

S86.7 Tổn thương đa cơ và gân tại tầm cẳng 
chân 

S86.8 Tổn thương cơ khác và gân tại tầm cẳng 
chân 

S86.9 Tổn thương cơ chưa xác định và gân tầm 
cẳng chân 

S87 Tổn thương dập nát tại cẳng chân 
Loại trừ:  Tổn thương d p n t tại cổ ch n v  b n 

chân (S97.-) 

S87.0 Tổn thương dập nát khớp g i 

S87.8 Tổn thương dập nát phần khác, chưa xác 
định của cẳng chân 

S88 Chấn thương cắt cụt tầm khớp g i 
Loại trừ: Chấn thương cắt cụt của: 

 cổ ch n v  b n ch n (S98.-) 

 Ch n, tầm chưa x c đ nh (T13.6) 

S88.0 Chấn thương cắt cụt tầm khớp g i 

S88.1 Chấn thương cắt cụt tầm giữa khớp g i và 
cổ chân 

S88.9 Chấn thương cắt cụt cẳng chân tầm chưa 
xác định 

S89 Tổn thương khác và chưa xác định 
tại cẳng chân 
Loại trừ:  Tổn thương kh c v  chưa x c đ nh của 

cổ ch n v  b n ch n (S99.-) 

 
S89.7 Đa tổn thương tại cẳng chân 

Tổn thương được xếp loại nhi u hơn một của ph n 

loại S80-S88 

S89.8 Tổn thương xác định khác tại cẳng chân 

S89.9 Tổn thương chưa xác định tại cẳng chân 

 

Tổn thương tại cổ chân và bàn chân 
(S90-S99) 
 
Loại trừ:  Tổn thương hai b n cổ ch n v  b n ch n (T00-

T07) 

 B ng v  trợt (T20-T32) 

Gẫy xương tại cổ ch n v  mắt c  ch n (S82.-) 

Ch ng cước (T33-T35) 

Tổn thương tại ch n, tầm chưa x c đ nh (T12-

T13) 

Côn tr ng đốt ho c ch m có n c độc (T63.4) 

S90 Tổn thương n ng tại cổ chân và 
bàn chân 

S90.0 Đụng dập tại cổ chân 

S90.1 Đụng dập ngón chân kh ng có tổn thương 
móng 
 ụng d p ngón ch n K  K 
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S90.2 Contusion of toe(s) with damage to nail 

S90.3 Contusion of other and unspecified parts 
of foot 

S90.7 Multiple superficial injuries of ankle and 
foot 

S90.8 Other superficial injuries of ankle and foot 

S90.9 Superficial injury of ankle and foot, 
unspecified 

S91 Open wound of ankle and foot 
Excl.:  traumatic amputation of ankle and foot 

(S98.-)  

S91.0 Open wound of ankle 

S91.1 Open wound of toe(s) without damage to 
nail 
Open wound of toe(s) NOS 

S91.2 Open wound of toe(s) with damage to nail 

S91.3 Open wound of other parts of foot 
Open wound of foot NOS 

S91.7 Multiple open wounds of ankle and foot 

 

 

 

 

S92 Fracture of foot, except ankle 
Excl.:  ankle (S82.-)  

malleolus (S82.-)  

The following subdivisions are provided for 

optional use in a supplementary character position 

where it is not possible or not desired to use 

multiple coding to identify fracture and open 

wound; a fracture not indicated as closed or open 

should be classified as closed.  

0  closed  

1  open  

S92.0 Fracture of calcaneus 
Heel bone  

Os calcis 

S92.1 Fracture of talus 
Astragalus 

S92.2 Fracture of other tarsal bone(s) 
Cuboid  

Cuneiform, foot (intermediate)(lateral)(medial)  

Navicular, foot 

S92.3 Fracture of metatarsal bone 

S92.4 Fracture of great toe 

S92.5 Fracture of other toe 

S92.7 Multiple fractures of foot 

S92.9 Fracture of foot, unspecified 

S90.2 Đụng dập ngón chân có tổn thương móng 

S90.3 Đụng dập phần khác và chưa xác định tại 
bàn chân 

S90.7 Đa tổn thương n ng tại cổ chân và bàn 
chân 

S90.8 Tổn thương n ng khác tại cổ chân và bàn 
chân 

S90.9 Tổn thương n ng tại cổ chân và bàn chân 
chưa xác định 

S91 Vết thương hở tại cổ chân và bàn 
chân 
Loại trừ:  Chấn thương cắt cụt tại cổ ch n v  b n 

chân (S98.-) 

S91.0 Vết thương hở tại cổ chân 

S91.1 Vết thương hở tại ngón chân kh ng có tổn 
thương móng 
 ết thương hở tại ngón ch n K  K 

S91.2 Vết thương hở tại ngón chân với tổn 
thương móng 

S91.3 Vết thương hở tại phần khác của bàn chân 
 ết thương hở tại b n ch n K  K 

S91.7 Đa vết thương hở / trừ cổ chân 
Loại trừ:  Cố ch n (S82.-) 

 Mắt c  ch n (S82.-) 

Nh ng ph n nhóm dưới đ y được ch n s  dụng 

v o v  tr  ký tự phụ khi không th  ho c không 

muốn s  dụng nhi u mã đ  x c đ nh gẫy xương v  

vết thương hở; gẫy xương không được ghi nh n l  

k n hay hở n n được ghi n n l  k n 

0 – kín 

1 – hở 

 

S92.0 Gẫy xương gót 
 ương gót chân 

 ương gót 

S92.1 Gẫy xương mắt cá 
 ương s n 

S92.2 Gẫy xương cổ chân khác 
 ương hộp 

 ương ch m, b n ch n (trung gian) (b n) (gi a) 

 ương thuy n, b n ch n 

S92.3 Gẫy xương đ t bàn chân 

S92.4 Gẫy xương ngón chân cái 

S92.5 Gẫy xương ngón chân khác 

S92.7 Gẫy nhiều xương bàn chân 

S92.9 Gẫy xương bàn chân chưa xác định 
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S93 Dislocation, sprain and strain of 
joints and ligaments at ankle and 
foot level 

S93.0 Dislocation of ankle joint 
Astragalus  

Fibula, lower end  

Talus  

Tibia, lower end 

S93.1 Dislocation of toe(s) 
Interphalangeal (joint(s))  

Metatarsophalangeal (joint(s)) 

S93.2 Rupture of ligaments at ankle and foot 
level 

S93.3 Dislocation of other and unspecified parts 
of foot 
Navicular, foot  

Tarsal (joint(s))  

Tarsometatarsal (joint(s)) 

S93.4 Sprain and strain of ankle 
Calcaneofibular (ligament)  

Deltoid (ligament)  

Internal collateral (ligament)  

Talofibular (ligament)  

Tibiofibular (ligament), distal 

Excl.:  injury of Achilles tendon (S86.0)  

 

S93.5 Sprain and strain of toe(s) 
Interphalangeal (joint(s))  

Metatarsophalangeal (joint(s)) 

S93.6 Sprain and strain of other and unspecified 
parts of foot 
Tarsal (ligament)  

Tarsometatarsal (ligament) 

S94 Injury of nerves at ankle and foot 
level 

S94.0 Injury of lateral plantar nerve 

S94.1 Injury of medial plantar nerve 

S94.2 Injury of deep peroneal nerve at ankle and 
foot level 
Terminal, lateral branch of deep peroneal nerve 

S94.3 Injury of cutaneous sensory nerve at ankle 
and foot level 

S94.7 Injury of multiple nerves at ankle and foot 
level 

S94.8 Injury of other nerves at ankle and foot 
level 

S94.9 Injury of unspecified nerve at ankle and 
foot level 

 

S93 Sai khớp, bong gân, căng cơ khớp 
và dây chằng tại tầm cẳng chân và 
bàn chân 

S93.0 Sai khớp cổ chân 
 ương s n 

 ương m c, đầu dưới 

 ương mắt c  

 ương ch y, đầu dưới 

S93.1 Sai khớp ngón chân 
Trong đốt ngón (khớp) 

 ương đốt b n ch n đốt ngón ch n (khơp) 

S93.2 Đứt dây chằng tại tầm cẳng chân và bàn 
chân 

S93.3 Sai khớp phần khác và chưa xác định tại 
bàn chân 
 ương thuy n, b n ch n 

 ương cổ ch n (khớp) 

 ương cổ b n ch n (khớp) 

S93.4 Bong gân và căng cơ cổ chân 
 ương m c gót (d y ch ng) 

Cơ delta (d y ch ng) 

Nh nh b n trong (d y ch ng) 

 ương m c mắt c  ch n (d y ch ng) 

 ương ch y m c (d y ch ng), đoạn xa 

Loại trừ:  Tổn thương g n Achilles (S86.0) 

S93.5 Bong gân và căng cơ ngón chân 
Trong đốt ngón (khớp) 

Nhóm xương cổ ch n (d y ch ng) 

S93.6 Bong gân và căng cơ phần khác, chưa xác 
định của bàn chân 
 ương cố ch n (d y ch ng) 

Nhóm xương cổ ch n (d y ch ng) 

S94 Tổn thương dây thần kinh tại tầm 
cổ chân và bàn chân 

S94.0 Tổn thương dây thần kinh bên bàn chân 

S94.1 Tổn thương dây thần kinh giữa bàn chân 

S94.2 Tổn thương dây thần kinh sâu xương mác 
tại tầm cổ chân và bàn chân 
Nh nh b n, t n c ng của d y thần kinh s u xương 

mác 

S94.3 Tổn thương dây thần kinh c m giác da tầm 
cổ chân và bàn chân 

S94.7 Tổn thương đa dây thần kinh tại tầm cổ 
chân và bàn chân 

S94.8 Tổn thương dây thần kinh khác tại tầm cổ 
chân và bàn chân 

S94.9 Tổn thương dây thần kinh chưa xác định 
tại tầm cổ chân và bàn chân 
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S95 Injury of blood vessels at ankle and 
foot level 
Excl.:  injury of posterior tibial artery and vein 

(S85.-)  

S95.0 Injury of dorsal artery of foot 

S95.1 Injury of plantar artery of foot 

S95.2 Injury of dorsal vein of foot 

S95.7 Injury of multiple blood vessels at ankle 
and foot level 

S95.8 Injury of other blood vessels at ankle and 
foot level 

S95.9 Injury of unspecified blood vessel at ankle 
and foot level 

S96 Injury of muscle and tendon at 
ankle and foot level 
Excl.:  injury of Achilles tendon (S86.0)  

S96.0 Injury of muscle and tendon of long flexor 
muscle of toe at ankle and foot level 

S96.1 Injury of muscle and tendon of long 
extensor muscle of toe at ankle and foot 
level 

S96.2 Injury of intrinsic muscle and tendon at 
ankle and foot level 

S96.7 Injury of multiple muscles and tendons at 
ankle and foot level 

 

S96.8 Injury of other muscles and tendons at 
ankle and foot level 

S96.9 Injury of unspecified muscle and tendon at 
ankle and foot level 

S97 Crushing injury of ankle and foot 

S97.0 Crushing injury of ankle 

S97.1 Crushing injury of toe(s) 

S97.8 Crushing injury of other parts of ankle and 
foot 
Crushing injury of foot NOS 

S98 Traumatic amputation of ankle and 
foot 

S98.0 Traumatic amputation of foot at ankle level 

S98.1 Traumatic amputation of one toe 

S98.2 Traumatic amputation of two or more toes 

S98.3 Traumatic amputation of other parts of foot 
Combined traumatic amputation of toe(s) and 

other parts of foot 

 

S95 Tổn thương mạch máu tại tầm cổ 
chân và bàn chân 
Loại trừ:  Tổn thương động v  t nh mạch sau 

xương ch y (S85.-) 

S95.0 Tổn thương động mạch mu bàn chân 

S95.1 Tổn thương động mạch gan bàn chân 

S95.2 Tổn thương tĩnh mạch mu bàn chân 

S95.7 Tổn thương đa mạch máu tại tầm cổ chân 
và bàn chân 

S95.8 Tổn thương mạch máu khác tại tầm cổ 
chân và bàn chân 

S95.9 Tổn thương mạch máu chưa xác định tầm 
cổ chân và bàn chân 

S96 Tổn thương cơ bắp và gân tại tầm 
cổ chân và bàn chân 
Loại trừ:  Tổn thương g n Achilles (S86.0) 

S96.0 Tổn thương cơ và gân cơ gấp dài của 
ngón tại tầm cổ chân và bàn chân 

S96.1 Tổn thương cơ và gân cơ duỗi dài của 
ngón tại tầm cổ chân và bàn chân 

S96.2 Tổn thương cơ trong và gân tại tầm cổ 
chân và bàn chân 

S96.7 Tổn thương đa cơ và gân tại tầm cổ chân 
và bàn chân 

S96.8 Tổn thương cơ khác và gân tại tầm cổ 
chân và bàn chân 

S96.9 Tổn thương cơ chưa xác định và gân tầm 
cổ chân và bàn chân 

S97 Tổn thương dập nát tại cổ chân và 
bàn chân 

S97.0 Tổn thương dập nát tại cổ chân 

S97.1 Tổn thương dập nát tại ngón chân 

S97.8 Tổn thương dập nát tại phần khác của cổ 
chân và bàn chân 
Tổn thương d p n t tại b n ch n K  K 

S98 Chấn thương cắt cụt cổ chân và 
bàn chân 

S98.0 Chấn thương cắt cụt bàn chân tại tầm cổ 
chân 

S98.1 Chấn thương cắt cụt một ngón chân 

S98.2 Chấn thương cắt cụt hai hoặc nhiều ngón 
chân 

S98.3 Chấn thương cắt cụt phần khác của bàn 
chân 
Kết hợp chấn thương cắt cụt ngón v  phần kh c 

của b n ch n 
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S98.4 Traumatic amputation of foot, level 
unspecified 

S99 Other and unspecified injuries of 
ankle and foot 

S99.7 Multiple injuries of ankle and foot 
Injuries classifiable to more than one of the 

categories S90-S98 

S99.8 Other specified injuries of ankle and foot 

S99.9 Unspecified injury of ankle and foot 

 

Injuries involving multiple body 
regions 
(T00-T07)  
 
Incl.:  bilateral involvement of limbs of the same body 

region injuries by type involving two or more body 

regions classifiable within S00-S99 

Excl.:  burns and corrosions (T20-T32)  

frostbite (T33-T35)  

insect bite or sting, venomous (T63.4)  

multiple injuries involving only one body region - 

see S-section  

sunburn (L55.-)  

T00 Superficial injuries involving 
multiple body regions 

T00.0 Superficial injuries involving head with 
neck 
Superficial injuries of sites classifiable to S00.- 

and S10.- 

Excl.:  with involvement of other body region(s) 

(T00.8)  

T00.1 Superficial injuries involving thorax with 
abdomen, lower back and pelvis 
Superficial injuries of sites classifiable to S20.-, 

S30.- and T09.0 

Excl.:  with involvement of other body region(s) 

(T00.8)  

T00.2 Superficial injuries involving multiple 
regions of upper limb(s) 
Superficial injuries of sites classifiable to S40.-, 

S50.-, S60.- and T11.0 

Excl.:  with involvement of:  

 lower limb(s) (T00.6)  

 thorax, abdomen, lower back and 

pelvis (T00.8)  

T00.3 Superficial injuries involving multiple 
regions of lower limb(s) 
Superficial injuries of sites classifiable to S70.-, 

S80.-, S90.- and T13.0 

Excl.:  with involvement of:  

S98.4 Chấn thương cắt cụt bàn chân tại tầm 
chưa xác định 

S99 Tổn thương khác và chưa xác định 
của cổ chân và bàn chân 

S99.7 Đa tổn thương tại cổ chân và bàn chân 
Tổn thương được xếp loại nhi u hơn một của ph n 

loại S90-S98 

S99.8 Tổn thương khác đã xác định tại cổ chân 
và bàn chân 

S99.9 Tổn thương chưa xác định tại cổ chân và 
bàn chân 

 

Tổn thương tác động nhiều vùng cơ 
thể 
(T00-T07) 
 
Bao gồm:  T c động 2 b n chi của c ng một v ng tổn 

thương cơ th  bởi ki u t c động hai ho c nhi u 

v ng cơ th  xếp loại trong S00-S99 

Loại trừ:  B ng v  trợt (T20-T32) 

Tổn thương do cóng lạnh (T33-T35) 

Côn tr ng cắn ho c đốt, n c độc (T63.4) 

 a tổn thương chỉ t c động một v ng cơ th  – 

xem phần S 

Ch y nắng (L55.-) 

T00 Tổn thương n ng tác động nhiều 
vùng cơ thể 

T00.0 Tổn thương n ng tác động đầu với cổ 
Tổn thương nông của v  tr  ph n loại từ S00.- và 

S10.- 

Loại trừ:  T c động của v ng cơ th  kh c 

(T00.8) 

T00.1 Tổn thương n ng tác động ngực với bụng, 
lưng dưới và khung chậu 
Tổn thương nông của v  tr  ph n loại từ S20.-, 

S30.- và T09.0 

Loại trừ:  T c động của v ng cơ th  kh c 

(T00.8) 

T00.2 Tổn thương n ng tác động nhiều vùng chi 
trên 
Tổn thương nông v  tr  ph n loại từ S40.-, S50.-, 

S60.- và T11.0 

Loại trừ: T c động của: 

 chi dưới (T00.6) 
 Ngực, bụng, dưới lưng v  khung 

ch u (T00.8) 

T00.3 Tổn thương n ng tác động nhiều vùng chi 
dưới 
Tổn thương nông v  tr  ph n loại từ S70.-, S80.-, 

S90.- và T13.0 

Loại trừ: Tổn thương của: 

 ngực, bụng, dưới lưng v  khung 
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 thorax, abdomen, lower back and 

pelvis (T00.8)  

 upper limb(s) (T00.6)  

T00.6 Superficial injuries involving multiple 
regions of upper limb(s) with lower limb(s) 
Superficial injuries of sites classifiable to T00.2 

and T00.3 

Excl.:  with involvement of thorax, abdomen, 

lower back and pelvis (T00.8)  

T00.8 Superficial injuries involving other 
combinations of body regions 

T00.9 Multiple superficial injuries, unspecified 

Multiple:  

 abrasions  

 blisters (nonthermal)  

 bruises  

 contusions  

 haematomas  

 insect bites (nonvenomous) 

NOS 

T01 Open wounds involving multiple 
body regions 
Excl.:  traumatic amputations involving multiple 

body regions (T05.-)  

T01.0 Open wounds involving head with neck 
Open wounds of sites classifiable to S01.- and 

S11.- 

Excl.:  with involvement of other body region(s) 

(T01.8)  

T01.1 Open wounds involving thorax with 
abdomen, lower back and pelvis 
Open wounds of sites classifiable to S21.-, S31.- 

and T09.1 

Excl.:  with involvement of other body region(s) 

(T01.8)  

T01.2 Open wounds involving multiple regions of 
upper limb(s) 
Open wounds of sites classifiable to S41.-, S51.-, 

S61.- and T11.1 

Excl.:  with involvement of:  

 lower limb(s) (T01.6)  

 thorax, abdomen, lower back and 

pelvis (T01.8)  

T01.3 Open wounds involving multiple regions of 
lower limb(s) 
Open wounds of sites classifiable to S71.-, S81.-, 

S91.- and T13.1 

Excl.:  with involvement of:  

 thorax, abdomen, lower back and 

pelvis (T01.8)  

 upper limb(s) (T01.6)  

T01.6 Open wounds involving multiple regions of 
upper limb(s) with lower limb(s) 
Open wounds of sites classifiable to T01.2 and 

ch u (T00.8) 
 Chi trên (T00.6) 

T00.6 Tổn thương n ng tác động nhiều vùng chi 
trên và chi dưới 
Tổn thương nông v  tr  ph n loại từ T00.2 v  

T00.3 

Loại trừ:   ới t c động ngực, bụng, dưới lưng, 

khung ch u (T00.8) 

T00.8 Tổn thương n ng tác động kết h p khác 
các vùng cơ thể 

T00.9 Nhiều tổn thương n ng chưa xác định 

Nhi u: 

 ch  da b  bóc 

 Mụn nước (không nóng) 

  ết th m t m 

  ụng d p 

 Ổ tụ m u 

 Côn tr ng cắn (không độc) 

K  K 

T01 Vết thương hở tác động nhiều 
vùng cơ thể 
Loại trừ: Chấn thương cắt cụt t c động nhi u 

v ng cơ th  (T05.-) 

T01.0 Vết thương hở tác động đầu với cổ 
 ết thương hở v  tr  xếp loại từ S01.- và S11.- 

Loại trừ:  ới t c động của c c v ng cơ th  kh c 

(T01.8) 

T01.1 Vết thương hở tác động ngực với bụng, 
dưới lưng và khung chậu 
 ết thương hở v  tr  xếp loại v o S21.-, S31.- và 

T09.1 

Loại trừ:  ới t c động của nhi u v ng cơ th  

khác (T01.8) 

T01.2 Vết thương hở ở tác động nhiều vùng của 
chi trên 
 ết thương hở vở v  tr  xếp loại v o S41.-, S51.-, 

S61.- và T11.1 

Loại trừ:  ới t c động của: 

 chi dưới (T01.6) 

 Ngực bụng, dưới bụng v  khung 

châu (T01.8) 

  

T01.3 Vết thương hở tác động của nhiều vùng 
của chi dưới 
 ết thương hở ở v  tr  xếp loại từ S71.-, S81.-, 

S91.- và T13.1 

Loại trừ:  ới t c động của nhi u v ng cơ th  

khác: 

 ngực, bụng, dưới lưng v  khung 

ch u (T01.8) 

 Chi trên (T01.6) 

T01.6 Vết thương hở với tác động của nhiều 
vùng chi trên và chi dưới 
 ết thương hở ở v  tr  xếp loại từ T01.2 v  T01.3 

Loại trừ:   ới tổn thương của ngực, bụng, dưới 

lưng v  khung ch u (T01.8) 
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T01.3 

Excl.:  with involvement of thorax, abdomen, 

lower back and pelvis (T01.8)  

T01.8 Open wounds involving other 
combinations of body regions 

T01.9 Multiple open wounds, unspecified 

Multiple:  

 animal bites  

 cuts  

 lacerations  

 puncture wounds 

NOS 

T02 Fractures involving multiple body 
regions 

The following subdivisions are provided for 

optional use in a supplementary character position 

where it is not possible or not desired to use 

multiple coding to identify fracture and open 

wound; a fracture not indicated as closed or open 

should be classified as closed.  

0  closed  

1  open  

T02.0 Fractures involving head with neck 
Fractures of sites classifiable to S02.- and S12.- 

Excl.:  with involvement of other body region(s) 

(T02.8)  

 

 

T02.1 Fractures involving thorax with lower back 
and pelvis 
Fractures of sites classifiable to S22.-, S32.- and 

T08 

Excl.:  when combined with fractures of:  

 limb(s) (T02.7)  

 other body region(s) (T02.8)  

T02.2 Fractures involving multiple regions of one 
upper limb 
Fractures of sites classifiable to S42.-, S52.-, S62.- 

and T10 of one upper limb 

Excl.:  when combined with fractures of:  

 lower limb(s) (T02.6)  

 other upper limb (T02.4)  

 thorax, lower back and pelvis (T02.7)  

T02.3 Fractures involving multiple regions of one 
lower limb 
Fractures of sites classifiable to S72.-, S82.-, S92.- 

and T12 of one lower limb 

Excl.:  when combined with fractures of:  

 other lower limb (T02.5)  

 thorax, lower back and pelvis (T02.7)  

 upper limb(s) (T02.6)  

 
 

T01.8 Vết thương hở tác động kết h p khác của 
nhiều vùng cơ thể 

T01.9 Đa vết thương hở chưa xác định 

Nhi u: 

 động v t cắn 

 cắt 

 Rách nát 

  ết thương c c 

K  K 

T02 Gẫy xương tác động nhiều vùng cơ 
thể 

 Nh ng ph n nhóm dưới đ y được ch n s  dụng 

v o v  tr  ký tự phụ khi không th  ho c không 

muốn s  dụng nhi u mã đ  x c đ nh gẫy xương và 

vết thương hở; gẫy xương không được ghi nh n l  

k n hay hở n n được ghi n n l  k n 

0 – kín 

1 – hở 

 T02.0 Gẫy xương tác động đầu với cổ 

Gẫy xương v  tr  xếp loại từ S02.- và S12.- 

Loại trừ:   ới t c động của nhi u v ng cơ th  

khác (T02.8) 

T02.1 Gẫy xương tác động ngực, dưới lưng và 
khung châu 
Gẫy xương ở v  tr  xếp loại v o S22.-, S32.- và 

T08 

Loại trừ: Khi kết hợp với gẫy xương: 

 các chi (T02.7) 

 C c v ng cơ th  kh c (T02.8) 

T02.2 Gẫy xương tác động nhiều vùng của một 
chi trên 
Gẫy xương v  tr  xếp loại từ S42.-, S52.-, S62.- và 

T10 một chi tr n 

Loại trừ: Khi kết hợp với gẫy xương của: 

 chi dưới (T02.6) 

 Chi trên khác (T02.4) 

 Ngực, lưng dưới v  khung ch u 

(T02.7) 

T02.3 Gẫy xương tác động nhiều vùng của một 
chi dưới 
Gẫy xương v  tr  xếp loại từ S72.-, S82.-, S92.- và 

T12 một chi dưới 

Loại trừ: Khi kết hợp với gẫy xương: 

 chi dưới kh c (T02.5) 

 Ngực, lưng dưới v  khung ch u 

(T02.7) 

 Chi trên (T02.6) 
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T02.4 Fractures involving multiple regions of 
both upper limbs 
Fractures of sites classifiable to S42.-, S52.-, S62.- 

and T10 specified as bilateral 

Excl.:  when combined with fractures of:  

 lower limb(s) (T02.6)  

 thorax, lower back and pelvis (T02.7)  

T02.5 Fractures involving multiple regions of 
both lower limbs 
Fractures of sites classifiable to S72.-, S82.-, S92.- 

and T12 specified as bilateral 

Excl.:  when combined with fractures of:  

 thorax, lower back and pelvis (T02.7)  

 upper limb(s) (T02.6)  

T02.6 Fractures involving multiple regions of 
upper limb(s) with lower limb(s) 
Excl.:  when combined with fractures of thorax, 

lower back and pelvis (T02.7)  

T02.7 Fractures involving thorax with lower back 
and pelvis with limb(s) 

T02.8 Fractures involving other combinations of 
body regions 

T02.9 Multiple fractures, unspecified 

T03 Dislocations, sprains and strains 
involving multiple body regions 

T03.0 Dislocations, sprains and strains involving 
head with neck 
Dislocations, sprains and strains of sites 

classifiable to S03.- and S13.- 

Excl.:  when combined with dislocations, sprains 

and strains of other body region(s) 

(T03.8)  

T03.1 Dislocations, sprains and strains involving 
thorax with lower back and pelvis 
Dislocations, sprains and strains of sites 

classifiable to S23.-, S33.- and T09.2 

Excl.:  when combined with dislocations, sprains 

and strains of other body region(s) 

(T03.8)  

T03.2 Dislocations, sprains and strains involving 
multiple regions of upper limb(s) 
Dislocations, sprains and strains of sites 

classifiable to S43.-, S53.-, S63.- and T11.2 

Excl.:  when combined with dislocations, sprains 

and strains of:  

 lower limb(s) (T03.4)  

 thorax, lower back and pelvis (T03.8)  

T03.3 Dislocations, sprains and strains involving 
multiple regions of lower limb(s) 
Dislocations, sprains and strains of sites 

classifiable to S73.-, S83.-, S93.- and T13.2 

Excl.:  when combined with dislocations, sprains 

and strains of:  

T02.4 Gẫy xương tác động nhiều vùng của c  
hai chi trên 
Gẫy xương v  tr  xếp loại từ S42.-, S52.-, S62.- và 

T10 x c đ nh như hai b n 

Loại trừ: Khi kết hợp với gẫy xương của: 

 chi dưới (T02.6) 

 Ngực, lưng dưới v  khung ch u 

(T02.7) 

T02.5 Gẫy xương tác động nhiều vùng của c  
hai chi dưới 
Gẫy xương v  tr  xếp loại từ S72.-, S82.-, S92.- và 

T12 x c đ nh như hai b n 

Loại trừ: Khi kết hợp với gẫy xương của: 

 ngực, lưng dưới v  khung ch u 

(T02.7) 

 Chi trên (T02.6) 

T02.6 Gẫy xương tác động nhiều vùng của chi 
trên và chi dưới 
Loại trừ:  Khi kết hợp với gẫy xương của ngực, 

lưng dưới v  khung ch u (T02.7) 

T02.7 Gẫy xương tác động ngực với lưng dưới 
và khung chậu với chi 

T02.8 Gẫy xương tác động kết h p khác của 
nhiều vùng cơ thể 

T02.9 Đa gẫy xương, chưa xác định 

T03 Sai khớp, bong gân, căng cơ tác 
động của nhiều vùng cơ thể 

T03.0 Sai khớp, bong gân, căng cơ tác động đầu 
với cổ 
Sai khớp, bong g n, c ng cơ v  tr  xếp loại từ S03.- 

và S13.- 

Loại trừ:  Khi kết hợp với sai khớp, bong gân và 

c ng cơ của c c v ng cơ th  kh c 

(T03.8) 

T03.1 Sai khớp, bong gân, căng cơ tác động của 
ngực với lưng dưới và khung chậu 
Sai khớp, bong g n v  c ng cơ v  tr  xếp loại từ 

S23.-, S33.- và T09.2 

Loại trừ:  Khi kết hợp với sai khớp, bong g n v  

c ng cơ của c c v ng cơ th  kh c 

(T03.8) 

T03.2 Sai khớp, bong gân, căng cơ tác động 
nhiều vùng chi trên 
Sai khớp, bong g n, c ng cơ v  tr  xếp loại từ S43., 

S53.-, S63.- và T11.2 

Loại trừ: Khi kết hợp với sai khớp, bong g n v  

c ng cơ của: 

 chi dưới (T03.4) 

 Ngực, lưng dưới v  khung ch u 

(T03.8) 

T03.3 Sai khớp, bong gân, căng cơ tác động 
nhiều của vùng chi dưới 
Sai khớp, bong g n, c ng cơ v  tr  xếp loại từ S73.-

, S83.-, S93.- và T13.2 

Loại trừ:  Khi kết hợp sai khớp, bong g n v  

c ng cơ của: 
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 thorax, lower back and pelvis (T03.8)  

 upper limb(s) (T03.4)  

T03.4 Dislocations, sprains and strains involving 
multiple regions of upper limb(s) with 
lower limb(s) 
Excl.:  when combined with dislocations, sprains 

and strains of thorax, lower back and 

pelvis (T03.8)  

T03.8 Dislocations, sprains and strains involving 
other combinations of body regions 

T03.9 Multiple dislocations, sprains and strains, 
unspecified 

T04 Crushing injuries involving multiple 
body regions 

T04.0 Crushing injuries involving head with neck 
Crushing injuries of sites classifiable to S07.- and 

S17.- 

Excl.:  with involvement of other body region(s) 

(T04.8)  

T04.1 Crushing injuries involving thorax with 
abdomen, lower back and pelvis 
Crushing injury of:  

 sites classifiable to S28.- and S38.-  

 trunk NOS 

Excl.:  with involvement of:  

 limbs (T04.7)  

 other body regions (T04.8)  

T04.2 Crushing injuries involving multiple 
regions of upper limb(s) 
Crushing injury of:  

 sites classifiable to S47.-, S57.- and S67.-  

 upper limb NOS 

Excl.:  with involvement of:  

 lower limb(s) (T04.4)  

 thorax, abdomen, lower back and 

pelvis (T04.7)  

T04.3 Crushing injuries involving multiple 
regions of lower limb(s) 
Crushing injury of:  

 lower limb NOS  

 sites classifiable to S77.-, S87.- and S97.- 

Excl.:  with involvement of:  

 thorax, abdomen, lower back and 

pelvis (T04.7)  

 upper limb(s) (T04.4)  

T04.4 Crushing injuries involving multiple 
regions of upper limb(s) with lower limb(s) 
Excl.:  with involvement of thorax, abdomen, 

lower back and pelvis (T04.7)  

T04.7 Crushing injuries of thorax with abdomen, 
lower back and pelvis with limb(s) 

T04.8 Crushing injuries involving other 
combinations of body regions 

T04.9 Multiple crushing injuries, unspecified 

 ngực, lưng dưới v  khung ch u 

(T03.8) 

 chi trên (T03.4) 

T03.4 Sai khớp, bong gân, căng cơ tác động của 
nhiều vùng của chi trên và chi dưới 
Loại trừ: Khi kết hợp với sai khớp, bong g n v  

c ng cơ của ngực, lưng dưới v  khung 

ch u (T03.8) 

T03.8 Sai khớp, bong gân, căng cơ tác động kết 
h p khác của các vùng cơ thể 

T03.9 Nhiều sai khớp, bong gân, căng cơ chưa 
xác định 

T04 Tổn thương dập nát tác động nhiều 
vùng cơ thể 

T04.0 Tổn thương dập nát tác động đầu với cổ 
Tổn thương d p n t v  tr  ph n loại từ S07.- và 

S17.- 

Loại trừ:   ới t c động của c c v ng cơ th  kh c 

(T04.8) 

T04.1 Tổn thương dập nát tác động ngực với 
bụng lưng dưới và khung chậu 
Tổn thương d p n t của: 

 v  tr  ph n loại v o S28.- và S38.- 

 Th n chưa x c đ nh kh c 

Loại trừ:  ới t c động của: 

 các chi (T04.7) 

 C c v ng cơ th  kh c (T04.8) 

T04.2 Tổn thương giập nát tác động nhiều vùng 
của chi trên 
Tổn thương d p n t của: 

 v  tr  ph n loại v o S47.-, S57.- và S67.- 

 Chi tr n K  K 

Loại trừ:  ới t c động của: 

 c c chi dưới (T04.4) 

 Ngực, bụng, lưng dưới v  khung 

ch u (T04.7) 

T04.3 Tổn thương dập nát tác động nhiều vùng 
các chi dưới 
Tổn thương d p n t của: 

 chi dưới chưa x c đ nh kh c 

    tr  ph n loại từ S77.-, S87.- và S97.- 

Loại trừ:  ới t c độnh của: 

 ngực, bụng, lưng dưới v  khung 

ch u (T04.7) 

 Các chi trên (T04.4) 

T04.4 Tổn thương dập nát tác động nhiều vùng 
của các chi trên và các chi dưới 
Loại trừ: T c động của ngực, bụng, lưng dưới 

v  khung ch u với c c chi (T04.7) 

T04.7 Tổn thương dập nát của ngực với bụng, 
lưng dưới và khung chậu với các chi 

T04.8 Tổn thương dập nát tác động kết h p các 
vùng cơ thể 

T04.9 Đa tổn thương dập nát, chưa xác định 
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T05 Traumatic amputations involving 
multiple body regions 
Incl.:  avulsion involving multiple body regions 

Excl.:  decapitation (S18)  

open wounds involving multiple body 

regions (T01.-)  

 traumatic amputation of:  

 arm NOS (T11.6)  

 leg NOS (T13.6)  

 trunk NOS (T09.6)  

T05.0 Traumatic amputation of both hands 

T05.1 Traumatic amputation of one hand and 
other arm [any level, except hand] 

T05.2 Traumatic amputation of both arms [any 
level] 

T05.3 Traumatic amputation of both feet 

T05.4 Traumatic amputation of one foot and 
other leg [any level, except foot] 

 

T05.5 Traumatic amputation of both legs [any 
level] 

T05.6 Traumatic amputation of upper and lower 
limbs, any combination [any level] 

T05.8 Traumatic amputations involving other 
combinations of body regions 
Transection of:  

 abdomen  

 thorax 

T05.9 Multiple traumatic amputations, 
unspecified 

T06 Other injuries involving multiple 
body regions, not elsewhere 
classified 

T06.0 Injuries of brain and cranial nerves with 
injuries of nerves and spinal cord at neck 
level 
Injuries classifiable to S04.- and S06.- with 

injuries classifiable to S14.- 

T06.1 Injuries of nerves and spinal cord 
involving other multiple body regions 

T06.2 Injuries of nerves involving multiple body 
regions 
Multiple injuries of nerves NOS 

Excl.:  with spinal cord involvement (T06.0-

T06.1)  

T06.3 Injuries of blood vessels involving multiple 
body regions 

T06.4 Injuries of muscles and tendons involving 
multiple body regions 

T06.5 Injuries of intrathoracic organs with intra-
abdominal and pelvic organs 

T05 Chấn thương cắt cụt tác động 
nhiều vùng cơ thể 
Bao gồm:  Cắt b  t c động nhi u v ng cơ th  

Loại trừ: Mất dầu (S18) 

  ết thương hở t c động nhi u v ng cơ 

th  (T01.-) 

chấn thương cắt cụt của: 

 tay K đK (T11.6) 

 Ch n K  K (T13.6) 

 Th n K  K (T09.6) 

T05.0 chấn thương cắt cụt c  hai bàn tay 

T05.1 chấn thương cắt cụt một bàn tay và tay 
khác (tầm bất kỳ trừ bàn tay) 

T05.2 chấn thương cắt cụt c  hai bàn tay (tầm 
bất kỳ) 

T05.3 chấn thương cắt cụt c  hai bàn chân 

T05.4 chấn thương cắt cụt một bàn chân và chân 
khác (tầm bất kỳ trừ bàn chân) 

T05.5 chấn thương cắt cụt c  hai chân (tầm bất 
kỳ) 

T05.6 chấn thương cắt cụt c  hai chân (tầm bất 
kỳ) 

T05.8 chấn thương cắt cụt tác động kết h p 
khác các vùng cơ thể 
Cắt ngang của: 

 bụng 

 ngực 

T05.9 Đa chấn thương cắt cụt chưa xác định 

T06 Tổn thương khác tác động nhiều 
vùng cơ thể, kh ng xếp loại nơi 
khác 

T06.0 Tổn thương của não và dây thần kinh sọ 
với tổn thương của dây thần kinh và cột 
s ng tại tầm cổ 
Tổn thương xếp loại v o S04.- và S06.- với tổn 

thương xếp loại v o S14.- 

T06.1 Tổn thương dây thần kinh và cột s ng tác 
động nhiều vùng khác 

T06.2 Tổn thương dây thần kinh tác động nhiều 
vùng cơ thể 
 a tổn thương d y thần kinh chưa x c đ nh kh c 

Loại trừ:  ới t c động cột sống (T06.0-T06.1) 

T06.3 Tổn thương mạch máu tác động nhiều 
vùng cơ thể 

T06.4 Tổn thương cơ và gân tác động nhiều 
vùng cơ thể 

T06.5 Tổn thương phủ tạng trong lồng ngực với 
trong ổ bụng và phủ tạng khung chậu 
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T06.8 Other specified injuries involving multiple 
body regions 

T07 Unspecified multiple injuries 
Excl.:  injury NOS (T14.9)  

 

Injuries to unspecified part of trunk, 
limb or body region 
(T08-T14)  
 
Excl.:  burns and corrosions (T20-T32)  

frostbite (T33-T35)  

injuries involving multiple body regions (T00-

T07)  

insect bite or sting, venomous (T63.4)  

T08 Fracture of spine, level unspecified 
The following subdivisions are provided for 

optional use in a supplementary character position 

where it is not possible or not desired to use 

multiple coding to identify fracture and open 

wound; a fracture not indicated as closed or open 

should be classified as closed.  

0  closed  

1  open  

Excl.:  multiple fractures of spine, level 

unspecified (T02.1)  

T09 Other injuries of spine and trunk, 
level unspecified 
Excl.:  crushing injury of trunk NOS (T04.1)  

 multiple injuries of trunk (T00-T06)  

transection of trunk (T05.8)  

T09.0 Superficial injury of trunk, level 
unspecified 

T09.1 Open wound of trunk, level unspecified 

 

T09.2 Dislocation, sprain and strain of 
unspecified joint and ligament of trunk 

T09.3 Injury of spinal cord, level unspecified 

 

T09.4 Injury of unspecified nerve, spinal nerve 
root and plexus of trunk 

T09.5 Injury of unspecified muscle and tendon of 
trunk 

T09.6 Traumatic amputation of trunk, level 
unspecified 

T09.8 Other specified injuries of trunk, level 
unspecified 

T09.9 Unspecified injury of trunk, level 
unspecified 

 

T06.8 Tổn thương xác định khác tác động nhiều 
vùng cơ thể 

T07 Đa tổn thương chưa xác định 
Loại trừ:  Tổn thương K  K (T14.9) 

 

Tổn thương phần chưa xác định của 
thân, các chi hoặc vùng cơ thể 
(T08-T14) 
 
Loại trừ:  B ng v   n m n (T20-T32) 

 Tổn thương do cóng lạnh (T33-T35) 

 Tổn thương nhi u v ng cơ th  (T00-T07) 

 Côn tr ng cắn đốt ho c ch m có n c độc 

(T63.4) 

T08 Gẫy cột s ng, mức độ chưa xác 
định 

Nh ng ph n nhóm dưới đ y được ch n s  dụng 

v o v  tr  ký tự phụ khi không th  ho c không 

muốn s  dụng nhi u mã đ  x c đ nh gẫy xương v  

vết thương hở; gẫy xương không được ghi nh n l  

k n hay hở n n được ghi n n l  k n 

0 – kín 

1 – hở 

Loại trừ: Gẫy đa xương cột sống, tầm chưa x c 

đ nh (T02.1) 

T09 Tổn thương khác của cột s ng và 
thân, tầm chưa xác định 
Loại trừ:  Tổn thương d p n t tại th n chưa x c 

đ nh kh c (T04.1) 

  a tổn thương tại th n (T00-T06)  

 Cắt ngang th n (T05.8) 

T09.0 Tổn thương n ng tại thân, tầm chưa xác 
định 

T09.1 Vết thương hở tại thân, tầm chưa xác định 

T09.2 Sai khớp, bong gân và căng cơ của khớp 
chưa xác định và dây chằng của thân 

T09.3 Tổn thương cột s ng, tầm chưa xác định 

T09.4 Tổn thương dây thần kinh chưa xác định, 
rễ dây thần kinh cột s ng và tùng của thân 

T09.5 Tổn thương chưa xác định cơ và gân của 
thân 

T09.6 Chấn thương cắt cụt của thân, tầm chưa 
xác định 

T09.8 Tổn thương khác xác định tại thân, tầm 
chưa xác định 

T09.9 Tổn thương chưa xác định của thân, tầm 
chưa xác định 
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T10 Fracture of upper limb, level 
unspecified 
Broken arm NOS  

Fracture of arm NOS 

The following subdivisions are provided for 

optional use in a supplementary character position 

where it is not possible or not desired to use 

multiple coding to identify fracture and open 

wound; a fracture not indicated as closed or open 

should be classified as closed.  

0  closed  

1  open  

Excl.:  multiple fractures of upper limb, level 

unspecified (T02.-)  

T11 Other injuries of upper limb, level 
unspecified 
Excl.:  crushing injury of upper limb NOS 

(T04.2)  

fracture of upper limb, level unspecified 

(T10)  

injuries involving multiple body regions 

(T00-T06)  

T11.0 Superficial injury of upper limb, level 
unspecified 

T11.1 Open wound of upper limb, level 
unspecified 

 

T11.2 Dislocation, sprain and strain of 
unspecified joint and ligament of upper 
limb, level unspecified 

T11.3 Injury of unspecified nerve of upper limb, 
level unspecified 

T11.4 Injury of unspecified blood vessel of upper 
limb, level unspecified 

T11.5 Injury of unspecified muscle and tendon of 
upper limb, level unspecified 

T11.6 Traumatic amputation of upper limb, level 
unspecified 
Traumatic amputation of arm NOS 

T11.8 Other specified injuries of upper limb, level 
unspecified 

T11.9 Unspecified injury of upper limb, level 
unspecified 
Injury of arm NOS 

T12 Fracture of lower limb, level 
unspecified 
Broken leg NOS  

Fracture of leg NOS 

The following subdivisions are provided for 

optional use in a supplementary character position 

where it is not possible or not desired to use 

multiple coding to identify fracture and open 

T10 Gẫy xương của chi trên, tầm chưa  
Gẫy tay K  K 

Gẫy xương tay K  K 

Nh ng ph n nhóm dưới đ y được ch n s  dụng 

v o v  tr  ký tự phụ khi không th  ho c không 

muốn s  dụng nhi u mã đ  x c đ nh gẫy xương v  

vết thương hở; gẫy xương không được ghi nh n l  

k n hay hở n n được ghi n n l  k n 

0 – kín 

1 – hở 

Loại trừ:  Gẫy đa xương tay, tầm chưa x c đ nh 

(T02.-) 

T11 Tổn thương khác tại chi trên, tầm 
chưa xác định 
Loại trừ:  Tổn thương d p n t tại chi tr n K  K 

(T04.2) 

 Gẫy xương chi tr n, tầm chưa x c 

đ nh (T10) 

 Tổn thương nhi u v ng cơ th  (T00-

T06) 

T11.0 Tổn thương n ng chi trên, tầm chưa xác 
định 

T11.1 Vết thương hở chi trên, tầm chưa xác định 

T11.2 Sai khớp, bong gân và căng cơ khớp chưa 
xác định và dây chằng chi trên, tầm chưa 
xác định 

T11.3 Tổn thương dây thần kinh chưa xác định 
tại chi trên, tầm chưa xác định 

T11.4 Tổn thương mạch máu chưa xác định tại 
chi trên, tầm chưa xác định 

T11.5 Tổn thương cơ chưa xác định và gân tại 
chi trên, tầm chưa xác định 

T11.6 Chấn thương cắt cụt tại chi trên, tầm 
KXĐK 
Chấn thương cắt cụt tay K  K 

 

T11.8 Tổn thương khác đã xác định tại chi trên, 
tầm chưa xác định 

T11.9 Tổn thương chưa xác định tại chi trên, tầm 
chưa xác định 
Chấn thương c nh tay K  K 

T12 Gẫy xương chi dưới , tầm chưa xác 
định 
Gẫy ch n K  K 

Gẫy xương ch n K  K 

Nh ng ph n nhóm dưới đ y được ch n s  dụng 

v o v  tr  ký tự phụ khi không th  ho c không 

muốn s  dụng nhi u mã đ  x c đ nh gẫy xương v  

vết thương hở; gẫy xương không được ghi nh n l  

k n hay hở n n được ghi n n l  k n 

0 – kín 
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wound; a fracture not indicated as closed or open 

should be classified as closed.  

0  closed  

1  open  

Excl.:  multiple fractures of leg, level unspecified 

(T02.-)  

T13 Other injuries of lower limb, level 
unspecified 
Excl.:  crushing injury of lower limb NOS 

(T04.3)  

fracture of lower limb, level unspecified 

(T12)  

injuries involving multiple body regions 

(T00-T06)  

T13.0 Superficial injury of lower limb, level 
unspecified 

T13.1 Open wound of lower limb, level 
unspecified 

T13.2 Dislocation, sprain and strain of 
unspecified joint and ligament of lower 
limb, level unspecified 

T13.3 Injury of unspecified nerve of lower limb, 
level unspecified 

T13.4 Injury of unspecified blood vessel of lower 
limb, level unspecified 

T13.5 Injury of unspecified muscle and tendon of 
lower limb, level unspecified 

T13.6 Traumatic amputation of lower limb, level 
unspecified 
Traumatic amputation of leg NOS 

T13.8 Other specified injuries of lower limb, level 
unspecified 

T13.9 Unspecified injury of lower limb, level 
unspecified 
Injury of leg NOS 

T14 Injury of unspecified body region 
Excl.:  injuries involving multiple body regions 

(T00-T07)  

T14.0 Superficial injury of unspecified body 
region 

Abrasion  

Blister (nonthermal)  

Bruise  

Contusion  

Haematoma  

Injury from superficial foreign body 

(splinter) without major open wound  

Insect bite (nonvenomous)  

Superficial injury 

NOS 

Excl.:  multiple superficial injuries NOS (T00.9)  

 
 

1 – hở 

Loại trừ:  Gẫy đa xương tay, tầm chưa x c đ nh 

(T02.-) 

T13 Tổn thương khác chi dưới, tầm 
chưa xác định 
Loại trừ:  Tổn thương d p n t chi dưới chưa x c 

đ nh kh c (T04.3) 

 Gẫy xương chi dưới, tầm chưa x c 

đ nh (T12) 

 Tổn thương t c động nhi u v ng cơ 

th  (T00-T06) 

T13.0 Tổn thương n ng chi dưới, tầm chưa xác 
định 

T13.1 Vết thương hở chi dưới, tầm chưa xác 
định 

T13.2 Sai khớp, bong gân và căng cơ khớp chưa 
xác định và dây chằng chi dưới, tầm chưa 
xác định 

T13.3 Tổn thương dây thần kinh chưa xác định 
tại chi dưới, tầm chưa xác định 

T13.4 Tổn thương mạch máu chưa xác định tại 
chi dưới, tầm chưa xác định 

T13.5 Tổn thương cơ bắp chưa xác định và gân 
tại chi dưới, tầm chưa xác định 

T13.6 Chấn thương cắt cụt tại chi dưới, tầm 
chưa xác định 
Tổn thương cắt cụt tại ch n K  K 

T13.8 Tổn thương khác đã xác định tại chi dưới, 
tầm chưa xác định 

T13.9 Tổn thương chưa xác định tại chi dưới, 
tầm chưa xác định 
Tổn thương ch n K  K 

T14 Tổn thương chưa xác định vùng cơ 
thể 
Loại trừ:  T c động nhi u v ng cơ th  (T00-

T07) 

T14.0 Tổn thương n ng tại vùng cơ thể chưa 
xác định 

Ch  da b  bóc 

 ết phồng (không do nhiệt) 

 ết th m t m 

 ụng d p 

Ổ tụ m u  

Tổn thương nông từ v t lạ (mảnh)  

chủ yếu không có vết thương hở 

Côn tr ng cắn (không tiết n c độc) 

Tổn thương nông 

K  K 

Loại trừ:  Nhi u tổn thương nông K  K 

(T00.9) 
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T14.1 Open wound of unspecified body region 

Animal bite  

Cut  

Laceration  

Open wound  

Puncture wound with (penetrating) 

foreign body 

NOS 

Excl.:  multiple:  

 open wounds NOS (T01.9)  

 traumatic amputations NOS (T05.9)  

traumatic amputation NOS (T14.7)  

T14.2 Fracture of unspecified body region 
The following subdivisions are provided for 

optional use in a supplementary character position 

where it is not possible or not desired to use 

multiple coding to identify fracture and open 

wound; a fracture not indicated as closed or open 

should be classified as closed.  

0  closed  

1  open  

Fracture:  

 NOS  

 closed NOS  

 dislocated NOS  

 displaced NOS  

 open NOS 

Excl.:  multiple fractures NOS (T02.9)  

T14.3 Dislocation, sprain and strain of 
unspecified body region 

Avulsion  

Laceration  

Sprain  

Strain  

Traumatic:  

 haemarthrosis  

 rupture  

 subluxation  

 tear 

of 

joint 

(capsule)  

ligament 

NOS 

Excl.:  multiple dislocations, sprains and strains 

NOS (T03.9)  

T14.4 Injury of nerve(s) of unspecified body 
region 

Injury of nerve  

Traumatic:  

 division of nerve  

 haematomyelia  

 paralysis (transient) 

NOS 

Excl.:  multiple injuries of nerves NOS (T06.2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

T14.1 Vết thương hở chưa xác định vùng cơ thể 

 ộng v t cắn  

Cắt 

Rách nát 

 ết thương hở 

 ết thương do đ m với (x m nh p) 

v t lạ 

K  K 

Loại trừ:  Nhi u: 
 vết thương hở chưa x c đ nh kh c 

(T01.9) 
 Chấn thương cắt cụt chưa x c đ nh 

khác (T05.9) 

Chấn thương cắt cụt chưa x c đ nh 

khác (T14.7) 

T14.2 Gẫy xương chưa xác định vùng cơ thể 
Nh ng ph n nhóm dưới đ y được ch n s  dụng 

v o v  tr  ký tự phụ khi không th  ho c không 

muốn s  dụng nhi u mã đ  x c đ nh gẫy xương v  

vết thương hở; gẫy xương không được ghi nh n l  

k n hay hở n n được ghi n n l  k n 

0 – kín 

1 – hở 

Gẫy xương: 

 K  K 

 K n K  K 

 Sai khớp K  K 

 Chuy n ch  K  K 

 Hở K  K 

Loại trừ:  Gẫy nhi u xương chưa x c đ nh kh c 

(T02.9) 

T14.3 Sai khớp, bong gân và căng cơ vùng cơ 
thể chưa xác định 

Loại b  

Rách nát 

Bong gân 

C ng cơ 

Chấn thương 

 tụ m u khớp 

 Cắt đ t 

 Sai khớp nh  

  ết r ch 

của 
D y ch ng 

Khớp (bao) 
K  K 

Loại trừ:  Sai nhi u khớp, bong g n v  c ng cơ 

chưa x c đ nh kh c (T03.9) 

 

T14.4 Tổn thương (nhiều) dây thần kinh vùng cơ 
thể chưa xác định 

Chấn thương 

   ng ph n chia thần kinh 

  uất huyết tủy sống 

 Liệt (nhất th i) 

K  K 

Loại trừ:   a tổn thương d y thần kinh chưa x c 

đ nh kh c (T06.2) 
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T14.5 Injury of blood vessel(s) of unspecified 
body region 

Avulsion  

Cut  

Injury  

Laceration  

Traumatic:  

 aneurysm or fistula 

(arteriovenous)  

 arterial haematoma  

 rupture 

of blood vessel(s) 

NOS 

Excl.:  multiple injuries of blood vessels NOS 

(T06.3)  

T14.6 Injury of muscles and tendons of 
unspecified body region 

Avulsion  

Cut  

Injury  

Laceration  

Sprain  

Strain  

Traumatic rupture 

of muscle(s) NOS and 

tendon(s) NOS 

Excl.:  multiple injuries of tendons and muscles 

NOS (T06.4)  

 

 

T14.7 Crushing injury and traumatic amputation 
of unspecified body region 
Crushing injury NOS  

Traumatic amputation NOS 

Excl.:  multiple:  

 crushing injuries NOS (T04.9)  

 traumatic amputations NOS (T05.9)  

T14.8 Other injuries of unspecified body region 

T14.9 Injury, unspecified 
Excl.:  multiple injuries NOS (T07)  

 

Effects of foreign body entering 
through natural orifice 
(T15-T19)  
 
Excl.:  foreign body:  

 accidentally left in operation wound (T81.5)  

 in puncture wound - see open wound by body 

region  

 residual, in soft tissue (M79.5)  

splinter, without major open wound - see 

superficial injury by body region 

T15 Foreign body on external eye 
Excl.:  foreign body in penetrating wound of:  

 orbit and eyeball (S05.4-S05.5)  

 orbit and eyeball  

 retained (old) (H05.5, H44.6-

H44.7)  

retained foreign body in eyelid (H02.8)  

T14.5 Tổn thương mạch máu vùng cơ thể chưa 
xác định 

Loại b  

Cắt 

Tổn thương  

Rách nát 

Chấn thương 

 phồng động mạch ho c l   

d  (động mạch t nh mạch) 

 Ổ tụ m u động mạch 

 Cắt đ t 

của mạch m u 

K  K 

Loại trừ:   a tổn thương mạch m u chưa x c 

đ nh kh c (T06.3) 

T14.6 Tổn thương gân và cơ bắp cùng cơ thể 
chưa xác định 

Loại b  

Cắt 

Tổn thương  

Rách nát 

Bong gân 

C ng cơ, g n 

Chấn thương gẫy đ t 

của cơ bắp v  g n 

K  K 

Loại trừ:   a tổn thương của cơ bắp v  g n chưa 

x c đ nh (T06.4) 

T14.7 Tổn thương dập nát và chấn thương cắt 
cụt vùng cơ thể chưa xác định 
Tổn thương d p n t K  K 

Chấn thương cắt K  K 

Loại trừ: Nhi u: 

 tổn thương d p n t K  K (T04.9) 

 Chấn thương cắt K  K (T05.9) 

T14.8 Tổn thương khác của vùng cơ thể chưa 
xác định 

T14.9 Tổn thương, chưa xác định 
Loại trừ:  a tổn thương K  K (T07) 

 

Tác động của vật lạ vào qua lỗ tự 
nhiên 
(T15-T19) 
 
Loại trừ:   t lạ: 

 ngẫu nhi n b  qu n trong vết thương do 

phẫu thu t (T81.5) 

 Trong vết thương đ m – xem vết thương hở 

ở v ng cơ th  

   ch , tại mô m m (M79.5) 

  Mảnh, không có vết thương hở chủ yếu- xem 

tổn thương nông ở v ng cơ th  

T15 Vật lạ ngoài mắt 
Loại trừ:   t lạ x m nh p vết thương của: 

 hố mắt v  nhãn cầu 

 vẫn có (cũ) (H05.5, H44.6-H44.7) 

  t lạ vẫn có trong mi mắt (H02.8) 

T15.0 Vật lạ trong giác mạc 

T15.1 Vật lạ trong túi kết mạc 
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T15.0 Foreign body in cornea 

T15.1 Foreign body in conjunctival sac 

T15.8 Foreign body in other and multiple parts of 
external eye 
Foreign body in lacrimal punctum 

T15.9 Foreign body on external eye, part 
unspecified 

T16 Foreign body in ear 
Auditory canal 

T17 Foreign body in respiratory tract 
Incl.:  asphyxia due to foreign body  

 choked on:  

 food (regurgitated)  

 phlegm 

inhalation of liquid or vomitus NOS 

T17.0 Foreign body in nasal sinus 

T17.1 Foreign body in nostril 
Nose NOS 

T17.2 Foreign body in pharynx 
Nasopharynx  

Throat NOS 

T17.3 Foreign body in larynx 

T17.4 Foreign body in trachea 

T17.5 Foreign body in bronchus 

T17.8 Foreign body in other and multiple parts of 
respiratory tract 
Bronchioles  

Lung 

T17.9 Foreign body in respiratory tract, part 
unspecified 

T18 Foreign body in alimentary tract 
Excl.:  foreign body in pharynx (T17.2)  

T18.0 Foreign body in mouth 

T18.1 Foreign body in oesophagus 

T18.2 Foreign body in stomach 

T18.3 Foreign body in small intestine 

T18.4 Foreign body in colon 

T18.5 Foreign body in anus and rectum 
Rectosigmoid (junction) 

T18.8 Foreign body in other and multiple parts of 
alimentary tract 

T18.9 Foreign body in alimentary tract, part 
unspecified 
Digestive system NOS  

Swallowed foreign body NOS 

 

 

T15.8 Vật lạ nơi khác và nhiều phần ở ngoài mắt 
  t lạ trong đi m lệ 

T15.9 Vật lạ ở ngoài mắt, phần chưa xác định 

T16 Vật lạ ở tai 
 ư ng th nh gi c 

T17 Vật lạ tại đường h  hấp 
Bao gồm:  Ngạt do v t lạ 

 Ngh t do: 

 th c  n (nôn ra) 

 Nhầy, dãi 

H t phải chất l ng ho c chất nôn 

K  K 

T17.0 Vật lạ trong xoang mũi 

T17.1 Vật lạ trong lỗ ngoài mũi 
Mũi K  K 

T17.2 Vật lạ trong hầu họng 
Hầu h ng 

H ng K  K 

T17.3 Vật lạ trong thanh qu n 

T17.4 Vật lạ trong khí qu n 

T17.5 Vật lạ trong phế qu n 

T17.8 Vật lạ nơi khác và nhiều phần của đường 
h  hấp 
Ti u phế quản 

Phổi 

T17.9 Vật lạ trong đường h  hấp, phần chưa xác 
định 

T18 Vật lạ trong đường tiêu hóa 
Loại trừ:    t lạ trong thanh quản (T17.2) 

T18.0 Vật lạ trong miệng 

T18.1 Vật lạ trong thực qu n 

T18.2 Vật lạ trong dạ dày 

T18.3 Vật lạ trong ruột non 

T18.4 Vật lạ trong ruột 

T18.5 Vật lạ trong hậu m n và trực tràng 
Trực tr ng x ch ma (ch  nối) 

T18.8 Vật lạ nơi khác và nhiều phần của đường 
tiêu hóa 

 

 

T18.9 Vật lạ trong đường tiêu hóa, chưa xác định 
Hệ thống ti u hóa K  K 

  t lạ b  nuốt v o K  K 
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T19 Foreign body in genitourinary tract 
Excl.:  contraceptive device (intrauterine) 

(vaginal):  

 mechanical complication of (T83.3)  

 presence of (Z97.5)  

T19.0 Foreign body in urethra 

T19.1 Foreign body in bladder 

T19.2 Foreign body in vulva and vagina 

T19.3 Foreign body in uterus [any part] 

T19.8 Foreign body in other and multiple parts of 
genitourinary tract 

T19.9 Foreign body in genitourinary tract, part 
unspecified 

 

Burns and corrosions 
(T20-T32)  
 
Incl.:  burns (thermal) from:  

 electrical heating appliances  

 electricity  

 flame  

 friction  

 hot air and hot gases  

 hot objects  

 lightning  

 radiation 

chemical burns [corrosions] (external)(internal)  

scalds 

Excl.:  erythema [dermatitis] ab igne (L59.0)  

radiation-related disorders of the skin and 

subcutaneous tissue (L55-L59)  

sunburn (L55.-)  

 

Burns and corrosions of external body 
surface, specified by site 
(T20-T25)  
 
Incl.:  burns and corrosions of:  

 first degree [erythema]  

 second degree [blisters] [epidermal loss]  

 third degree [deep necrosis of underlying 

tissue] [full-thickness skin loss] 

T20 Burn and corrosion of head and 
neck 
Incl.:  ear [any part]  

eye with other parts of face, head and 

neck  

 lip  

 nose (septum)  

 scalp [any part]  

 temple (region) 

T19 Vật lạ đường tiết niệu sinh dục 
Loại trừ: Dụng cụ tr nh thai (trong t  cung)( m 

đạo): 

 biến ch ng cơ h c của (T83.3) 

 Sự có m t của (Z97.5) 

T19.0 Vật lạ trong niệu đạo 

T19.1 Vật lạ trong bàng quang 

T19.2 Vật lạ trong âm hộ và âm đạo 

T19.3 Vật lạ trong tử cung (bất kỳ chỗ nào) 

T19.8 Vật lạ nơi khác và nhiều phần của đường 
tiết niệu sinh dục 

T19.9 Vật lạ trong đường tiết niệu sinh dục, phần 
chưa xác định 

 

Bỏng và ăn mòn 
(T20-T32) 
 
Bao gồm:  B ng (nóng) từ: 

 dụng cụ điện đ  đun nóng 

  iện 

 Ng n l a 

 Ma sát 

 Hơi nóng v  kh  nóng 

  ồ v t nóng 

 S t đ nh 

 Tia xạ 

B ng hóa h c ( n m n)(ngo i)(trong) 

C c ch  b ng do ch  s t 

Loại trừ: Ban đ  (vi m da) (L59.0) 

Tổn thương da v  tổ ch c dưới da li n quan tới 

tia xạ (L55-L59) 
 Ch y nắng (L55.-) 

 
Bỏng và ăn mòn mặt ngoài cơ thể, xác 
định theo vị trí 
(T20-T25) 
 
Bao gồm:  B ng v   n m n của: 

 độ một (ban đ ) 

  ộ hai (b ng nước) (mất bi u b ) 

  ộ ba (hoại t  s u của tổ ch c ph a dưới) 

(mất to n bộ lớp da) 

T20 Bỏng và ăn mòn tại đầu và cổ 
Bao gồm:  Tai (bất kỳ phần n o) 

Mắt với phần kh c của m t, đầu v  cổ 

môi 

Mũi (v ch ng n) 

 Da đầu (bất kỳ phần n o) 

Th i dương (v ng) 

Loại trừ: B ng v   n m n (của): 

 giới hạn v o mắt v  phần phụ mắt 

(T26.-) 
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Excl.:  burn and corrosion (of):  

 confined to eye and adnexa (T26.-)  

 mouth and pharynx (T28.-)  

T20.0 Burn of unspecified degree of head and 
neck 

T20.1 Burn of first degree of head and neck 

T20.2 Burn of second degree of head and neck 

T20.3 Burn of third degree of head and neck 

T20.4 Corrosion of unspecified degree of head 
and neck 

T20.5 Corrosion of first degree of head and neck 

 

T20.6 Corrosion of second degree of head and 
neck 

T20.7 Corrosion of third degree of head and 
 neck 

T21 Burn and corrosion of trunk 
Incl.:  abdominal wall  

anus  

back [any part]  

breast  

buttock  

chest wall  

flank  

groin  

interscapular region  

labium (majus)(minus)  

penis  

perineum  

scrotum  

testis  

vulva 

Excl.:  burn and corrosion of:  

 axilla (T22.-)  

 scapular region (T22.-)  

T21.0 Burn of unspecified degree of trunk 

T21.1 Burn of first degree of trunk 

T21.2 Burn of second degree of trunk 

T21.3 Burn of third degree of trunk 

T21.4 Corrosion of unspecified degree of trunk 

T21.5 Corrosion of first degree of trunk 

T21.6 Corrosion of second degree of trunk 

T21.7 Corrosion of third degree of trunk 

T22 Burn and corrosion of shoulder and 
upper limb, except wrist and hand 
Incl.:  arm [any part, except wrist and hand 

alone]  

 axilla  

 scapular region 

Excl.:  burn and corrosion of:  

 interscapular region (T21.-)  

 Miệng v  hầu h ng (T28.-) 

T20.0 Bỏng độ chưa xác định tại đầu và cổ 

T20.1 Bỏng độ một tại đầu và cổ 

T20.2 Bỏng độ hai tại đầu và cổ 

T20.3 Bỏng độ ba tại đầu và cổ 

T20.4 Ăn mòn độ chưa xác định tại đầu và cổ 

T20.5 Ăn mòn độ một tại đầu và cổ 

T20.6 Ăn mòn độ hai tại đầu và cổ 

T20.7 Ăn mòn độ ba tại đầu và cổ 

T21 Bỏng và ăn mòn tại thân mình 
Bao gồm:  Th nh bụng 

H u môn 

Lưng 

Ngực 

Mông 

Th nh ngực 

Cạnh sư n 

 Háng 

  ng xương bả vai 

Môi (lớn) (b ) 

Dương v t 

  y ch u 

 B u 

Tinh hoàn 

Âm hộ 

Loại trừ: B ng v   n m n của: 

 hố n ch (T22.-) 

   ng xương bả vai (T22.-) 

T21.0 Bỏng tại thân độ chưa xác định 

T21.1 Bỏng tại thân độ một 

T21.2 Bỏng tại thân độ hai 

T21.3 Bỏng tại thân độ ba 

T21.4 Ăn mòn tại thân mình độ chưa xác định 

T21.5 Ăn mòn tại thân mình độ một 

T21.6 Ăn mòn tại thân mình độ hai 

T21.7 Ăn mòn tại thân mình độ ba 

T22 Bỏng và ăn mòn tại vai và chi trên, 
trừ cổ tay và bàn tay 
Bao gồm:  Tay (bất kỳ phần n o, trừ cổ tay v  

bàn tay) 

 Hố n ch 

  ng xương bả vai 

Loại trừ: B ng v   n m n của: 

 v ng xương bả vai (T21.-) 

 Chỉ ri ng cổ v  b n tay (T23.-) 
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 wrist and hand alone (T23.-)  

T22.0 Burn of unspecified degree of shoulder 
and upper limb, except wrist and hand 

T22.1 Burn of first degree of shoulder and upper 
limb, except wrist and hand 

T22.2 Burn of second degree of shoulder and 
upper limb, except wrist and hand 

T22.3 Burn of third degree of shoulder and upper 
limb, except wrist and hand 

T22.4 Corrosion of unspecified degree of 
shoulder and upper limb, except wrist and 
hand 

T22.5 Corrosion of first degree of shoulder and 
upper limb, except wrist and hand 

T22.6 Corrosion of second degree of shoulder 
and upper limb, except wrist and hand 

T22.7 Corrosion of third degree of shoulder and 
upper limb, except wrist and hand 

T23 Burn and corrosion of wrist and 
hand 
Incl.:  finger (nail)  

 palm  

thumb (nail) 

T23.0 Burn of unspecified degree of wrist and 
hand 

T23.1 Burn of first degree of wrist and hand 

T23.2 Burn of second degree of wrist and hand 

T23.3 Burn of third degree of wrist and hand 

T23.4 Corrosion of unspecified degree of wrist 
and hand 

T23.5 Corrosion of first degree of wrist and hand 

T23.6 Corrosion of second degree of wrist and 
hand 

T23.7 Corrosion of third degree of wrist and 
hand 

T24 Burn and corrosion of hip and lower limb, 
except ankle and foot 
Incl.:  leg [any part, except ankle and foot alone] 

Excl.:  burn and corrosion of ankle and foot 

alone (T25.-)  

T24.0 Burn of unspecified degree of hip and 
lower limb, except ankle and foot 

T24.1 Burn of first degree of hip and lower limb, 
except ankle and foot 

T24.2 Burn of second degree of hip and lower 
limb, except ankle and foot 

T24.3 Burn of third degree of hip and lower limb, 
except ankle and foot 

T24.4 Corrosion of unspecified degree of hip and 
lower limb, except ankle and foot 

 

T22.0 Bỏng độ chưa xác định của vai và chi trên, 
trừ cổ tay và bàn tay 

T22.1 Bỏng độ một của vai và chi trên, trừ cổ tay 
và bàn tay 

T22.2 Bỏng độ hai của vai và chi trên, trừ cổ tay 
và bàn tay 

T22.3 Bỏng độ ba của vai và chi trên, trừ cổ tay 
và bàn tay 

T22.4 Ăn mòn độ chưa xác định của vai và chi 
trên, trừ cổ tay và bàn tay 

T22.5 Ăn mòn độ một của vai và chi trên, trừ cổ 
tay và bàn tay 

T22.6 Ăn mòn độ hai của vai và chi trên, trừ cổ 
tay và bàn tay 

T22.7 Ăn mòn độ ba của vai và chi trên, trừ cổ 
tay và bàn tay 

T23 Bỏng và ăn mòn tại cổ tay và bàn 
tay 
Bao gồm:  Ngón tay (móng) 

 Gan bàn tay 

Ngón tay cái (móng) 

T23.0 Bỏng độ chưa xác định của cổ tay và bàn 
tay 

T23.1 Bỏng độ một của cổ tay và bàn tay 

T23.2 Bỏng độ hai của cổ tay và bàn tay 

T23.3 Bỏng độ ba của cổ tay và bàn tay 

T23.4 Ăn mòn độ chưa xác định của cổ tay và 
bàn tay 

T23.5 Ăn mòn độ một của cổ tay và bàn tay 

T23.6 Ăn mòn độ hai của cổ tay và bàn tay 

T23.7 Ăn mòn độ ba của cổ tay và bàn tay 

T24 Bỏng và ăn mòn tại háng và chi 
dưới trừ cổ chân và bàn chân 
Bao gồm:  Ch n (bất kỳ phần n o, chỉ trừ cổ ch n 

và bàn chân) 

Loại trừ: B ng v   n m n, chỉ ở cổ ch n v  b n 

chân (T25.-) 

T24.0 Bỏng độ chưa xác định tại háng và chi 
dưới, trừ cổ chân và bàn chân 

T24.1 Bỏng độ một tại háng và chi dưới, trừ cổ 
chân và bàn chân 

T24.2 Bỏng độ hai tại háng và chi dưới, trừ cổ 
chân và bàn chân 

T24.3 Bỏng độ ba tại háng và chi dưới, trừ cổ 
chân và bàn chân 

T24.4 Ăn mòn độ một tại háng và chi dưới, trừ 
cổ chân và bàn chân 
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T24.5 Corrosion of first degree of hip and lower 
limb, except ankle and foot 

T24.6 Corrosion of second degree of hip and 
lower limb, except ankle and foot 

T24.7 Corrosion of third degree of hip and lower 
limb, except ankle and foot 

T25 Burn and corrosion of ankle and 
foot 
Incl.:  toe(s) 

T25.0 Burn of unspecified degree of ankle and 
foot 

T25.1 Burn of first degree of ankle and foot 

T25.2 Burn of second degree of ankle and foot 

T25.3 Burn of third degree of ankle and foot 

T25.4 Corrosion of unspecified degree of ankle 
and foot 

T25.5 Corrosion of first degree of ankle and foot 

T25.6 Corrosion of second degree of ankle and 
 foot 

T25.7 Corrosion of third degree of ankle and foot 

 

Burns and corrosions confined to eye 
and internal organs 
(T26-T28)  

T26 Burn and corrosion confined to eye 
and adnexa 

T26.0 Burn of eyelid and periocular area 

T26.1 Burn of cornea and conjunctival sac 

T26.2 Burn with resulting rupture and 
destruction of eyeball 

T26.3 Burn of other parts of eye and adnexa 

T26.4 Burn of eye and adnexa, part unspecified 

T26.5 Corrosion of eyelid and periocular area 

T26.6 Corrosion of cornea and conjunctival sac 

T26.7 Corrosion with resulting rupture and 
destruction of eyeball 

T26.8 Corrosion of other parts of eye and adnexa 

T26.9 Corrosion of eye and adnexa, part 
unspecified 

T27 Burn and corrosion of respiratory 
tract 

 

 

 

T24.5 Ăn mòn độ một tại háng và chi dưới, trừ 
cổ chân và bàn chân 

T24.6 Ăn mòn độ hai tại háng và chi dưới, trừ cổ 
chân và bàn chân 

T24.7 Ăn mòn độ ba tại háng và chi dưới, trừ cổ 
chân và bàn chân 

T25 Bỏng và ăn mòn tại cổ chân và bàn 
chân 
Bao gồm:  Các ngón chân 

T25.0 Bỏng độ chưa xác định tại cổ chân và bàn 
chân 

T25.1 Bỏng độ một tại cổ chân và bàn chân 

T25.2 Bỏng độ hai tại cổ chân và bàn chân 

T25.3 Bỏng độ ba tại cổ chân và bàn chân 

T25.4 Ăn mòn độ chưa xác định tại cổ chân và 
bàn chân 

T25.5 Ăn mòn độ một tại cổ chân và bàn chân 

T25.6 Ăn mòn độ hai tại cổ chân và bàn chân 

T25.7 Ăn mòn độ ba tại cổ chân và bàn chân 

 

Bỏng và ăn mòn giới hạn tại mắt và 
các nội tạng 
(T26-T28) 

T26 Bỏng và ăn mòn giới hạn tại mắt và 
phần phụ của mắt 

T26.0 Bỏng tại mi mắt và vùng quanh nhãn cầu 

T26.1 Bỏng tại giác mạc và túi kết mạc 

 

T26.2 Bỏng với hậu qu  gây vỡ và phá hủy nhãn 
cầu 

T26.3 Bỏng tại phần khác của mắt và phần phụ 
của mắt 

T26.4 Bỏng tại mắt và phần phụ của mắt, phần 
chưa xác định 

T26.5 Ăn mòn tại mi mắt và vùng quanh nhãn 
cầu 

T26.6 Ăn mòn tại giác mạc và túi kết mạc 

T26.7 Ăn mòn với hậu qu  gây vỡ và phá hủy 
nhãn cầu 

T26.8 Ăn mòn tại phần khác của mắt và phần 
phụ của mắt 

T26.9 Ăn mòn tại mắt và phần phụ mắt, phần 
chưa xác định 

T27 Bỏng và ăn mòn đường h  hấp 
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T27.0 Burn of larynx and trachea 

T27.1 Burn involving larynx and trachea with 
lung 
Excl.:  blast injury syndrome (T70.8)  

T27.2 Burn of other parts of respiratory tract 
Thoracic cavity 

T27.3 Burn of respiratory tract, part unspecified 

T27.4 Corrosion of larynx and trachea 

T27.5 Corrosion involving larynx and trachea 
with lung 

T27.6 Corrosion of other parts of respiratory 
tract 

T27.7 Corrosion of respiratory tract, part 
unspecified 

T28 Burn and corrosion of other 
internal organs 

T28.0 Burn of mouth and pharynx 

T28.1 Burn of oesophagus 

T28.2 Burn of other parts of alimentary tract 

T28.3 Burn of internal genitourinary organs 

T28.4 Burn of other and unspecified internal 
organs 

T28.5 Corrosion of mouth and pharynx 

T28.6 Corrosion of oesophagus 

T28.7 Corrosion of other parts of alimentary tract 

T28.8 Corrosion of internal genitourinary organs 

T28.9 Corrosion of other and unspecified internal 
organs 

 

Burns and corrosions of multiple and 
unspecified body regions 
(T29-T32)  

T29 Burns and corrosions of multiple 
body regions 
Incl.:  burns and corrosions classifiable to more 

than one of the categories T20-T28 

T29.0 Burns of multiple regions, unspecified 
degree 
Multiple burns NOS 

T29.1 Burns of multiple regions, no more than 
first-degree burns mentioned 

T29.2 Burns of multiple regions, no more than 
second-degree burns mentioned 

T29.3 Burns of multiple regions, at least one 
burn of third degree mentioned 

 

T27.0 Bỏng thanh qu n và khí qu n 

T27.1 Bỏng tác động thanh qu n và khí qu n với 
phổi 
Loại trừ: Hội ch ng tổn thương do chất nổ 

(T70.8) 

T27.2 Bỏng phần khác của đường h  hấp 
Khoang ngực 

T27.3 Bỏng đường h  hấp, phần chưa xác định 

T27.4 Ăn mòn thanh qu n và khí qu n 

T27.5 Ăn mòn tác động thanh qu n và khí qu n 
với phổi 

T27.6 Ăn mòn phần khác của đường h  hấp 

T27.7 Ăn mòn đường h  hấp, phần chưa xác 
định 

T28 Bỏng và ăn mòn nội tạng khác 

T28.0 Bỏng tại miệng và hầu họng 

T28.1 Bỏng tại thực qu n 

T28.2 Bỏng tại phần khác của đường tiêu hóa 

T28.3 Bỏng tại phần trong của đường tiết niệu 
sinh dục 

T28.4 Bỏng nơi khác và các nội tạng chưa xác 
định 

T28.5 Ăn mòn tại miệng và thanh qu n 

T28.6 Ăn mòn tại thực qu n 

T28.7 Ăn mòn tại phần khác của đường tiêu hóa 

T28.8 Ăn mòn tại phần trong của đường sinh 
 dục, tiết niệu 

T28.9 Ăn mòn tại nơi khác và các nội tạng chưa 
xác định 

 

Bỏng và ăn mòn nhiều vùng cơ thể và 
chưa xác định 
(T29-T32) 

T29 Bỏng và ăn mòn nhiều vùng cơ thể 
Bao gồm:  B ng v   n m n xếp loại nhi u hơn 

một của ph n loại T20-T28 

T29.0 Bỏng nhiều vùng độ chưa xác định 
B ng nhi u nơi K  K 

T29.1 Bỏng nhiều vùng, kh ng hơn bỏng độ một 
đã đề cập 

T29.2 Bỏng nhiều vùng, kh ng hơn bỏng độ hai 
đã đề cập 

T29.3 Bỏng nhiều vùng, ít nhất có một bỏng độ 
ba đã đề cập 
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T29.4 Corrosions of multiple regions, 
unspecified degree 
Multiple corrosions NOS 

T29.5 Corrosions of multiple regions, no more 
than first-degree corrosions mentioned 

T29.6 Corrosions of multiple regions, no more 
than second-degree corrosions mentioned 

T29.7 Corrosions of multiple regions, at least 
one corrosion of third degree mentioned 

T30 Burn and corrosion, body region 
unspecified 
Excl.:  burn and corrosion with statement of the 

 extent of body surface involved (T31-

 T32)  

T30.0 Burn of unspecified body region, 
unspecified degree 
Burn NOS 

T30.1 Burn of first degree, body region 
unspecified 
First-degree burn NOS 

T30.2 Burn of second degree, body region 
unspecified 
Second-degree burn NOS 

T30.3 Burn of third degree, body region 
unspecified 
Third-degree burn NOS 

T30.4 Corrosion of unspecified body region, 
unspecified degree 
Corrosion NOS 

T30.5 Corrosion of first degree, body region 
unspecified 
First-degree corrosion NOS 

T30.6 Corrosion of second degree, body region 
unspecified 
Second-degree corrosion NOS 

T30.7 Corrosion of third degree, body region 
unspecified 
Third-degree corrosion NOS 

T31 Burns classified according to 
extent of body surface involved 
Note:  This category is to be used as the primary 

code only when the site of the burn is 

unspecified. It may be used as a 

supplementary code, if desired, with 

categories (T20-T25, T29) when the site 

is specified. 

T31.0 Burns involving less than 10% of body 
surface 

T31.1 Burns involving 10-19% of body surface 

T31.2 Burns involving 20-29% of body surface 

T31.3 Burns involving 30-39% of body surface 

T31.4 Burns involving 40-49% of body surface 

T29.4 Ăn mòn nhiều vùng độ chưa xác định 
Nhi u  n m n K  K 

T29.5 Ăn mòn nhiều vùng, kh ng hơn ăn mòn độ 
một đã đề cập 

T29.6 Ăn mòn nhiều vùng, kh ng hơn ăn mòn độ 
hai đã đề cập 

T29.7 Ăn mòn nhiều vùng, ít nhất có một ăn mòn 
độ ba đã đề cập 

T30 Bỏng và ăn mòn, vùng cơ thể chưa 
xác định 
Loại trừ: B ng v   n m n với ghi nh n m c độ 

b  m t cơ th  b  t c động (T31-T32) 

T30.0 Bỏng vùng cơ thể chưa xác định, độ chưa 
xác định 
B ng K  K 

T30.1 Bỏng độ một, vùng cơ thể chưa xác định 
B ng độ một K  K 

T30.2 Bỏng độ hai, vùng cơ thể chưa xác định 
B ng độ hai K  K 

T30.3 Bỏng độ ba, vùng cơ thể chưa xác định 
B ng độ ba K  K 

T30.4 Ăn mòn vùng cơ thể chưa xác định, độ 
chưa xác định 
Ăn m n K  K 

T30.5 Ăn mòn độ một, vùng cơ thể chưa xác 
định khác 
Ăn m n độ một K  K 

T30.6 Ăn mòn độ hai, vùng cơ thể chưa xác định 
Ăn m n độ hai K  K 

T30.7 Ăn mòn độ ba, vùng cơ thể chưa xác định 
Ăn m n độ ba K  K 

T31 Bỏng xếp loại tương ứng với mức 
độ bề mặt cơ thể bị tổn thương 
Ghi chú: Ph n loại n y được d ng như mã số đầu 

ti n chỉ khi n o v  tr  của b ng chưa x c 

đ nh. Có th  d ng như mã số bổ sung, 

nếu muốn, với ph n loại (T20-T25, 

T29) khi v  tr  đã được x c đ nh. 

T31.0 Bỏng tổn thương ít hơn 10% bề mặt cơ thể 

T31.1 Bỏng tổn thương10-19% bề mặt cơ thể 

T31.2 Bỏng tổn thương 20-29% bề mặt cơ thể 

T31.3 Bỏng tổn thương 30-39% bề mặt cơ thể 

T31.4 Bỏng tổn thương 40-49% bề mặt cơ thể 
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T31.5 Burns involving 50-59% of body surface 

T31.6 Burns involving 60-69% of body surface 

T31.7 Burns involving 70-79% of body surface 

T31.8 Burns involving 80-89% of body surface 

T31.9 Burns involving 90% or more of body 
surface 

T32 Corrosions classified according to 
extent of body surface involved 
Note:  This category is to be used as the primary 

code only when the site of the corrosion is 

unspecified. It may be used as a 

supplementary code, if desired, with 

categories T20-T25 or T29 when the site 

is specified. 

T32.0 Corrosions involving less than 10% of 
body surface 

T32.1 Corrosions involving 10-19% of body 
surface 

T32.2 Corrosions involving 20-29% of body 
surface 

T32.3 Corrosions involving 30-39% of body 
surface 

T32.4 Corrosions involving 40-49% of body 
surface 

T32.5 Corrosions involving 50-59% of body 
surface 

T32.6 Corrosions involving 60-69% of body 
surface 

T32.7 Corrosions involving 70-79% of body 
surface 

T32.8 Corrosions involving 80-89% of body 
surface 

T32.9 Corrosions involving 90% or more of body 
surface 

 

Frostbite 
(T33-T35)  

Excl.:  hypothermia and other effects of reduced 

temperature (T68-T69)  

T33 Superficial frostbite 
Incl.:  frostbite with partial-thickness skin loss 

Excl.:  superficial frostbite involving multiple 

body regions (T35.0)  

T33.0 Superficial frostbite of head 

T33.1 Superficial frostbite of neck 

T33.2 Superficial frostbite of thorax 

T33.3 Superficial frostbite of abdominal wall, 
lower back and pelvis 

 

T31.5 Bỏng tổn thương 50-59% bề mặt cơ thể 

T31.6 Bỏng tổn thương 60-69% bề mặt cơ thể 

T31.7 Bỏng tổn thương 70-79% bề mặt cơ thể 

T31.8 Bỏng tổn thương 80-89% bề mặt cơ thể 

T31.9 Bỏng tổn thương 90% hoặc hơn, bề mặt 
cơ thể 

T32 Ăn mòn xếp loại tương ứng với 
mức độ phụ thuộc phạm vi bề mặt 
cơ thể bị tổn thương 
Ghi chú: Ph n loại n y được d ng như mã số đầu 

ti n chỉ khi n o v  tr  của b ng chưa x c 

đ nh. Có th  d ng như mã số bổ sung, 

nếu muốn, với ph n loại (T20-T25, 

T29) khi v  tr  đã được x c đ nh. 

T32.0 Ăn mòn tổn thương ít hơn 10% bề mặt cơ 
thể 

T32.1 Ăn mòn tổn thương 10-19% bề mặt cơ thể 

T32.2 Ăn mòn tổn thương 20-29% bề mặt cơ thể 

T32.3 Ăn mòn tổn thương 30-39% bề mặt cơ thể 

T32.4 Ăn mòn tổn thương 40-49% bề mặt cơ thể 

T32.5 Ăm mòn tổn thương 50-59% bề mặt cơ thể 

T32.6 Ăn mòn tổn thương 60-69% bề mặt cơ thể 

T32.7 Ăn mòn tổn thương 70-79% bề mặt cơ thể 

T32.8 Ăn mòn tổn thương 80-89% bề mặt cơ thể 

T32.9 Ăn mòn tổn thương 90% hoặc hơn, bề mặt 
cơ thể 

 

Tổn thương do cóng lạnh 
(T33-T35) 
 
Loại trừ: Hạ nhiệt v  t c động kh c của giảm nhiệt độ 

(T68-T69) 

T33 Tổn thương n ng do cóng lạnh 
Bao gồm:  Tổn thương do cóng lạnh với tổn thất 

một phần da 

Loại trừ: Tổn thương nông do cóng lạnh t c 

động nhi u v ng cơ th  (T35.0) 

T33.0 Tổn thương do cóng lạnh tại đầu 

T33.1 Tổn thương n ng do cóng lạnh tại cổ 

T33.2 Tổn thương n ng do cóng lạnh tại ngực 

T33.3 Tổn thương n ng do cóng lạnh tại thành 
bụng, lưng dưới và khung chậu 
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T33.4 Superficial frostbite of arm 
Excl.:  superficial frostbite of wrist and hand 

alone (T33.5)  

T33.5 Superficial frostbite of wrist and hand 

T33.6 Superficial frostbite of hip and thigh 

T33.7 Superficial frostbite of knee and lower leg 
Excl.:  superficial frostbite of ankle and foot 

alone (T33.8)  

T33.8 Superficial frostbite of ankle and foot 

T33.9 Superficial frostbite of other and 
unspecified sites 
Superficial frostbite (of):  

 NOS  

 leg NOS  

 trunk NOS 

T34 Frostbite with tissue necrosis 
Excl.:  frostbite with tissue necrosis involving 

multiple body regions (T35.1)  

T34.0 Frostbite with tissue necrosis of head 

T34.1 Frostbite with tissue necrosis of neck 

T34.2 Frostbite with tissue necrosis of thorax 

T34.3 Frostbite with tissue necrosis of 
abdominal wall, lower back and pelvis 

T34.4 Frostbite with tissue necrosis of arm 
Excl.:  frostbite with tissue necrosis of wrist and 

hand alone (T34.5)  

T34.5 Frostbite with tissue necrosis of wrist and 
hand 

T34.6 Frostbite with tissue necrosis of hip and 
thigh 

T34.7 Frostbite with tissue necrosis of knee and 
lower leg 
Excl.:  frostbite with tissue necrosis of ankle and 

foot alone (T34.8)  

T34.8 Frostbite with tissue necrosis of ankle and 
foot 

T34.9 Frostbite with tissue necrosis of other and 
unspecified sites 
Frostbite with tissue necrosis (of):  

 NOS  

 leg NOS  

 trunk NOS 

 

 

 

 

 

T33.4 Tổn thương n ng do cóng lạnh tại cánh 
tay 
Loại trừ: Tổn thương nông do cóng lạnh chỉ tại 

cổ tay v  b n tay (T33.5) 

T33.5 Tổn thương n ng do cóng lạnh tại cổ tay 
và bàn tay 

T33.6 Tổn thương n ng do cóng lạnh tại háng và 
đùi 

T33.7 Tổn thương n ng do cóng lạnh tại đầu g i 
và cẳng chân 
Loại trừ: Tổn thương nông do cóng lạnh chỉ tại 

cổ ch n v  b n ch n (T33.8) 

T33.8 Tổn thương n ng do cóng lạnh tại cổ chân 
và bàn chân 

T33.9 Tổn thương n ng do cóng lạnh tại vị trí 
khác và chưa xác định 
Bao gồm:  Tổn thương nông do cóng lạnh của: 

 K  K 

 Chân KX K 

 Th n m nh K  K 

T34 Tổn thương do cóng lạnh với hoại 
tử m  
Loại trừ: Tổn thương do cóng lạnh với hoại t  

mô t c động nhi u v ng cơ th  

(T35.1) 

T34.0 Tổn thương do cóng lạnh với hoại tử m  
tại đầu 

T34.1 Tổn thương do cóng lạnh với hoại tử m  
tại cổ 

T34.2 Tổn thương do cóng lạnh với hoại tử m  
tại ngực 

T34.3 Tổn thương do cóng lạnh với hoại tử m  
tại thành bụng, lưng dưới và khung chậu 

T34.4 Tổn thương do cóng lạnh với hoại tử m  
tại cánh tay 
Loại trừ: Tổn thương do cóng lạnh với hoại t  

mô chỉ tại cổ tay v  b n tay (T34.5) 

T34.5 Tổn thương do cóng lạnh với hoại tử m  
tại cổ tay và bàn tay 

T34.6 Tổn thương do cóng lạnh với hoại tử m  
tại háng và đùi 

T34.7 Tổn thương do cóng lạnh với hoại tử m  
tại đầu g i và cẳng chân 
Loại trừ: Tổn thương do cóng lạnh với hoại t  

mô chỉ tại cổ ch n v  b n ch n 

(T34.8) 

T34.8 Tổn thương do cóng lạnh với hoại tử m  
cổ chân và bàn chân 

T34.9 Tổn thương do cóng lạnh với hoại tử m  
tại nơi khác và vị trí chưa xác định 
Tổn thương do cóng lạnh với hoại t  mô (của): 

 K  K 

 Ch n K  K 
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T35 Frostbite involving multiple body 
regions and unspecified frostbite 

T35.0 Superficial frostbite involving multiple 
body region  
Multiple superficial frostbite NOS 

T35.1 Frostbite with tissue necrosis involving 
multiple body regions 
Multiple frostbite with tissue necrosis NOS 

T35.2 Unspecified frostbite of head and neck 

T35.3 Unspecified frostbite of thorax, abdomen, 
lower back and pelvis 
Frostbite of trunk NOS 

T35.4 Unspecified frostbite of upper limb 

T35.5 Unspecified frostbite of lower limb 

T35.6 Unspecified frostbite involving multiple 
body regions 
Multiple frostbite NOS 

T35.7 Unspecified frostbite of unspecified site 
Frostbite NOS 

 

Poisoning by drugs, medicaments and 
biological substances 
(T36-T50)  
 
Incl.:  overdose of these substances  

wrong substance given or taken in error 

Excl.:  abuse of non-dependence-producing substances 

(F55)  

adverse effects ["hypersensitivity", "reaction", 

etc.] of correct substance properly administered; 

such cases are to be classified according to the 

nature of the adverse effect, such as:  

 aspirin gastritis (K29.-)  

 blood disorders (D50-D76)  

 dermatitis:  

 contact (L23-L25)  

 due to substances taken internally (L27.-)  

 nephropathy (N14.0-N14.2)  

 unspecified adverse effect of drug (T88.7)  

intoxication meaning inebriation (F10-F19)  

drug reaction and poisoning affecting the fetus and 

newborn (P00-P96)  

pathological drug intoxication (F10-F19)  

 

 

 

 

 Th n m nh K  K 

T35 Tổn thương do cóng lạnh tác động 
nhiều vùng cơ thể và chưa xác 
định 

T35.0 Tổn thương do cóng lạnh tác động nhiều 
vùng cơ thể 
 a tổn thương nông do cóng ạnh chưa x c đ nh 

khác 

T35.1 Tổn thương do cóng lạnh với hoại tử m  
tác động nhiều vùng cơ thể 
 a tổn thương do cóng lạnh hoại t  mô chưa x c 

đ nh kh c 

T35.2 Tổn thương do cóng lạnh chưa xác định 
tại đầu và cổ 

T35.3 Tổn thương do cóng lạnh chưa xác định 
tại ngực, bụng, lưng dưới và khung chậu 
Tổn thương do cóng lạnh tại th n m nh K  K 

T35.4 Tổn thương do cóng lạnh chưa xác định 
tại chi trên 

T35.5 Tổn thương do cóng lạnh chưa xác định 
tại chi dưới 

T35.6 Tổn thương do cóng lạnh chưa xác định 
tác động nhiều vùng cơ thể 
 a tổn thương do cóng lạnh chưa x c đ nh kh c 

T35.7 Tổn thương do cóng lạnh chưa xác định 
tại vị trí chưa xác định 
Tổn thương do cóng lạnh K  K 

 

Ngộ độc do thu c, dư c phẩm và chất 
sinh học 
(T36-T50) 
 
Bao gồm:  Qu  li u của c c chất n y 

 D ng thuốc h ng ho c d ng nhầm 

Loại trừ:  Lạm dụng chất không g y nghiện (F55) 

T c dụng phụ ( qu  mẫn ,  phản  ng ,...) của 

c c thuốc s  dụng th ch hợp; c c trư ng hợp 

n y được xếp loại tương  ng với bản chất của 

t c dụng phụ, như l : 

 aspirin với vi m dạ d y (K29.-) 

  ối loạn m u (D50-D76) 

 Viêm da: 

 do tiếp x c (L23-L25) 

 Do chất d ng b n trong (L27.-) 

 Bệnh lý th n (N14.0-N14.2) 

 T c dụng phụ của thuốc chưa x c đ nh 

(T88.7) 

Bệnh lý h c của nhiễm độc thuốc (F10-F19) 

Phản  ng thuốc v  độc t nh t c động đến thai 

nhi v  sơ sinh (P00-P96) 

  Bệnh lý h c của nhiễm độc thuốc (F10-F19) 
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T36 Poisoning by systemic antibiotics 
Excl.:  antibiotics:  

 antineoplastic (T45.1)  

 locally applied NEC (T49.0)  

 topically used for:  

 ear, nose and throat (T49.6)  

 eye (T49.5)  

T36.0 Penicillins 

T36.1 Cefalosporins and other beta-lactam 
antibiotics 

T36.2 Chloramphenicol group 

T36.3 Macrolides 

T36.4 Tetracyclines 

T36.5 Aminoglycosides 
Streptomycin 

T36.6 Rifamycins 

T36.7 Antifungal antibiotics, systemically used 

T36.8 Other systemic antibiotics 

T36.9 Systemic antibiotic, unspecified 

T37 Poisoning by other systemic anti-
infectives and antiparasitics 
Excl.:  anti-infectives:  

 locally applied NEC (T49.0)  

 topically used (for):  

 ear, nose and throat (T49.6)  

 eye (T49.5)  

T37.0 Sulfonamides 

T37.1 Antimycobacterial drugs 
Excl.:  rifamycins (T36.6)  

streptomycin (T36.5)  

T37.2 Antimalarials and drugs acting on other 
blood protozoa 
Excl.:  hydroxyquinoline derivatives (T37.8)  

T37.3 Other antiprotozoal drugs 

T37.4 Anthelminthics 

T37.5 Antiviral drugs 
Excl.:  amantadine (T42.8)  

cytarabine (T45.1)  

T37.8 Other specified systemic anti-infectives 
and antiparasitics 
Hydroxyquinoline derivatives 

Excl.:  antimalarial drugs (T37.2)  

T37.9 Systemic anti-infective and antiparasitic, 
unspecified 

 

 

T36 Nhiễm độc do dùng kháng sinh 
toàn thân 
Loại trừ: Kháng sinh: 

 chống ung thư (T45.1) 

 Bôi tại ch  không xếp loại ở nơi 

khác (T49.0) 

 D ng tại ch  cho: 

 tai, mũi, h ng (T49.6) 

 mắt (T49.5) 

T36.0 Penicillin 

T36.1 Cefalosporin và kháng sinh lactam khác 

T36.2 Nhóm Chloramphenicol 

T36.3 Macrolid 

T36.4 Tetracyclin 

T36.5 Aminoglycosid 
Streptomycin 

T36.6 Rifamycin 

T36.7 Kháng sinh ch ng nấm dùng toàn thân 

T36.8 Các kháng sinh dùng toàn thân khác 

T36.9 Kháng sinh toàn thân chưa xác định 

T37 Nhiễm độc do chất ch ng nhiễm 
trùng và ch ng ký sinh trùng khác 
dùng toàn thân 
Loại trừ: Chống nhiễm tr ng: 

 bôi tại ch  không xếp loại ở nơi 

khác (T49.0) 

 D ng tại ch  cho: 

 tai, mũi, h ng (T49.6) 

 mắt (T49.5) 

T37.0 Sulfonamid 

T37.1 Thu c ch ng mycobacterial 
Loại trừ: rifamycin (T36.6) 

 streptomycin (T36.5) 

T37.2 Thu c ch ng s t rét và thu c tác động 
trên đơn bào máu khác 
Loại trừ: Dẫn xuất của hydroxyquinolin (T37.8) 

T37.3 Thu c ch ng đơn bào khác 

T37.4 Thu c ch ng giun sán 

T37.5 Thu c ch ng virus 
Loại trừ:  amantadine (T42.8) 

 cytarabine (T45.1) 

T37.8 Thu c ch ng nhiễm trùng và ch ng ký 
sinh trùng khác dùng toàn thân đã xác 
định 
Dẫn xuất của Hydroxyquinolin 

Loại trừ: Thuốc chống sốt r t (T37.2) 

T37.9 Thu c ch ng nhiễm trùng và ký sinh trùng 
khác dùng toàn thân chưa xác định 
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T38 Poisoning by hormones and their 
synthetic substitutes and 
antagonists, not elsewhere 
classified 
Excl.:  mineralocorticoids and their antagonists 

(T50.0)  

 oxytocic hormones (T48.0)  

parathyroid hormones and derivatives 

(T50.9)  

T38.0 Glucocorticoids and synthetic analogues 
Excl.:  glucocorticoids, topically used (T49.-)  

T38.1 Thyroid hormones and substitutes 

T38.2 Antithyroid drugs 

T38.3 Insulin and oral hypoglycaemic 
[antidiabetic] drugs 

T38.4 Oral contraceptives 
Multiple- and single-ingredient preparations 

T38.5 Other estrogens and progestogens 
Mixtures and substitutes 

T38.6 Antigonadotrophins, antiestrogens, 
antiandrogens, not elsewhere classified 
Tamoxifen 

T38.7 Androgens and anabolic congeners 

T38.8 Other and unspecified hormones and their 
synthetic substitutes 
Anterior pituitary [adenohypophyseal] hormones 

T38.9 Other and unspecified hormone 
antagonists 

T39 Poisoning by nonopioid analgesics, 
1antipyretics and antirheumatics 

T39.0 Salicylates 

T39.1 4-Aminophenol derivatives 

T39.2 Pyrazolone derivatives 

T39.3 Other nonsteroidal anti-inflammatory 
drugs [NSAID] 

T39.4 Antirheumatics, not elsewhere classified 
Excl.:  glucocorticoids (T38.0)  

 salicylates (T39.0)  

T39.8 Other nonopioid analgesics and 
antipyretics, not elsewhere classified 

T39.9 Nonopioid analgesic, antipyretic and 
antirheumatic, unspecified 

T40 Poisoning by narcotics and 
psychodysleptics [hallucinogens] 
Excl.:  intoxication meaning inebriation  

(F10-F19)  

T40.0 Opium 

 

T38 Nhiễm độc do nội tiết và chất tổng 
h p thay thế và chất đ i kháng, 
kh ng xếp loại ở đâu 
Loại trừ: Corticoid kho ng v  chất đối kh ng 

(T50.0) 

Hormon oxytocin (T48.0) 

Hormon tuyến c n gi p v  dẫn xuất 

(T50.9) 

T38.0 Glucocorticoid và chất tổng h p tương tự 
Loại trừ: Glucocorticoid d ng tại ch  (T49.-) 

T38.1 Hormon tuyến giáp và chất thay thế 

T38.2 Thu c ch ng tuyến giáp 

T38.3 Insulin và thu c hạ đường huyết u ng 
(ch ng đái tháo đường) 

T38.4 Thu c tránh thai u ng 
Chế ph m nhi u ho c một th nh phần 

T38.5 Estrogen và progestogen khác 
H n hợp v  thay thế 

T38.6 Kháng Gonadotropin, kháng tiestrogen, 
kháng androgen, kh ng xếp loại ở phần 
nào khác 
Tamoxifen 

T38.7 Androgen và s n phẩm đồng hóa tương tự 

T38.8 Hormon khác và hormon chưa xác định và 
chất tổng h p thay thế 
Hormon th y trước tuyến y n 

T38.9 Hormon đ i kháng và chưa xác định 

T39 Nhiễm độc do thu c gi m đau 
kh ng opioid, hạ nhiệt và ch ng 
thấp khớp 

T39.0 Salicylat 

T39.1 Dẫn xuất 4- aminophenol 

T39.2 Dẫn xuất pyrazolone 

T39.3 Thu c ch ng viêm kh ng steroid 
(NSAID)khác 

T39.4 Ch ng thấp khớp, kh ng xếp loại ở phần 
nào 
Loại trừ:  glucocorticoid (T38.0) 

 salicylat (T39.0)  

T39.8 Thu c gi m đau kh ng opioid hạ nhiệt 
khác kh ng xếp loại ở đâu 

T39.9 Thu c gi m đau kh ng opioid, hạ nhiệt và 
trị khớp chưa xác định 

T40 Nhiễm độc do thu c gây ngủ và 
gây  o giác (sinh  o giác) 
Loại trừ:  thuốc g y nghiện v  rối loạn t m thần 

hành vi liên quan do v ng chất k ch 

th ch t m thần (F10-F19)  

T40.0 Opium (thu c phiện) 
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T40.1 Heroin 

T40.2 Other opioids 
Codeine  

Morphine 

T40.3 Methadone 

T40.4 Other synthetic narcotics 
Pethidine 

T40.5 Cocaine 

T40.6 Other and unspecified narcotics 

T40.7 Cannabis (derivatives) 

T40.8 Lysergide [LSD] 

T40.9 Other and unspecified psychodysleptics 
[hallucinogens] 
Mescaline  

Psilocin  

Psilocybine 

T41 Poisoning by anaesthetics and 
therapeutic gases 
Excl.:  benzodiazepines (T42.4)  

 cocaine (T40.5)  

opioids (T40.0-T40.2)  

T41.0 Inhaled anaesthetics 
Excl.:  oxygen (T41.5)  

T41.1 Intravenous anaesthetics 
Thiobarbiturates 

T41.2 Other and unspecified general 
anaesthetics 

T41.3 Local anaesthetics 

T41.4 Anaesthetic, unspecified 

T41.5 Therapeutic gases 
Carbon dioxide  

Oxygen 

T42 Poisoning by antiepileptic, 
sedative-hypnotic and 
antiparkinsonism drugs 
Excl.:  intoxication meaning inebriation  

(F10-F19)  

T42.0 Hydantoin derivatives 

T42.1 Iminostilbenes 
Carbamazepine 

T42.2 Succinimides and oxazolidinediones 

T42.3 Barbiturates 
Excl.:  thiobarbiturates (T41.1)  

T42.4 Benzodiazepines 

T42.5 Mixed antiepileptics, not elsewhere 
classified 

 
 
 

T40.1 Heroin 

T40.2 Thu c có thu c phiện khác 
Codein  

Morphin 

T40.3 Methadon 

T40.4 Thu c gây ngủ tổng h p khác- 
Pethidin 

T40.5 Cocain 

T40.6 Thu c gây ngủ khác, chưa xác định 

T40.7 Cannabis (dẫn xuất) 

T40.8 Lysergid [LSD] 

T40.9 Thu c gây  o giác (sinh  o giác) khác, 
chưa xác định 
Mescalin  

Psilocin  

Psilocybin 

T41 Nhiễm độc do gây tê và khí trị liệu 
Loại trừ:  benzodiazepin (T42.4)  

cocain (T40.5)  

dạng thuốc phiện (T40.0-T40.2)  

T41.0 Gây mê đường thở 
Loại trừ:  oxy (T41.5)  

T41.1 Gây mê đường tĩnh mạch 
Thiobarbiturat 

T41.2 Gây mê toàn thân khác và chưa xác định 

T41.3 Gây mê tại chỗ 

T41.4 Gây mê, chưa xác định 

T41.5 Khí trị liệu 
Carbon dioxid  

Oxy 

T42 Nhiễm độc do thu c động kinh, an 
thần- gây ngủ và ch ng hội chứng 
Parkison 
Loại trừ:  thuốc g y nghiện v  rối loạn t m thần 

h nh vi li n quan do v ng chất k ch 

th ch t m thần (F10-F19)  

T42.0 Dẫn xuất hydantoin 

T42.1 Iminostiben 
Carbamazepin 

T42.2 Succinimid và oxazoildinedion 

T42.3 Barbiturat 
Loại trừ:  thiobarbiturat (T41.1)  

T42.4 Benzodiazepin 

T42.5 Hỗn h p ch ng động kinh, kh ng xếp loại 
ở phần nào 

 
 
 
 



 – 682 – 

T42.6 Other antiepileptic and sedative-hypnotic 
drugs 
Methaqualone  

Valproic acid 

Excl.:  carbamazepine (T42.1)  

T42.7 Antiepileptic and sedative-hypnotic drugs, 
unspecified 

Sleeping:  

 draught  

 drug  

 tablet 

NOS 

T42.8 Antiparkinsonism drugs and other central 
muscle-tone depressants 
Amantadine 

T43 Poisoning by psychotropic drugs, 
not elsewhere classified 
Excl.:  appetite depressants (T50.5)  

 barbiturates (T42.3)  

 benzodiazepines (T42.4)  

 intoxication meaning inebriation  

 (F10-F19)  

 methaqualone (T42.6)  

psychodysleptics [hallucinogens] (T40.7-

T40.9)  

T43.0 Tricyclic and tetracyclic antidepressants 

T43.1 Monoamine-oxidase-inhibitor 
antidepressants 

T43.2 Other and unspecified antidepressants 

T43.3 Phenothiazine antipsychotics and 
neuroleptics 

T43.4 Butyrophenone and thioxanthene 
neuroleptics 

T43.5 Other and unspecified antipsychotics and 
neuroleptics 
Excl.:  rauwolfia (T46.5)  

T43.6 Psychostimulants with abuse potential 
Excl.:  cocaine (T40.5)  

T43.8 Other psychotropic drugs, not elsewhere 
classified 

T43.9 Psychotropic drug, unspecified 

T44 Poisoning by drugs primarily 
affecting the autonomic nervous 
system 

T44.0 Anticholinesterase agents 

T44.1 Other parasympathomimetics 
[cholinergics] 

T44.2 Ganglionic blocking drugs, not elsewhere 
classified 

T44.3 Other parasympatholytics 
[anticholinergics and antimuscarinics] and 
spasmolytics, not elsewhere classified 

T42.6 Thu c ch ng động kinh an thần gây ngủ 
khác 
Methaqualon 

Acid valproic  

Loại trừ:  carbamazepin (T42.1)  

T42.7 Thu c ch ng động kinh, an thần gây ngủ, 
chưa xác định 

Ngủ:  

 thuốc uống  

 thuốc  

 viên nén 

K  K 

T42.8 Thu c ch ng hội chứng Parkinson và 
thu c ức chế trương lực cơ trung tâm 
khác 
Amantadin 

T43 Nhiễm độc do thu c hường tam 
thần, kh ng xếp loại ở nơi khác 
Loại trừ:  Giảm ngon miệng (T50.5)  

Barbiturat (T42.3)  

Benzodiazepin (T42.4)  

thuốc g y nghiện v  rối loạn t m thần 

h nh vi li n quan do v ng chất k ch 

th ch t m thần (F10-F19)  

Methaqualon (T42.6)  

Thuốc g y ảo gi c (T40.7-T40.9)  

T43.0 Ch ng trầm c m ba vòng và b n vòng 

T43.1 Ch ng trầm c m nhóm ức chế men IMAO 

T43.2 Ch ng trầm c m khác và chưa xác định 

T43.3 Phenothiazin thu c tâm thần và an thần 

T43.4 Thu c an thần butyrophenon và 
thioxanthen 

T43.5 Thu c tâm thần và an thần 
Loại trừ:  rauwolfia (T46.5)  

T43.6 Kích thích tâm thần có kh  năng lạm dụng 
thu c 
Loại trừ:  cocain (T40.5)  

T43.8 Thu c tâm thần khác, kh ng xếp loại phần 
nào 

T43.9 Thu c hướng tâm thần, chưa xác định 

T44 Nhiễm độc do thu c tác động chủ 
yếu hệ thần kinh tự động 

T44.0 Thu c kháng cholinesterase 

T44.1 Thu c gi ng phó giao c m khác 

T44.2 Thu c chẹn hạch, chưa xếp loại ở phần 
nào 

T44.3 Thu c huỷ phó giao c m (ch ng tiết cholin 
và ch ng ngộ độc muscarinin) và gi m co 
cứng, kh ng xếp loại ở phần nào 
Papaverin 
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Papaverine 

T44.4 Predominantly alpha-adrenoreceptor 
agonists, not elsewhere classified 
Metaraminol 

T44.5 Predominantly beta-adrenoreceptor 
agonists, not elsewhere classified 
Excl.:  beta-adrenoreceptor agonists used in 

asthma therapy (T48.6)  

T44.6 Alpha-adrenoreceptor antagonists, not 
elsewhere classified 
Excl.:  ergot alkaloids (T48.0)  

T44.7 Beta-adrenoreceptor antagonists, not 
elsewhere classified 

T44.8 Centrally acting and adrenergic-neuron-
blocking agents, not elsewhere classified 
Excl.:  clonidine (T46.5)  

guanethidine (T46.5)  

T44.9 Other and unspecified drugs primarily 
affecting the autonomic nervous system 
Drug stimulating both alpha- and beta-

adrenoreceptors 

T45 Poisoning by primarily systemic 
and haematological agents, not 
elsewhere classified 

T45.0 Antiallergic and antiemetic drugs 
Excl.:  phenothiazine-based neuroleptics (T43.3)  

 
T45.1 Antineoplastic and immunosuppressive 

drugs 
Antineoplastic antibiotics  

Cytarabine 

Excl.:  tamoxifen (T38.6)  

T45.2 Vitamins, not elsewhere classified 
Excl.:  nicotinic acid (derivatives) (T46.7)  

vitamin K (T45.7)  

T45.3 Enzymes, not elsewhere classified 

T45.4 Iron and its compounds 

T45.5 Anticoagulants 

T45.6 Fibrinolysis-affecting drugs 

T45.7 Anticoagulant antagonists, vitamin K and 
other coagulants 

T45.8 Other primarily systemic and 
haematological agents 
Liver preparations and other antianaemic agents  

Natural blood and blood products  

Plasma substitute 

Excl.:  immunoglobulin (T50.9)  

iron (T45.4)  

T45.9 Primarily systemic and haematological 
agent, unspecified 

 

 
T44.4 Chủ yếu đ i kháng – receptor alpha-

adrenalin, kh ng xếp loại nơi khác 
Metaraminol 

T44.5 Chủ yếu đ i kháng receptor beta -
adrenalin,kh ng xếp loại ở phần nào 
Loại trừ:  thuốc đối kh ng với receptor  β 

 adrenalin trong đi u tr  hen (T48.6)  

T44.6 Đ i kháng receptor alpha adrenalin, không 
xếp loại ở phần nào 
Loại trừ:  alkaloid cựa g  (T48.0)  

T44.7 Đ i kháng receptor beta -adrenalin, không 
xếp loại ở phần nào 

T44.8 Tác động trung tâm và thu c chẹn thần 
kinh gây tiết adrenalin kh ng xếp loại ở 
phần nào 
Loại trừ:  clonidin (T46.5)  

 guanethidin (T46.5)  

T44.9 Thu c tác động chủ yếu hệ thần kinh tự 
động khác và chưa xác định 
Thuốc k ch th ch cả receptor α và β -adrenalin 

T45 Nhiễm độc do thu c chủ yếu toàn 
thân và huyết học, kh ng xếp loại ở 
phần nào 

T45.0 Thu c ch ng n n và ch ng dị ứng 
Loại trừ:  thuốc an thần gốc phenothiazin 

(T43.3)  

T45.1 Thu c ch ng ung thư và ức chế miễn dịch 
Kh ng sinh chống ung thư 

Cytarabin  

Loại trừ:  tamoxifen (T38.6)  

T45.2 Vitamin, kh ng xếp loại ở phần nào 
Loại trừ:  acid nicotinic (dẫn xuất) (T46.7)  

 vitamin K (T45.7)  

T45.3 Enzym, không xếp loại ở phần nào 

T45.4 Sắt và thành phẩm của nó 

T45.5 Ch ng đ ng máu 

T45.6 Thu c tác động phân huỷ fibrin 

T45.7 Đ i kháng ch ng đ ng máu, vitamin K, 
ch ng đ ng máu khác 

T45.8 Thu c dùng chủ yếu toàn thân và huyết 
học khác 
Chế ph m gan v  thuốc chống thiếu m u  

M u v  sản ph m của m u  

Thay thế huyết tương 

Loại trừ:  globulin miễn d ch (T50.9)  

 sắt (T45.4)  

T45.9 Thu c dùng chủ yếu toàn thân và huyết 
học chưa xác định 
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T46 Poisoning by agents primarily 
affecting the cardiovascular system 
Excl.:  metaraminol (T44.4)  

T46.0 Cardiac-stimulant glycosides and drugs of 
similar action 

T46.1 Calcium-channel blockers 

T46.2 Other antidysrhythmic drugs, not 
elsewhere classified 
Excl.:  beta-adrenoreceptor antagonists (T44.7)  

T46.3 Coronary vasodilators, not elsewhere 
classified 
Dipyridamole 

Excl.:  beta-adrenoreceptor antagonists (T44.7)  

calcium-channel blockers (T46.1)  

T46.4 Angiotensin-converting-enzyme inhibitors 

T46.5 Other antihypertensive drugs, not 
elsewhere classified 
Clonidine  

Guanethidine  

Rauwolfia 

Excl.:  beta-adrenoreceptor antagonists (T44.7)  

 calcium-channel blockers (T46.1)  

diuretics (T50.0-T50.2)  

T46.6 Antihyperlipidaemic and 
antiarteriosclerotic drugs 

T46.7 Peripheral vasodilators 
Nicotinic acid (derivatives) 

Excl.:  papaverine (T44.3)  

T46.8 Antivaricose drugs, including sclerosing 
agents 

T46.9 Other and unspecified agents primarily 
affecting the cardiovascular system 

 

T47 Poisoning by agents primarily 
affecting the gastrointestinal 
system 

T47.0 Histamine H2-receptor antagonists 

T47.1 Other antacids and anti-gastric-secretion 
drugs 

T47.2 Stimulant laxatives 

T47.3 Saline and osmotic laxatives 

T47.4 Other laxatives 
Intestinal atonia drugs 

T47.5 Digestants 

T47.6 Antidiarrhoeal drugs 

Excl.:  systemic antibiotics and other anti-

infectives (T36-T37)  

T47.7 Emetics 

T46 Nhiễm độc do thu c tác động chủ 
yếu hệ th ng tim mạch 
Loại trừ:  metaramino (T44.4)  

T46.0 Glycosid kích thích tim và thu c tác dụng 
tương tự 

T46.1 Chẹn calci 

T46.2 Thu c ch ng loạn nhịp khác, kh ng xếp 
loại ở phần nào 
Loại trừ:  đối kh ng receptorβ adrenalin (T44.7)  

T46.3 Thu c giãn động mạch vành, kh ng xếp 
loại ở nơi khác 
Dipyridamole 

Loại trừ:   ối kh ng (T44.7) 

 Ch n calci (T46.1)  

T46.4 Ức chế men chuyển đổi angiotensin 

T46.5 Thu c hạ huyết áp khác, kh ng xếp loại ở 
nơi khác 
Clonidin  

Guanethidin  

Rauwolfia 

Loại trừ:   ối kh ng: receptorβ adreno (T44.7)  

 Ch n calci (T46.1)  

Lợi ti u (T50.0-T50.2)  

T46.6 Thu c hạ lipid máu và ch ng xơ cứng 
động mạch 

T46.7 Giãn động mạch ngoại vi 
Acid nicotinic (dẫn xuất) 

Loại trừ:  papaverin (T44.3)  

T46.8 Thu c ch ng giãn tĩnh mạch, kể c  thu c 
xơ cứng 

T46.9 Thu c tác động chủ yếu hệ th ng tim 
mạch khác và chưa xác định 

 

T47 Nhiễm độc do thu c tác động chủ 
yếu trên hệ th ng tiêu hoá 

T47.0 Chất đ i kháng thụ c m histamin H2 

 

T47.1 Thu c ch ng acid và ch ng tiết dịch vị 
khác 

T47.2 Kích thích nhuận tràng 

T47.3 Nhuận tràng thẩm thấu và mu i 

T47.4 Nhuận tràng khác 
Thuốc giảm trương lực ruột 

T47.5 L i tiêu hoá 

T47.6 Thu c ch ng ỉa ch y 
Loại trừ:  kh ng sinh to n th n v  chống nhiễm 

trùng khác (T36-T37)  

T47.7 Chất gây n n 
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T47.8 Other agents primarily affecting the 
gastrointestinal system 

T47.9 Agent primarily affecting the 
gastrointestinal system, unspecified 

T48 Poisoning by agents primarily 
acting on smooth and skeletal 
muscles and the respiratory system 

T48.0 Oxytocic drugs 
Excl.:  estrogens, progestogens and antagonists 

(T38.4-T38.6)  

T48.1 Skeletal muscle relaxants [neuromuscular 
blocking agents] 

T48.2 Other and unspecified agents primarily 
acting on muscles 

T48.3 Antitussives 

T48.4 Expectorants 

T48.5 Anti-common-cold drugs 

T48.6 Antiasthmatics, not elsewhere classified 
Beta-adrenoreceptor agonists used in asthma 

therapy  

Excl.:  beta-adrenoreceptor agonists not used in 

asthma therapy (T44.5)  

anterior pituitary [adenohypophyseal] 

hormones (T38.8)  

T48.7 Other and unspecified agents primarily 
acting on the respiratory system 

T49 Poisoning by topical agents 
primarily affecting skin and mucous 
membrane and by 
ophthalmological, 
otorhinolaryngological and dental 
drugs 
Incl.:  glucocorticoids, topically used 

T49.0 Local antifungal, anti-infective and anti-
inflammatory drugs, not elsewhere 
classified 

T49.1 Antipruritics 

T49.2 Local astringents and local detergents 

T49.3 Emollients, demulcents and protectants 

T49.4 Keratolytics, keratoplastics and other hair 
treatment drugs and preparations 

T49.5 Ophthalmological drugs and preparations 
Eye anti-infectives 

T49.6 Otorhinolaryngological drugs and 
preparations 
Ear, nose and throat anti-infectives 

T49.7 Dental drugs, topically applied 

T49.8 Other topical agents 
Spermicides 

T47.8 Thu c khác tác động chủ yếu trên hệ 
th ng tiêu hoá 

T47.9 Thu c tác động chủ yếu trên hệ th ng tiêu 
hoá, chưa xác định 

T48 Nhiễm độc bởi thu c tác động chủ 
yếu trên cơ trơn và cơ xương và hệ 
th ng h  hấp 

T48.0 Thu c tr  đẻ 
Loại trừ:  estrogen, progestogen v  chất đối 

kháng (T38.4-T38.6)  

T48.1 Thu c dãn cơ (thu c ức chế thần kinh cơ) 

T48.2 Thu c chủ yếu tác động trên cơ khác và 
chưa xác định 

T48.3 Ch ng ho 

T48.4 Long đờm 

T48.5 Thu c ch ng c m lạnh 

T48.6 Thu c trị hen, kh ng xếp loại phần nào 
Thuốc đối kh ng với receptor β adrenalin trong 

 đi u tr  hen 

Loại trừ:  thuốc đối kh ng với receptor  β  

  adrenalin không d ng trong đi u tr  

  hen (T44.5)  

Hormon thuỳ trước tuyến y n 

[adenohypophyseal) (T38.8)  

T48.7 Thu c tác động chủ yếu trên hệ h  hấp 
khác và chưa xác định 

T49 Nhiễm độc do thu c dùng tại chỗ 
tác động chủ yếu trên da và niêm 
mạc và do thu c dùng chữa mắt, 
tai và răng 
Bao gồm:  glucocorticoid, d ng tại ch  

 

T49.0 Thu c ch ng nấm, ch ng nhiễm trùng, 
ch ng viêm tại chỗ kh ng xếp loại ở phần 
nào 

T49.1 Thu c ch ng ngứa 

T49.2 Thu c làm săn da tại chỗ và thu c sát 
trùng tại chỗ 

T49.3 Thu c làm mềm da, làm dịu da và b o vệ 
da 

T49.4 Thu c làm tróc lớp sừng, tạo hình lớp 
sừng và thu c và các chế phẩm điều trị 
tóc khác 

T49.5 Thu c và chế phẩm điều trị mắt 
Chống nhiễm khu n mắt 

T49.6 Thu c và chế phẩm điều trị tai, mũi, họng 
Chống nhiễm khu n tai mũi h ng 

T49.7 Thu c nha khoa b i tại chỗ 

T49.8 Thu c dùng tại chỗ khác 
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T49.9 Topical agent, unspecified 

T50 Poisoning by diuretics and other 
and unspecified drugs, 
medicaments and biological 
substances 

T50.0 Mineralocorticoids and their antagonists 

T50.1 Loop [high-ceiling] diuretics 

T50.2 Carbonic-anhydrase inhibitors, 
benzothiadiazides and other diuretics 
Acetazolamide 

T50.3 Electrolytic, caloric and water-balance 
agents 
Oral rehydration salts 

T50.4 Drugs affecting uric acid metabolism 

T50.5 Appetite depressants 

T50.6 Antidotes and chelating agents, not 
elsewhere classified 
Alcohol deterrents 

T50.7 Analeptics and opioid receptor antagonists 

T50.8 Diagnostic agents 

T50.9 Other and unspecified drugs, medicaments 
and biological substances 
Acidifying agents  

Alkalizing agents  

Immunoglobulin  

Immunologicals  

Lipotropic drugs  

Parathyroid hormones and derivatives 

 

Toxic effects of substances chiefly 
nonmedicinal as to source 
(T51-T65)  
 
Excl.:  corrosions (T20-T32)  

localized toxic effects classified elsewhere (A00-

R99)  

respiratory conditions due to external agents (J60-

J70)  

T51 Toxic effect of alcohol 

T51.0 Ethanol 
Ethyl alcohol 

Excl.:  acute alcohol intoxication or "hangover" 

effects (F10.0)  

 drunkenness (F10.0)  

pathological alcohol intoxication (F10.0)  

T51.1 Methanol 
Methyl alcohol 

 
 
 

Thuốc diệt tinh tr ng 

T49.9 Thu c dùng tại chỗ, chưa xác định 

T50 Nhiễm độc do thu c l i tiểu và 
thu c khác, chưa xác định, thu c 
và chất sinh học 

T50.0 Mineralocorticoid và chất đ i kháng 

T50.1 L i niệu quai tiểu qu n thận 

T50.2 Ức chế anhydrase carbonic, 
benzothladiazid và l i tiểu khác 
Acetazolamid 

T50.3 Thu c cân bằng nước, điện gi i và nhiệt 
lư ng 
O S (điện giải uống b  nước) 

T50.4 Thu c tác động chuyển hoá acid uric 

T50.5 Thu c gi m ngon miệng 

T50.6 Thu c gi i độc và tác nhân gi i độc, kh ng 
xếp loại ở phần nào 
Hạn chế rượu 

T50.7 Thu c hồi sức và đ i kháng c m thụ 
opioid 

T50.8 Thu c chẩn đoán 

T50.9 Thu c dư c phẩm và chất sinh học khác 
và chưa xác định 
Thuốc toan ho   

Thuốc ki m ho   

Globulin miễn d ch  

Chất miễn d ch  

Thuốc ưa m  

Hormon c n gi p trạng v  dẫn xuất  

 

Tác dụng độc của chất chủ yếu kh ng 
có nguồn g c y học 
(T51-T65)  
 
Loại trừ:  Ăn m n (T20-T32)  

   T c dụng độc tại ch  được xếp loại ở nơi kh c 

(A00-R99)  

 Tình trạng hô hấp do thuốc d ng ngo i (J60-

J70)  

T51 Tác dụng độc của cồn 

T51.0 Ethanol 
Cồn ethyl 

Loại trừ:  Nhiễm độc rượu cấp ho c t c dụng 

"say rượu" (F10.0)  

T nh trạng nghiện rượu (F10.0)  

 Bệnh lý nhiễm độc rượu (F10.0)  

T51.1 Methanol 
Cồn methyl 
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T51.2   2- Propanol 
Isopropyl alcohol 

T51.3 Fusel oil 
Alcohol:  

 amyl  

 butyl [1-butanol]  

 propyl [1-propanol] 

T51.8 Other alcohols 

T51.9 Alcohol, unspecified 

T52 Toxic effect of organic solvents 
Excl.:  halogen derivatives of aliphatic and 

aromatic hydrocarbons (T53.-)  

T52.0 Petroleum products 
Gasoline [petrol]  

Kerosine [paraffin oil]  

Paraffin wax  

Petroleum:  

 ether  

 naphtha  

 spirits 

T52.1 Benzene 
Excl.:  homologues of benzene (T52.2)  

nitroderivatives and aminoderivatives of 

benzene and its homologues (T65.3)  

 

T52.2 Homologues of benzene 
Toluene [methylbenzene]  

Xylene [dimethylbenzene] 

T52.3 Glycols 

T52.4 Ketones 

T52.8 Other organic solvents 

T52.9 Organic solvent, unspecified 

T53 Toxic effect of halogen derivatives 
of aliphatic and aromatic 
hydrocarbons 

T53.0 Carbon tetrachloride 
Tetrachloromethane 

T53.1 Chloroform 
Trichloromethane 

T53.2 Trichloroethylene 
Trichloroethene 

T53.3 Tetrachloroethylene 
Perchloroethylene  

Tetrachloroethene 

T53.4 Dichloromethane 
Methylene chloride 

T53.5 Chlorofluorocarbons 

T53.6 Other halogen derivatives of aliphatic 
hydrocarbons 

T51.2 2-Propanol 
Cồn iropropanol 

T51.3 Dầu fusel 
Cồn:  

 amyl  

 butyl [1-butanol]  

 propyl [1-propanol] 

T51.8 Cồn khác 

T51.9 Cồn chưa xác định 

T52 Tác dụng độc của dung m i hữu cơ 
Loại trừ:  dẫn chất halogen của hydricarbone 

b o v  thơm (T53.-)  

T52.0 S n phẩm dầu ho  
Ét x ng (dầu hoả) 

Dầu l a, dầu hoả (dầu paraffin)  

Sáp paraffin  

Dầu hoả:  

 ête 

 naphtha  

 tinh dầu  

T52.1 Benzene 
Loại trừ:  Chất đồng đ ng của benzene (T52.2)  

Dẫn xuất nitro v  amino của benzen 

v  chất đồng đ ng (T65.3)  

T52.2 Chất đồng đẳng của benzen 
Toluen [methylbenzene]  

Xylen [dimethylbenzene] 

T52.3 Glycol 

T52.4 Keton 

T52.8 Dung m i hữu cơ khác 

T52.9 Dung m i hữu cơ chưa xác định 

T53 Tác dụng độc của dẫn xuất halogen 
của hydrocarbon béo và thơm 

T53.0 Carbon tetrachlorid 
Tetrachloromethan 

T53.1 Chloroform 
Trichloromethane 

T53.2 Trichloroethylene 
Trichloroethene 

T53.3 Tetrachloroethylen 
Perchloroethylen  

Tetrachloroethen 

T53.4 Dichloromethan 
Methylene chlorid 

T53.5 Chlorofluorocarbon 

T53.6 Dẫn xuất halogen của hydrocarbon béo 

 

 

 



 – 688 – 

T53.7 Other halogen derivatives of aromatic 
hydrocarbons 

T53.9 Halogen derivative of aliphatic and 
aromatic hydrocarbons, unspecified 

T54 Toxic effect of corrosive 
substances 

T54.0 Phenol and phenol homologues 

T54.1 Other corrosive organic compounds 

T54.2 Corrosive acids and acid-like substances 
Acid:  

 hydrochloric  

 sulfuric 

T54.3 Corrosive alkalis and alkali-like 
substances 
Potassium hydroxide  

Sodium hydroxide 

T54.9 Corrosive substance, unspecified 

T55 Toxic effect of soaps and 
detergents 

T56 Toxic effect of metals 
Incl.:  fumes and vapours of metals  

metals from all sources, except medicinal 

substances 

Excl.:  arsenic and its compounds (T57.0)  

manganese and its compounds (T57.2)  

T56.0 Lead and its compounds 

T56.1 Mercury and its compounds 

T56.2 Chromium and its compounds 

T56.3 Cadmium and its compounds 

T56.4 Copper and its compounds 

T56.5 Zinc and its compounds 

T56.6 Tin and its compounds 

T56.7 Beryllium and its compounds 

T56.8 Other metals 
Thallium 

T56.9 Metal, unspecified 

T57 Toxic effect of other inorganic 
substances 

T57.0 Arsenic and its compounds 

T57.1 Phosphorus and its compounds 
Excl.:  organophosphate insecticides (T60.0)  

T57.2 Manganese and its compounds 

T57.3 Hydrogen cyanide 

T57.8 Other specified inorganic substances 

T53.7 Dẫn xuất halogen của hydrocarbon thơm 

T53.9 Dẫn xuất halogen của hydrocarbon béo và 
hydrocarbon thơm chưa xác định 

T54 Tác dụng độc của chất ăn mòn 

T54.0 Phenol và chất đồng đẳng của phenol 

T54.1 H p chất hữu cơ ăn mòn khác 

T54.2 Acid ăn mòn và chất gi ng acid 
Acid:  

 hydrochloric  

 sulfuric 

T54.3 Kiềm ăn mòn và chất gi ng kiềm 
Kali hydroxid  

Natri hydroxid 

T54.9 Chất ăn mòn, chưa xác định 

T55 Tác dụng độc của xà phòng và chất 
sát trùng 

T56 Tác dụng độc của kim loại 
Bao gồm:  Khói v  hơi kim loại  

 Kim loại từ tất cả nguồn, trừ chất y 

h c 

Loại trừ:  Arsenic v  hợp chất của nó (T57.0)  

 Mangan v  hợp chất của nó (T57.2)  

T56.0 Chì và h p chất của nó 

T56.1 Thuỷ ngân và h p chất của nó 

T56.2 Cr m và h p chất của nó 

T56.3 Dadmi và h p chất của nó 

 

T56.4 Đồng và h p chất của nó 

T56.5 Kẽm và h p chất của nó 

T56.6 Thiếc và h p chất của nó 

T56.7 Beryllium và h p chất của nó 

T56.8 Kim loại khác 
Thallium 

T56.9 Kim loại chưa xác định 

T57 Tác dụng độc của chất v  cơ 

T57.0 Arsen và h p chất của nó 

T57.1 Phospho và h p chất của nó 
Loại trừ:  organophosphate của thuốc trừ s u 

(T60.0)  

T57.2 Manganes và h p chất của nó 

T57.3 Hydrogen cyanide 

T57.8 Chất v  cơ đã xác định khác 
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T57.9 Inorganic substance, unspecified 

T58 Toxic effect of carbon monoxide 
From all sources 

T59 Toxic effect of other gases, fumes 
and vapours 
Incl.:  aerosol propellants 

Excl.:  chlorofluorocarbons (T53.5)  

T59.0 Nitrogen oxides 

T59.1 Sulfur dioxide 

T59.2 Formaldehyde 

T59.3 Lacrimogenic gas 
Tear gas 

T59.4 Chlorine gas 

T59.5 Fluorine gas and hydrogen fluoride 

T59.6 Hydrogen sulfide 

T59.7 Carbon dioxide 

T59.8 Other specified gases, fumes and vapours 

 

T59.9 Gases, fumes and vapours, unspecified 

T60 Toxic effect of pesticides 
Incl.:  wood preservatives 

T60.0 Organophosphate and carbamate 
insecticides 

T60.1 Halogenated insecticides 
Excl.:  chlorinated hydrocarbons (T53.-)  

T60.2 Other insecticides 

T60.3 Herbicides and fungicides 

 
T60.4 Rodenticides 

Excl.:  strychnine and its salts (T65.1)  

T60.8 Other pesticides 

T60.9 Pesticide, unspecified 

T61 Toxic effect of noxious substances 
eaten as seafood 
Excl.:  allergic reaction to food, such as:  

 anaphylactic shock due to adverse 

food reaction (T78.0)  

 dermatitis (L23.6, L25.4, L27.2)  

 gastroenteritis (noninfective) (K52.-)  

 bacterial foodborne intoxications (A05.-)  

 toxic effect of food contaminants, such 

as:  

 aflatoxin and other mycotoxins (T64)  

 cyanides (T65.0)  

 hydrogen cyanide (T57.3)  

 mercury (T56.1)  

 

T57.9 Chất v  cơ, chưa xác định 

T58 Tác dụng độc của carbon 
monoxide 
Từ tất cả nguồn 

T59 Tác dụng độc của khí khác, khói và 
hơi 
Bao gồm:  chất đ y khi dung 

Loại trừ:  chlorofluorocarbons (T53.5)  

T59.0 Nitrogen oxid 

T59.1 Sulfur dioxid 

T59.2 Formaldehyd 

T59.3 Hơi ch y nước mắt 
Hơi cay 

T59.4 Hơi chlorin 

T59.5 Hơi fluorin và hydrogen fluorid 

T59.6 Hydrogen sulfid 

T59.7 Carbon dioxid 

T59.8 Khí, khói hơi đã xác định khác 

T59.9 Khí, khói hơi chưa xác định 

T60 Tác dụng độc của thu c trừ sâu 
Bao gồm:  chất bảo quản g  

T60.0 Thu c trừ sâu phosphat hữu cơ và 
carbamat 

T60.1 Thu c diệt c n trùng halogen 
Loại trừ:  chlorinat hydrocarbon (T53.-)  

T60.2 Thu c diệt c n trùng khác 

T60.3 Thu c diệt cỏ và thu c diệt nấm 

 
T60.4 Thu c diệt chuột 

Loại trừ:  strychnin v  muối của nó (T65.1)  

T60.8 Thu c trừ sâu khác 

T60.9 Thu c trừ sâu chưa xác định 

T61 Tác dụng độc của các chất độc do 
ăn đồ biển 
Loại trừ:  Phản  ng d   ng của thực ph m như:  

 cho ng phản vệ do phản  ng phụ 

của thực ph m (T78.0)  

 viêm da (L23.6, L25.4, L27.2)  

 vi m dạ d y ruột -(không nhiễm 

khu n) (K52.-)  

nhiễm tr ng độc thực ph m (A05.-)  

T c động độc của thực ph m đã nhiễm 

c c chất như:  

 aflatoxin v  độc tố nấm kh c (T64)  

 cyanid (T65.0)  

 hydrogen cyanid (T57.3)  

 thu  ng n (T56.1)  
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T61.0 Ciguatera fish poisoning 

T61.1 Scombroid fish poisoning 
Histamine-like syndrome 

T61.2 Other fish and shellfish poisoning 

T61.8 Toxic effect of other seafoods 

T61.9 Toxic effect of unspecified seafood 

62 Toxic effect of other noxious 
substances eaten as food 
Excl.:  allergic reaction to food, such as:  

 anaphylactic shock due to adverse 

food reaction (T78.0)  

 dermatitis (L23.6, L25.4, L27.2)  

 gastroenteritis (noninfective) (K52.-)  

 bacterial foodborne intoxications (A05.-)  

 toxic effect of food contaminants, such 

  as:  

 aflatoxin and other mycotoxins (T64)  

 cyanides (T65.0)  

 hydrogen cyanide (T57.3)  

 mercury (T56.1)  

T62.0 Ingested mushrooms 

T62.1 Ingested berries 

T62.2 Other ingested (parts of) plant(s) 

T62.8 Other specified noxious substances eaten 
as food 

T62.9 Noxious substance eaten as food, 
unspecified 

T63 Toxic effect of contact with 
venomous animals 

T63.0 Snake venom 
Sea-snake venom 

T63.1 Venom of other reptiles 
Lizard venom 

T63.2 Venom of scorpion 

T63.3 Venom of spider 

T63.4 Venom of other arthropods 
Insect bite or sting, venomous 

T63.5 Toxic effect of contact with fish 
Excl.:  poisoning by ingestion of fish (T61.0-

T61.2)  

T63.6 Toxic effect of contact with other marine 
animals 
Jellyfish  

Sea anemone  

Shellfish  

Starfish 

Excl.:  poisoning by ingestion of shellfish 

(T61.2)  

sea-snake venom (T63.0)  

 

T61.0 Ngộ độc cá Ciguatera 

T61.1 Ngộ độc cá Scombroid 
Hội ch ng giống histamin 

T61.2 Ngộ độc cá khác và sò  c 

T61.8 Tác dụng độc của thực phẩm biển khác 

T61.9 Tác dụng độc của thực phẩm biển chưa 
xác định 

T62 Tác dụng độc của chất độc do ăn 
thực phẩm 
Loại trừ:  Phản  ng d   ng của thực ph m, như: 

 cho ng phản vệ do phản  ng phụ 

của thực ph m (T78.0)  

 viêm da (L23.6, L25.4, L27.2)  

 vi m ruột dạ d y (không nhiễm 

khu n) (K52.-)  

 Nhiễm độc thực ph m do th c  n 

nhiễm khu n (A05.-)  

 T c động độc của thực ph m nhiễm 

c c chất như:  

 aflatoxin v  độc tố nấm kh c (T64)  

 cyanid (T65.0)  

 hydrogen cyanide (T57.3)  

 thu  ng n (T56.1)   

T62.0 Ăn nấm 

T62.1 Ăn qu  dâu 

T62.2 Ăn phần khác của cây 

T62.8 Ăn chất độc khác đã xác định như thực 
phẩm 

T62.9 Ăn chất độc như thực phẩm chưa xác định 

T63 Tác dụng độc do tiếp xúc với động 
vật tiết nọc độc 

T63.0 Nọc độc rắn 
N c độc rắn bi n 

T63.1 Nọc độc của loài bò sát khác 
N c độc th n l n 

T63.2 Nọc độc của bọ cạp 

T63.3 Nọc độc nhện 

T63.4 Nọc độc của các tiết túc khác 
 ết của côn tr ng cắn ho c đốt tiết n c độc 

T63.5 Tác dụng độc do tiếp xúc cá 
Loại trừ:  ngộ độc do  n c  (T61.0-T61.2)  

T63.6 Tác dụng độc do tiếp xúc với động vật 
biển khác 
S a 

C  ch n ng ng bi n  

S  ốc  

Sao bi n  

Loại trừ:  Ngộ độc do  n s  ốc (T61.2)  

 N c độc rắn bi n (T63.0)  
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T63.8 Toxic effect of contact with other 
venomous animals 
Venom of amphibian 

T63.9 Toxic effect of contact with unspecified 
venomous animal 

T64 Toxic effect of aflatoxin and other 
mycotoxin food contaminants 

T65 Toxic effect of other and 
unspecified substances 

T65.0 Cyanides 
Excl.:  hydrogen cyanide (T57.3)  

T65.1 Strychnine and its salts 

T65.2 Tobacco and nicotine 

T65.3 Nitroderivatives and aminoderivatives of 
benzene and its homologues 
Aniline [benzenamine]  

Nitrobenzene  

Trinitrotoluene 

T65.4 Carbon disulfide 

T65.5 Nitroglycerin and other nitric acids and 
esters 
1,2,3-Propanetriol trinitrate 

T65.6 Paints and dyes, not elsewhere classified 

T65.8 Toxic effect of other specified substances 

T65.9 Toxic effect of unspecified substance 
Poisoning NOS 

 

Other and unspecified effects of 
external causes 
(T66-T78)  

T66 Unspecified effects of radiation 
Radiation sickness 

Excl.:  specified adverse effects of radiation, 

such as:  

 burns (T20-T31)  

 leukaemia (C91-C95)  

 radiation:  

 gastroenteritis and colitis (K52.0)  

 pneumonitis (J70.0)  

 related disorders of the skin and 

subcutaneous tissue (L55-L59)  

 sunburn (L55.-)  

 

 

 

 

T63.8 Tác dụng độc do tiếp xúc với xúc vật tiết 
nọc độc khác 
N c độc của động v t lư ng cư 

T63.9 Tác dụng độc do tiếp xúc vật tiết nọc độc 
chưa xác định 

T64 Tác dụng độc do thực phẩm nhiễm 
aflatoxin và độc t  nấm khác 

T65 Tác dụng độc do chất khác và chưa 
xác định 

T65.0 Cyanid 
Loại trừ:  hydrogen cyanid (T57.3)  

T65.1 Strychnin và mu i của nó 

T65.2 Thu c lá và nicotin 

T65.3 Dẫn xuất nitro và amino của benzen và 
chất đồng đẳng 
Anilin [benzenamine]  

Nitrobenzen  

Trinitrotoluen 

T65.4 Carbon disulfid 

T65.5 Nitroglycerin và acid nitric và ester khác 
1,2,3-Propanetriol trinitrat-1,2,3 

T65.6 Sơn và thu c nhuộm, kh ng xếp loại ở nơi 
khác 

T65.8 Tác dụng độc của các chất đã xác định 
khác 

T65.9 Tác dụng độc của các chất chưa xác định 
Nhiễm độc K  K 

 
Tác dụng khác và chưa xác định của 
căn nguyên bên ngoài 
(T66-T78)  

T66 Tác dụng chưa xác định của tia xạ 
Bệnh do tia xạ 

Loại trừ:  T c dụng phụ đã x c đ nh của tia xạ, 

như:  

 b ng (T20-T31)  

 bệnh bạch cầu (C91-C95)  

 tia xạ:  

 vi m dạ d y ruột v  vi m ruột 

(K52.0)  

 vi m phổi (J70.0)  

 tổn thương da v  mô dưới da 

có liên quan (L55-L59)  

 ch y nắng (L55.-)  
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T67 Effects of heat and light 
Excl.:  burns (T20-T31)  

 erythema [dermatitis] ab igne (L59.0)  

malignant hyperthermia due to 

anaesthesia (T88.3)  

radiation-related disorders of the skin and 

subcutaneous tissue (L55-L59)  

 sunburn (L55.-)  

sweat disorders due to heat (L74-L75)  

T67.0 Heatstroke and sunstroke 
Heat:  

 apoplexy  

 pyrexia 

Siriasis  

Thermoplegia 

 
T67.1 Heat syncope 

Heat collapse 

T67.2 Heat cramp 

T67.3 Heat exhaustion, anhydrotic 
Heat prostration due to water depletion 

Excl.:  heat exhaustion due to salt depletion 

(T67.4)  

T67.4 Heat exhaustion due to salt depletion 
Heat prostration due to salt (and water) depletion 

T67.5 Heat exhaustion, unspecified 
Heat prostration NOS 

T67.6 Heat fatigue, transient 

T67.7 Heat oedema 

T67.8 Other effects of heat and light 

T67.9 Effect of heat and light, unspecified 

T68 Hypothermia 
Accidental hypothermia 

Excl.:  frostbite (T33-T35)  

 hypothermia (of):  

 following anaesthesia (T88.5)  

 newborn (P80.-)  

 not associated with low environmental 

temperature (R68.0)  

T69 Other effects of reduced 
temperature 
Excl.:  frostbite (T33-T35)  

T69.0 Immersion hand and foot 
Trench foot 

T69.1 Chilblains 

T69.8 Other specified effects of reduced 
temperature 

T69.9 Effect of reduced temperature, unspecified 

T70 Effects of air pressure and water 
pressure 

T67 Tác dụng do nhiệt và ánh sáng 
Loại trừ:  B ng (T20-T31)  

 Ban đ  (viêm da) (L59.0)  

Sốt cao  c t nh do g y m  (T88.3)  

Tổn thương da v  mô dưới da li n 

quan tới tia xạ (L55-L59)  

Ch y nắng (L55.-)  

rối loạn tiết mồ hôi do nhiệt (L74-

L75)  

T67.0 Đột quỵ do nhiệt và say nắng 
Nhiệt:  

 đột quỵ 

 sốt cao  

Cảm nắng  

Cảm nhiệt  

T67.1 Ngất do nhiệt 
Truỵ mạch do nhiệt 

T67.2 Chuột rút do nhiệt 

T67.3 Suy kiệt do nhiệt, gi m tiết mồ h i 
Mệt lả do nhiệt v  mất nước 

Loại trừ:  suy kiệt do nhiệt v  mất muối (T67.4)  

T67.4 Suy kiệt do nhiệt bởi mất mu i 
Mệt lả do nhiệt v  mất muối (v  nước) 

T67.5 Suy kiệt do nhiệt, chưa xác định 
Mệt lả do nhiệt K  K 

T67.6 Mệt do nhiệt, nhất thời 

T67.7 Phù do nhiệt 

T67.8 Tác động khác của nhiệt và ánh sáng 

T67.9 Tác động nhiệt và ánh sáng, chưa xác 
định 

T68 Hạ nhiệt độ 
Hạ nhiệt do tai nạn 

Loại trừ:  tổn thương do cóng lạnh (T33-T35) 

 Hạ nhiệt:  

 sau gây mê (T88.5)  

 sơ sinh (P80.-)  

 không kết hợp với hạ nhiệt độ môi 

trư ng ( 68.0)  

T69 Tác dụng khác của gi m nhiệt độ 
Loại trừ:  tổn thương do cóng lạnh (T33-T35)  

T69.0 Ngâm nước bàn tay và bàn chân 
Ch n n t nẻ 

T69.1 Bệnh cước 

T69.8 Tác dụng xác định khác của hạ nhiệt 

T69.9 Tác dụng hạ nhiệt, chưa xác định 

T70 Tác động của áp lực kh ng khí và 
áp lực nước 
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T70.0 Otitic barotrauma 
Aero-otitis media  

Effects of change in ambient atmospheric pressure 

or water pressure on ears 

T70.1 Sinus barotrauma 
Aerosinusitis  

Effects of change in ambient atmospheric pressure 

on sinuses 

T70.2 Other and unspecified effects of high 
altitude 
Alpine sickness  

Anoxia due to high altitude  

Barotrauma NOS  

Hypobaropathy  

Mountain sickness 

Excl.:  polycythaemia due to high altitude 

(D75.1)  

T70.3 Caisson disease [decompression 
sickness] 
Compressed-air disease  

Diver palsy or paralysis 

T70.4 Effects of high-pressure fluids 
Traumatic jet injection (industrial) 

T70.8 Other effects of air pressure and water 
pressure 
Blast injury syndrome 

T70.9 Effect of air pressure and water pressure, 
unspecified 

T71 Asphyxiation 
Suffocation (by strangulation)  

Systemic oxygen deficiency due to:  

 low oxygen content in ambient air  

 mechanical threat to breathing 

Excl.:  anoxia due to high altitude (T70.2)  

 asphyxia from:  

 carbon monoxide (T58)  

 inhalation of food or foreign body 

(T17.-)  

 other gases, fumes and vapours(T59.-)  

 respiratory:  

 distress 

 syndrome in adult (J80)  

 in newborn (P22.-)  

T73 Effects of other deprivation 

T73.0 Effects of hunger 
Deprivation of food  

Starvation 

T73.1 Effects of thirst 
Deprivation of water 

T73.2 Exhaustion due to exposure 

T73.3 Exhaustion due to excessive exertion 
Overexertion 

T73.8 Other effects of deprivation 

T70.0 Viêm tai do chấn thương khí áp 
 i m tai gi a do  p lực kh  

T c dụng thay đổi  p lực kh  quy n ho c  p lực 

nước tr n tai  

T70.1 Viêm xoang do chấn thương khí áp 
 i m xoang do  p lực kh  

T c dụng thay đổi  p lực kh  quy n tr n xoang  

T70.2 Tác dụng khác và chưa xác định của độ 
cao 
Chóng m t tr n n i cao  

Thiếu oxy mô do ở độ cao 

Chấn thương kh   p chưa x c đ nh kh c  

Bệnh lý giảm kh   p  

Bệnh lý tr n n i cao  

Loại trừ:  t ng hồng cầu do ở độ cao (D75.1)  

T70.3 Bệnh do thùng lặn (bệnh lý do gi m áp) 
Bệnh do không kh  n n  

Liệt nh  v  liệt của thợ l n 

T70.4 Tác động của áp lực dịch cao 
Chấn thương do bơm tia kh  (công nghiệp) 

T70.8 Tác động khác của áp lực khí và áp lực 
nước 
Hội ch ng chấn thương do nổ 

T70.9 Tác động áp lực khí và áp lực nước chưa 
xác định 

T71 Ngạt thở 
Ngạt thở (do bóp ngh t)  

Suy giảm oxy to n th n do:  

 lượng oxy thấp trong không kh  xung quanh  

 rối loạn cơ h c v  hô hấp 

Loại trừ:  Thiếu oxy mô do ở độ cao (T70.2)  

 ngạt thở do:  

 carbon monoxid (T58)  

 H t phải th c  n ho c v t lạ (T17.-)  

 Kh  khói v  hơi kh c (T59.-)  

 Hô hấp:  

 Suy kiệt 

 ngư i lớn (J80)  

 sơ sinh (P22.-)  

T73 Tác động của các thiếu hụt khác 

T73.0 Tác động của đói 
Thiếu thực ph m  

 ói l u d i 

T73.1 Tác động của khát 
Thiếu nước 

T73.2 Kiệt sức do phơi nhiễm 

T73.3 Kiệt sức do c  gắng quá sức 
Cố gắng qu  m c 

T73.8 Tác động khác của thiếu hụt 
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T73.9 Effect of deprivation, unspecified 

T74 Maltreatment syndromes 
Use additional code, if desired, to identify current 

injury. 

T74.0 Neglect or abandonment 

T74.1 Physical abuse 
Battered:  

 baby or child syndrome NOS  

 spouse syndrome NOS 

T74.2 Sexual abuse 

T74.3 Psychological abuse 

T74.8 Other maltreatment syndromes 
Mixed forms 

T74.9 Maltreatment syndrome, unspecified 
Effects of:  

 abuse of adult NOS  

 child abuse NOS 

T75 Effects of other external causes 
Excl.:  adverse effects NEC (T78.-)  

burns (electric) (T20-T31)  

T75.0 Effects of lightning 
Shock from lightning  

Struck by lightning NOS 

 

T75.1 Drowning and nonfatal submersion 
Immersion  

Swimmer cramp 

T75.2 Effects of vibration 
Pneumatic hammer syndrome  

Traumatic vasospastic syndrome  

Vertigo from infrasound 

T75.3 Motion sickness 
Airsickness  

Seasickness  

Travel sickness 

T75.4 Effects of electric current 
Electrocution  

Shock from electric current 

T75.8 Other specified effects of external causes 
Effects of:  

 abnormal gravitation [G] forces  

 weightlessness 

T78 Adverse effects, not elsewhere 
classified 
Note:  This category is to be used as the primary 

code to identify the effects, not elsewhere 

classifiable, of unknown, undetermined or 

ill-defined causes. For multiple coding 

purposes this category may be used as an 

additional code to identify the effects of 

conditions classified elsewhere. 

Excl.:  complications of surgical and medical 

T73.9 Tác dụng thiếu hụt chưa xác định 

T74 Hội chứng đ i xử sai trái 
S  dụng mã số phụ nếu muốn đ  x c đ nh tổn 

thương hiện nay. 

T74.0 Sao nhãng hoặc từ bỏ 

T74.1 Lạm dụng thể lực 
Biến dạng:  

 hội ch ng sơ sinh ho c trẻ em K  K  

 hội ch ngvợ/chồng K  K 

T74.2 Lạm dụng tình dục 

T74.3 Lạm dụng tâm lý học 

T74.8 Hội chứng đ i xử sai trái khác 
Th  h n hợp 

T74.9 Hội chứng đ i xử sai trái, chưa xác định 
T c động của:  

 lạm dụng ở ngư i lớn K  K  

 lạm dụng ở trẻ em K  K 

T75 Tác động của căn nguyên bên 
ngoài 
Loại trừ:  T c dụng phụ không xếp loại ở nơi 

khác (T78.-)  

 B ng (điện) (T20-T31)  

T75.0 Tác động của tia chớp sét 
Cho ng do tia chớp s t  

S t đ nh K  K 

T75.1 Đu i và bị nhấn chìm kh ng chết 
Nhấn ch m 

Chuột r t ở ngư i bơi  

T75.2 Tác động của chấn động 
Hội ch ng do b a n n kh  

Hội ch ng chấn thương co thắt mạch  

Chóng m t do tần số thấp  

T75.3 Chuyển động gây bệnh 
Say máy bay  

Say t u bi n 

Say do du l ch  

T75.4 Tác động của dòng điện 
 iện gi t 

Cho ng do điện  

T75.8 Tác động đã xác định khác của căn 
nguyên bên ngoài 
T c dụng của:  

 lực hấp dẫn không b nh thư ng (G)  

 t nh trạng mất tr ng lượng 

T78 Tác động phụ kh ng xếp loại ở nơi 
khác 
Note:  Ph n loại n y đ  s  dụng như mã số 

chủ yếu đ  x c đ nh t c động, không 

xếp loại ở nơi kh c, không biết, chưa 

x c đ nh ho c c n nguy n không đ nh 

được.  ới mục đ ch d ng nhi u mã số 

ph n loại n y có th  d ng như mã số 
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care NEC (T80-T88)  

T78.0 Anaphylactic shock due to adverse food 
reaction 

T78.1 Other adverse food reactions, not 
elsewhere classified 
Excl.:  bacterial foodborne intoxications (A05.-)  

 dermatitis due to food (L27.2)  

 dermatitis due to food  

 in contact with the skin (L23.6, L24.6, 

L25.4)  

T78.2 Anaphylactic shock, unspecified 

Allergic shock  

Anaphylactic reaction  

Anaphylaxis 

NOS 

Excl.:  anaphylactic shock due to:  

 adverse effect of correct medicinal 

substance properly administered 

(T88.6)  

 adverse food reaction (T78.0)  

 serum (T80.5)  

T78.3 Angioneurotic oedema 
Giant urticaria  

Quincke oedema 

Excl.:  urticaria (L50.-)  

 urticaria  

 serum (T80.6)  

T78.4 Allergy, unspecified 
Allergic reaction NOS  

Hypersensitivity NOS  

Idiosyncracy NOS 

Excl.:  allergic reaction NOS to correct medicinal 

substance properly administered (T88.7)  

specified types of allergic reaction such 

as:  

 allergic gastroenteritis and colitis 

(K52.2)  

 dermatitis (L23-L25, L27.-)  

 hay fever (J30.1)  

T78.8 Other adverse effects, not elsewhere 
classified 

T78.9 Adverse effect, unspecified 
Excl.:  adverse effect of surgical and medical 

care NOS (T88.9)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

th m đ  x c đ nh t c động của t nh 

trạng được xếp loại ở nơi kh c. 

Loại trừ:  biến ch ng phẫu thu t v  ch m sóc y 

tế không xếp loại ở nơi kh c (T80-

T88)  

T78.0 Choáng ph n vệ do ph n ứng phụ của 
thực phẩm 

T78.1 Ph n ứng phụ khác của thực phẩm kh ng 
xếp loại ở nơi khác 
Loại trừ:  Nhiễm tr ng nhiễm độc thực ph m 

(A05.-)  

  i m da do thực ph m L27.2  

 tiếp x c với da(L23.6, L24.6, 

L25.4)  

T78.2 Choáng ph n vệ, chưa xác định 

Sốc d   ng  

Phản  ng phản vệ  

Phản vệ  

K  K 

Loại trừ:  Sốc phản vệ do:  

 t c dụng phụ của dược ph m d ng 

đ ng quy c ch (T88.6)  

 phản  ng phụ của thực ph m 

(T78.0)  

 huyết thanh (T80.5)  

T78.3 Phù nề do r i loạn thần kinh huyết qu n 
M  đay lớn  

Phù Quincke 

Loại trừ:  M y đay L50.-  

 Huyết thanh (T80.6)  

T78.4 Dị ứng chưa xác định 
Phản  ng d   ng K  K  

T ng mẫn cảm K  K  

  c  ng K  K 

Loại trừ:  phản d   ng chưa x c đ nh kh c với 

dược ph m s  dụng đ ng quy c ch 

(T88.7)  

 Ki u phản  ng d   ng đ c hiệu như:  

 d   ng vi m dạ d y t  tr ng v  đại 

tràng (K52.2)  

 viêm da (L23-L25, L27.-)  

 d   ng phấn hoa (J30.1)  

T78.8 Tác dụng phụ khác, kh ng xếp loại ở nơi 
khác 

T78.9 Tác dụng phụ chưa xác định 
Loại trừ: t c dụng phụ trong phẫu thu t v  ch m 

sóc y tế K  K (T88.9)  
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Certain early complications of trauma 
(T79-T79)  

T79 Certain early complications of 
trauma, not elsewhere classified 
Excl.:  complications of surgical and medical 

care NEC (T80-T88)  

 respiratory:  

 distress 

 syndrome of adult (J80)  

 in newborn (P22.-)  

when occurring during or following 

medical procedures (T80-T88)  

T79.0 Air embolism (traumatic) 
Excl.:  air embolism complicating:  

 abortion or ectopic or molar 

pregnancy (O00-O07, O08.2)  

 pregnancy, childbirth and the 

puerperium (O88.0)  

T79.1 Fat embolism (traumatic) 
Excl.:  fat embolism complicating:  

 abortion or ectopic or molar 

pregnancy (O00-O07, O08.2)  

 pregnancy, childbirth and the 

puerperium (O88.8)  

T79.2 Traumatic secondary and recurrent 
haemorrhage 

T79.3 Post-traumatic wound infection, not 
elsewhere classified 
Use additional code (B95-B98), if desired, to 

identify infectious agent. 

T79.4 Traumatic shock 
Shock (immediate)(delayed) following injury 

Excl.:  shock:  

 anaesthetic (T88.2)  

 anaphylactic:  

 NOS (T78.2)  

 due to:  

 adverse food reaction (T78.0)  

 correct medicinal substance 

properly administered (T88.6)  

 serum (T80.5)  

 complicating abortion or ectopic or 

molar pregnancy (O00-O07, O08.3)  

 electric (T75.4)  

 lightning (T75.0)  

 nontraumatic NEC (R57.-)  

 obstetric (O75.1)  

 postoperative (T81.1)  

T79.5 Traumatic anuria 
Crush syndrome  

Renal failure following crushing 

 
 
 
 
 

Một vài biến chứng sớm của chấn 
thương 
(T79-T79)  

T79 Một vài biến chứng sớm của chấn 
thương kh ng xếp loại ở nơi khác 
Loại trừ:  Biến ch ng phẫu thu t v  ch m sóc y 

tế không xếp loại ở nơi kh c (T80-

T88)  

 Hô hấp:  

 suy kiệt 

 ngư i lớn (J80)  

 Sơ sinh (P22.-)  

 khi xảy ra trong ho c sau thủ thu t y tế 

(T80-T88)  

T79.0 Nghẽn mạch kh ng khí (chấn thương) 
Loại trừ:  Biến ch ng ngh n mạch không kh :  

 s y thai ho c lạc ch  ho c ch a 

tr ng (O00-O07, O08.2)  

 thai ngh n, l c sinh con v  sản kỳ 

(O88.0)  

T79.1 Nghẽn mạch mỡ (chấn thương) 
Loại trừ:  Biến ch ng ngh n mạch m  khi:  

 s y thai ho c ch a ngo i t  cung 

ho c ch a tr ng (O00-O07, O08.2)  

 mang thai, khi đẻ v  sau đẻ 

(O88.8)  

T79.2 Chấn thương thứ phát và ch y máu tái 
phát 

T79.3 Nhiễm trùng vết thương sau chấn thương, 
kh ng xếp loại ở nơi khác 
D ng mã bổ sung (B95-B97) nếu muốn đ  x c 

đ nh t c nh n g y nhiễm 

T79.4 Choáng chấn thương 
Cho ng (t c th ) (muộn) sau tổn thương 

Loại trừ:  Sốc do:  

 gây mê (T88.2)  

 phản vệ:  

 K  K (T78.2)  

 do:  

 phản  ng phụ của thực 

ph m (T78.0)  

 dược ph m d ng đ ng quy 

cách (T88.6)  

 huyết thanh (T80.5)  

 Biến ch ng sảy thai ho c ch a 

ngo i t  cung ho c ch a tr ng 

(O00-O07, O08.3)  

  iện (T75.4)  

 Tia chớp s t (T75.0)  

 Không chấn thương không xếp loại 

ở nơi kh c ( 57.-)  

 Sản khoa (O75.1)  

 H u phẫu (T81.1)  

T79.5 V  niệu do chấn thương 
Hội ch ng v i lấp  

Suy th n sau v i lấp 
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T79.6 Traumatic ischaemia of muscle 
Compartment syndrome  

Volkmann ischaemic contracture 

Excl.:  anterior tibial syndrome (M76.8)  

T79.7 Traumatic subcutaneous emphysema 
Excl.:  emphysema (subcutaneous) resulting 

from a procedure (T81.8)  

T79.8 Other early complications of trauma 

T79.9 Unspecified early complication of trauma 

 
Complications of surgical and medical 
care, not elsewhere classified 
(T80-T88)  
  
Use additional external cause code (Chapter XX), if 

desired, to identify devices involved and details of 

circumstances.  

Use additional code (B95-B98), if desired, to identify 

infectious agent. 

Excl.:  adverse effects of drugs and medicaments (A00-

R99, T78.-)  

any encounters with medical care for postoperative 

conditions in which no complications are present, 

such as:  

 artificial opening status (Z93.-)  

 closure of external stoma (Z43.-)  

 fitting and adjustment of external prosthetic 

device (Z44.-)  

burns and corrosions from local applications and 

irradiation (T20-T32)  

complications of surgical procedures during 

pregnancy, childbirth and the puerperium (O00-

O99)  

poisoning and toxic effects of drugs and chemicals 

(T36-T65)  

specified complications classified elsewhere, such 

as:  

 cerebrospinal fluid leak from spinal puncture 

(G97.0)  

 colostomy malfunction (K91.4)  

 disorders of fluid and electrolyte balance (E86-

E87)  

 functional disturbances following cardiac 

surgery (I97.0-I97.1)  

 postgastric surgery syndromes (K91.1)  

 postlaminectomy syndrome NEC (M96.1)  

 postmastectomy lymphoedema syndrome 

(I97.2)  

 postsurgical blind-loop syndrome (K91.2)  

T80 Complications following infusion, 
transfusion and therapeutic 
injection 
Incl.:  perfusion 

Excl.:  bone-marrow transplant rejection (T86.0)  

 

T79.6 Thiếu máu của cơ do chấn thương 
Hội ch ng v ch ng n 

Co c ng do thiếu m u cục bộ  olkmann  

Loại trừ:  hội ch ng xương ch y trước (M76.8)  

T79.7 Khí thũng do chấn thương 
Loại trừ:  kh  thũng (dưới da) do thủ thu t 

(T81.8)  

T79.8 Biến chứng sớm khác của chấn thương 

T79.9 Biến chứng sớm chưa xác định của chấn 
thương 

 
Biến chứng phẫu thuật và chăm sóc y 
tế kh ng xếp loại ở nơi khác 
(T80-T88)  
 
S  dụng th m mã số c n nguy n b n ngo i (chương   ), 

nếu muốn x c đ nh dụng cụ li n quan v  chi tiết ho n cảnh.  

S  dụng mã số th m (B95-B97), nếu muốn x c đ nh t c 

nh n nhiễm tr ng 

Loại trừ:  T c dụng phụ của thuốc v  dược ph m (A00-

R99, T78.-) với bất kỳ trở ngại n o trong ch m 

sóc y tế của t nh trạng h u phẫu chưa có biến 

ch ng, như:  

 Tình trạng mở l  nh n tạo (Z93.-)  

  óng l  nh n tạo b n ngo i (Z43.-)  

 Lắp r p v  đi u chỉnh bộ ph n giả b n 

ngoài (Z44.-) b ng v   n m n do thuốc tại 

ch  v  chiếu tia (T20-T32) 

  Biến ch ng của phẫu thu t trong thai ngh n, 

sinh đẻ v  sản kỳ (O00-O99)  

 Ngộ độc v  t c dụng độc của thuốc v  ho  chất 

(T36-T65)  

   c đ nh biến ch ng xếp loại ở đ u, như:  

 d ch tu  sống r  rỉ từ ch  ch c tu  (G97.0)  

 mở thông đại tr ng không ho n hảo (K91.4) 

 rối loạn c n b ng nước v  điện giải (E86-

E87)  

 rối loạn ch c n ng sau phẫu thu t tim 

(I97.0-I97.1)  

 hội ch ng h u phẫu thu t dạ d y (K91.1)  

 hội ch ng h u phẫu thu t cắt b  đốt sống 

không xếp loại ở nơi kh c (M96.1)  

 hội ch ng ph  bạch huyết sau phẫu thu t 

tuyến v  (I97.2)  

 hội ch ng tắc ống dẫn sau phẫu thu t 

(K91.2)  

 

T80 Biến chứng huyết qu n sau tiêm 
truyền, truyền máu và tiêm thu c 
Bao gồm:  truy n d ch 

Loại trừ:  thải b  sau gh p tủy xương (T86.0)  
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T80.0 Air embolism following infusion, 
transfusion and therapeutic injection 

T80.1 Vascular complications following infusion, 
transfusion and therapeutic injection 

Phlebitis  

Thromboembolism  

Thrombophlebitis 

following infusion, 

transfusion and 

therapeutic injection 

Excl.:  the listed conditions when specified as:  

 due to prosthetic devices, implants and 

grafts (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)  

 postprocedural (T81.7)  

T80.2 Infections following infusion, transfusion 
and therapeutic injection 

Infection  

Sepsis 

following infusion, transfusion 

and therapeutic injection 

Use additional code (R57.2) , if desired, to identify 

septic shock 

Excl.:  the listed conditions when specified as:  

 due to prosthetic devices, implants and 

grafts (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, 

T84.5-T84.7, T85.7)  

 postprocedural (T81.4)  

T80.3 ABO incompatibility reaction 
Incompatible blood transfusion  

Reaction to blood-group incompatibility in 

infusion or transfusion 

T80.4 Rh incompatibility reaction 
Reaction due to Rh factor in infusion or 

transfusion 

T80.5 Anaphylactic shock due to serum 
Excl.:  shock:  

 allergic NOS (T78.2)  

 anaphylactic:  

 NOS (T78.2)  

 due to adverse effect of correct 

medicinal substance properly 

administered (T88.6)  

T80.6 Other serum reactions 
Intoxication by serum  

Protein sickness  

Serum:  

 rash  

 sickness  

 urticaria 

Excl.:  serum hepatitis (B16.-)  

T80.8 Other complications following infusion, 
transfusion and therapeutic injection 

T80.9 Unspecified complication following 
infusion, transfusion and therapeutic 
injection 
Transfusion reaction NOS 

 

 

T80.0 Nghẽn mạch kh ng khí sau tiêm truyền, 
truyền máu và tiêm thu c 

T80.1 Biến chứng huyết qu n sau tiêm truyền, 
truyền máu và tiêm thu c 

 i m t nh mạch 

Bệnh ngh n mạch  

huyết khối  

 i m t nh mạch  

huyết khối  

sau ti m truy n, truy n 

m u v  ti m thuốc 

Loại trừ:  Bảng k  t nh trạng x c đ nh như:  

 do thiết b  giả nh n tạo, cấy v  

ghép (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)  

 sau thủ thu t (T81.7)  

T80.2 Nhiễm trùng sau tiêm truyền, truyền máu 
và tiêm thu c 

Nhiễm tr ng  

 ãng khu n huyết  

sau ti m try n, truy n 

m u v  ti m thuốc 

S  dụng mã bổ sung ( 57.2) nếu muốn x c đ nh 

sốc nhiễm khu n 

Loại trừ:  Bảng k  t nh trạng khi x c đ nh như:  

 do thiết b  giả nh n tạo, cấy v  

ghép (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, 

T84.5-T84.7, T85.7)  

 sau thủ thu t (T81.4)  

T80.3 Ph n ứng tương tác ABO 
Tương t c trong try n m u 

Phản  ng tương t c nhóm m u trong ti m truy n 

ho c truy n m u  

T80.4 Ph n ứng tương tác Rh 
Phản  ng do yếu tố  h trong ti m truy n ho c 

truy n m u 

T80.5 Choáng ph n vệ do huyết thanh 
Loại trừ:  Choáng:  

 d   ng chưa x c đ nh kh c (T78.2)  

 phản vệ:  

 chưa x c đ nh kh c (T78.2)  

 do t c dụng phụ khi s  dụng 

hợp lý dược ph m (T88.6) 

 
T80.6 Ph n ứng huyết thanh khác 

Nhiễm độc do huyết thanh  

Bênh lý do Protein  

huyết thanh:  

 Phát ban  

 Bệnh lý  

 M  đay 

Loại trừ:  vi m gan huyết thanh (B16.-)  

T80.8 Biến chứng khác sau tiêm truyền, truyền 
máu và tiêm thu c 

T80.9 Biến chứng khác sau tiêm truyền, truyền 
máu và tiêm thu c chưa xác định 
Phản  ng truy n d ch K  K 
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T81 Complications of procedures, not 
elsewhere classified 
Excl.:  adverse effect of drug NOS (T88.7)  

 complication following:  

 immunization (T88.0-T88.1)  

 infusion, transfusion and therapeutic 

injection (T80.-)  

specified complications classified 

elsewhere, such as:  

 complications of prosthetic devices, 

implants and grafts (T82-T85)  

 dermatitis due to drugs and 

medicaments (L23.3, L24.4, L25.1, 

L27.0-L27.1)  

 failure and rejection of transplanted 

organs and tissues (T86.-)  

 poisoning and toxic effects of drugs 

and chemicals (T36-T65)  

T81.0 Haemorrhage and haematoma 
complicating a procedure, not elsewhere 
classified 
Haemorrhage at any site resulting from a 

procedure 

Excl.:  haematoma of obstetric wound (O90.2)  

haemorrhage due to prosthetic devices, 

implants and grafts (T82.8, T83.8, T84.8, 

T85.8)  

T81.1 Shock during or resulting from a 
procedure, not elsewhere classified 

Collapse NOS  

Shock 

(endotoxic)(hypovolaemic) 

Postoperative shock NOS 

during or following 

a procedure 

Use additional code (R57.2) , if desired, to identify 

septic shock 

Excl.:  shock:  

 anaesthetic (T88.2)  

 anaphylactic:  

 NOS (T78.2)  

 due to:  

 correct medicinal substance 

properly administered (T88.6)  

 serum (T80.5)  

 electric (T75.4)  

 following abortion or ectopic or molar 

pregnancy (O00-O07, O08.3)  

 obstetric (O75.1)  

 traumatic (T79.4)  

T81.2 Accidental puncture and laceration during 
a procedure, not elsewhere classified 

 Accidental perforation of:  

 blood 

vessel  

 nerve  

 organ 

by 

catheter  

endoscope  

instrument  

probe 

during a 

procedure 

Excl.:  damage from instruments during delivery 

(O70-O71)  

T81 Biến chứng của thủ thuật, kh ng 
xếp loại ở nơi khác 
Loại trừ:  T c dụng phụ của thuốc chưa x c đ nh 

khác (T88.7)  

 Biến ch ng sau:  

 g y miễn d ch (T88.0-T88.1)  

 ti m try n, truy n m u v  ti m 

thuốc (T80.-)  

Biến ch ng đã x c đ nh xếp loại ở nơi 

kh c như:  

 biến ch ng do thiết b  nh n tạo, 

cấy v  gh p (T82-T85)  

 vi m da do thuốc v  dược ph m  

(L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-

L27.1) 

 Thất bại v  thải b  gh p phủ tạng 

v  tổ ch c (T86) 

 nhiễm độc v  t c dụng độc của 

thuốc v  ho  chất (T36-T65)  

T81.0 Biến chứng ch y máu và tụ máu do thủ 
thuật, kh ng xếp loại ở nơi khác 
Chảy m u tại bất kỳ v  tr  n o h u quả từ thủ thu t 

Loại trừ:  Tụ m u vết thương sản khoa (O90.2)  

 Chảy m u do thiết b  nh n tạo, cấy v  

ghép (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)  

T81.1 Choáng kéo dài hoặc hậu qu  từ thủ thuật, 
kh ng xếp loại ở nơi khác 

Trụy mạch chưa x c  

đ nh kh c  

Choáng (nội độc tố) 

(giảm th  t ch)  

Cho ng h u phẫu chưa  

x c đ nh kh c 

trong ho c sau thủ 

thu t 

S  dụng mã bổ sung ( 57.2) nếu muốn x c đ nh 

sốc nhiễm khu n 

Loại trừ:  Choáng:  

 Gây mê (T88.2)  

 Phản vệ:  

 Chưa x c đ nh kh c (T78.2)  

 do:  

 s  dụng hợp lý dược ph m 

(T88.6)  

 huyết thanh (T80.5)  

 điện (T75.4)  

 biến ch ng sảy thai ho c ch a 

ngo i t  cung (O00-O07, O08.3)  

 sản khoa (O75.1)  

 chấn thương (T79.4)  

 
 
T81.2 Tai biến thủng và rách trong thủ thuật 

kh ng xếp loại ở nơi khác 
Thủng do vô ý của:  

 mạch m u 

 d y thần kinh 

 nội tạng 
do  

ống thông 

nội soi 

dụng cụ, que 

th m d  

trong khi  

thủ thu t 

Loại trừ:  Tổn thương do dụng cụ trong khi sinh 
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perforation, puncture or laceration caused 

by device or implant intentionally left in 

operation wound (T82-T85)  

specified complications classified 

elsewhere, such as broad ligament 

laceration syndrome [Allen-Masters] 

(N83.8)  

T81.3 Disruption of operation wound, not 
elsewhere classified 

Dehiscence  

Rupture 
of operation wound 

Excl.:  disruption of:  

 caesarean-section wound (O90.0)  

 perineal obstetric wound (O90.1)  

T81.4 Infection following a procedure, not 
elsewhere classified 

Abscess:  

 intra-abdominal  

 stitch  

 subphrenic  

 wound 

Sepsis 

postprocedural 

Use additional code, if desired, to identify other 

manifestations of infection, such as sepsis or 

abscess. 

Excl.:  infection due to:  

 infusion, transfusion and therapeutic 

injection (T80.2)  

 prosthetic devices, implants and grafts 

(T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-

T84.7, T85.7)  

obstetric surgical wound infection 

(O86.0)  

T81.5 Foreign body accidentally left in body 
cavity or operation wound following a 
procedure 

Adhesions  

Obstruction  

Perforation 

due to foreign body accidentally 

left in operation wound or body 

cavity 

Excl.:  obstruction or perforation due to 

prosthetic devices and implants 

intentionally left in body (T82.0-T82.5, 

T83.0-T83.4, T84.0-T84.4, T85.0-T85.6)  

T81.6 Acute reaction to foreign substance 
accidentally left during a procedure 
Peritonitis:  

 aseptic  

 chemical 

T81.7 Vascular complications following a 
procedure, not elsewhere classified 
Air embolism following procedure NEC 

Excl.:  embolism:  

 complicating:  

 abortion or ectopic or molar 

pregnancy (O00-O07, O08.2)  

 pregnancy, childbirth and the 

puerperium (O88.-)  

 due to prosthetic devices, implants and 

(O70-O71)  

 uy n thủng, ch c ho c l m r ch do 

dụng cụ ho c mảnh cấy chủ đ nh đ  

lại trong vết mổ g y ra (T82-T85)  

 Biến ch ng đã x c đ nh xếp loại ở nơi 

khác 

 Hội ch ng r ch d y ch ng rộng 

[Alien-Masters] (N83.8)  

T81.3 Thủng của vết mổ, kh ng xếp loại ở nơi 
khác 

T ch r i 

Tho t v   

của vết 

mổ 

Loại trừ:  Thủng của:  

 vết mổ đẻ (O90.0)  

 vết mổ sản khoa đ y ch u (O90.1)  

T81.4 Nhiễm trùng sau thủ thuật, kh ng xếp loại 
ở nơi khác 

Áp xe:  

 trong ổ bụng  

 mũi kh u  

 dưới cơ ho nh  

 vết thương 

Nhiễm khu n  

sau thủ thu t 

S  dụng mã bổ sung nếu muốn x c đ nh c c bi u 

 hiện kh c của nhiễm tr ng, như nhiễm tr ng ho c 

 áp xe 

Loại trừ:  Nhiễm tr ng do:  

 ti m truy n, try n m u v  ti m 

thuốc (T80.2)  

 do thiết b  nh n tạo, cấy v  gh p 

(T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-

T84.7, T85.7)  

 Nhiễm tr ng vết thương mổ sản 

(O86.0)  

T81.5 Vật lạ do v  ý để lại trong khoang cơ thể 
hoặc vết mổ sau khi thủ thuật 

Dính  

Tắc ngh n  

 uy n thủng 

do vô ý đ  lại v t lạ trong vết 

mổ ho c khoang cơ th  

Loại trừ:  Tắc ngh n ho c thủng do thiết b  nh n 

tạo v  gh p chủ đ nh đ  lại trong cơ 

th  (T82.0-T82.5, T83.0-T83.4, 

T84.0-T84.4, T85.0-T85.6)  

 
 
T81.6 Ph n ứng cấp tính do vật lạ v  ý để lại 

trong khi thủ thuật 
 i m ph c mạc:  

 vô khu n 

 ho  chất  

T81.7 Biến chứng huyết qu n sau thủ thuật, 
không xếp loại ở nơi khác 
Ngh n mạch kh  sau thủ thu t không xếp loại ở nơi 

khác 

Loại trừ:  Ngh n mạch:  

 biến ch ng:  

 sảy thai ho c ch a ngo i t  

cung ho c ch a tr ng (O00-
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grafts (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)  

 following infusion, transfusion and 

therapeutic injection (T80.0)  

 traumatic (T79.0)  

T81.8 Other complications of procedures, not 
elsewhere classified 
Complication of inhalation therapy  

Emphysema (subcutaneous) resulting from a 

procedure  

Persistent postoperative fistula 

Excl.:  hypothermia following anaesthesia 

(T88.5)  

malignant hyperthermia due to 

anaesthesia (T88.3)  

T81.9 Unspecified complication of procedure 

T82 Complications of cardiac and 
vascular prosthetic devices, 
implants and grafts 
Excl.:  failure and rejection of transplanted 

organs and tissues (T86.-)  

T82.0 Mechanical complication of heart valve 
prosthesis 

Breakdown (mechanical)  

Displacement  

Leakage  

Malposition  

Obstruction, mechanical  

Perforation  

Protrusion 

due to heart valve 

prosthesis 

T82.1 Mechanical complication of cardiac 
electronic device 
Conditions listed in T82.0 due to:  

 electrodes  

 pulse generator (battery) 

T82.2 Mechanical complication of coronary 
artery bypass and valve grafts 
Conditions listed in T82.0 due to coronary artery 

bypass and valve grafts 

T82.3 Mechanical complication of other vascular 
grafts 
Conditions listed in T82.0 due to:  

 aortic (bifurcation) graft (replacement)  

 arterial (carotid) (femoral) graft (bypass) 

T82.4 Mechanical complication of vascular 
dialysis catheter 
Conditions listed in T82.0 due to vascular dialysis 

catheter 

Excl.:  mechanical complication of 

intraperitoneal dialysis catheter (T85.6)  

T82.5 Mechanical complication of other cardiac 
and vascular devices and implants 
Conditions listed in T82.0 due to:  

 arteriovenous:  

 fistula, surgically created  

 shunt, surgically created 

 artificial heart  

O07, O08.2)  

 thai ngh n, l c sinh v  sau đẻ 

(O88.-)  

 do thiết b  nh n tạo, cấy v  gh p 

(T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)  

 sau ti m truy n, truy n m u v  

ti m thuốc (T80.0)  

 chấn thương (T79.0)  

T81.8 Biến chứng khác của thủ thuật, kh ng xếp 
loại ở nơi khác 
Biến ch ng trong đi u tr  xông  

Tr n kh  (dưới da) h u quả do thủ thu t 

L  r  tồn tại sau phẫu thu t  

Loại trừ:  Hạ nhiệt sau g y m  (T88.5)  

 Sốt cao  c t nh do g y m  (T88.3)  

T81.9 Biến chứng sau thủ thuật chưa xác định 

T82 Biến chứng các thiết bị nhân tạo 
của tim và huyết qu n, cấy và ghép 
Loại trừ:  Thất bại v  thải b  của gh p phủ tạng 

và tổ ch c (T86.-)  

T82.0 Biến chứng cơ học của van tim nhân tạo 

Ph  hu  (cơ h c)  

Di chuy n  

   rỉ  

Sai v  tr   

Tắc ngh n (cơ h c) 

Thủng  

Lồi ra  

do van tim nh n tạo 

T82.1 Biến chứng cơ học của thiết bị điện tử tại 
tim 
T nh trạng liệt k  tại T82.0 do:  

 điện cực 

 mạch m y phát (pin, ác quy)  

T82.2 Biến chứng cơ học của đường thay thế 
động mạch vành và van ghép 
T nh trạng liệt k  tại T82.0 do đư ng thay thế 

động mạch v nh v  van gh p 

T82.3 Biến chứng cơ học của ghép huyết qu n 
khác 
T nh trạng liệt k  tại T82.0 do:  

 động mạch chủ (ph n nh nh) gh p (thay thế) 

 động mạch (động mạch cảnh) (đ i) gh p 

(đư ng thay thế)  

T82.4 Biến chứng cơ học của  ng th ng thẩm 
tách huyết qu n 
T nh trạng liệt k  tại T82.0 do ống thông th m t ch 

huyết quản 

Loại trừ:  biến ch ng cơ h c của ống thông th m 

tách trong màng bụng (T85.6)  

T82.5 Biến chứng cơ học của thiết bị tim mạch 
và cấy ghép khác 
T nh trạng liệt k  tại T82.0 do:  

 động t nh mạch:  

   l  r  

  chuy n hướng  
phẫu thu t tạo ra 
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 balloon (counterpulsation) device  

 infusion catheter  

 umbrella device 

Excl.:  mechanical complication of epidural and 

subdural infusion catheter (T85.6)  

T82.6 Infection and inflammatory reaction due to 
cardiac valve prosthesis 

T82.7 Infection and inflammatory reaction due to 
other cardiac and vascular devices, 
implants and grafts 

T82.8 Other specified complications of cardiac 
and vascular prosthetic devices, implants 
and grafts 

Embolism  

Fibrosis  

Haemorrhage  

Pain  

Stenosis  

Thrombosis 

due to cardiac and vascular 

prosthetic devices, implants 

and grafts 

T82.9 Unspecified complication of cardiac and 
vascular prosthetic device, implant and 
graft 

T83 Complications of genitourinary 
prosthetic devices, implants and 
grafts 
Excl.:  failure and rejection of transplanted 

organs and tissues (T86.-)  

T83.0 Mechanical complication of urinary 
(indwelling) catheter 
Conditions listed in T82.0 due to:  

 catheter:  

 cystostomy  

 urethral, indwelling 

T83.1 Mechanical complication of other urinary 
devices and implants 
Conditions listed in T82.0 due to:  

 urinary:  

 electronic stimulator device  

 sphincter implant  

 stent 

T83.2 Mechanical complication of graft of urinary 
organ 
Conditions listed in T82.0 due to graft of urinary 

organ 

T83.3 Mechanical complication of intrauterine 
contraceptive device 
Conditions listed in T82.0 due to intrauterine 

contraceptive device 

T83.4 Mechanical complication of other 
prosthetic devices, implants and grafts in 
genital tract 
Conditions listed in T82.0 due to (implanted) 

penile prosthesis 

 

 tim nh n tạo  

 thiết b  bóng hơi (đối tr ng nh p đ p huyết 

quản)  

 ống thông ti m truy n 

 thiết b  bảo vệ  

Loại trừ:  biến ch ng cơ h c của ống thông ti m 

try n v o ngo i m ng c ng v  trong 

m ng c ng (T85.6)  

T82.6 Nhiễm trùng và ph n ứng viêm do van tim 
nhân tạo 

T82.7 Nhiễm trùng và ph n ứng viêm do thiết bị 
tim mạch cấy ghép khác 

T82.8 Biến chứng xác định khác của thiết bị tim 
và huyết qu n nhân tạo, cấy và ghép 

Ngh n mạch  

 ơ ho   

Chảy m u  

đau  

H p 

Huyết khối  

do thiết b  nh n tạo tim v  

huyết quản cấy v  gh p 

T82.9 Biến chứng chưa xác định của thiết bị 
nhân tạo tim và huyết qu n, cấy và ghép 

T83 Biến chứng của thiết bị nhân tạo 
cơ quan tiết niệu sinh dục, cấy và 
ghép 
Loại trừ:  thất bại v  thải b  gh p phủ tạng v  tổ 

ch c (T86.-)  

T83.0 Biến chứng cơ học của  ng th ng nước 
tiểu 
C c t nh trạng được liệt k  tại T82.0 do:  

 ống thông:  

 mở thông b ng quang  

 niệu đạo, đ t ống thông tại ch  

T83.1 Biến chứng cơ học của thiết bị tiết niệu 
khác và cấy 
T nh trạng liệt k  tại T82.0 do:  

 Tiết niệu:  

 thiết b  k ch th ch điện t  

 cấy mảnh cơ v ng  

 thanh dẫn  

T83.2 Biến chứng cơ học của ghép cơ quan tiết 
niệu 
T nh trạng liệt k  tại T82.0 do gh p cơ quan tiết 

niệu 

T83.3 Biến chứng cơ học của thiết bị tránh thai 
trong tử cung 
T nh trạng liệt k  tại T82.0 do thiết b  tr nh thai 

trong t  cung 

T83.4 Biến chứng cơ học của thiết bị nhân tạo 
khác, cấy và ghép trong đường sinh dục 
T nh trạng liệt k  tại T82.0 do (cấy) dương v t 

nh n tạo 
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T83.5 Infection and inflammatory reaction due to 
prosthetic device, implant and graft in 
urinary system 

T83.6 Infection and inflammatory reaction due to 
prosthetic device, implant and graft in 
genital tract 

T83.8 Other complications of genitourinary 
prosthetic devices, implants and grafts 
Conditions listed in T82.8 due to genitourinary 

prosthetic devices, implants and grafts 

T83.9 Unspecified complication of genitourinary 
prosthetic device, implant and graft 

T84 Complications of internal 
orthopaedic prosthetic devices, 
implants and grafts 
Excl.:  failure and rejection of transplanted 

organs and tissues (T86.-)  

fracture of bone following insertion of 

orthopaedic implant, joint prosthesis or 

bone plate (M96.6)  

T84.0 Mechanical complication of internal joint 
prosthesis 
Conditions listed in T82.0 due to joint prosthesis 

T84.1 Mechanical complication of internal 
fixation device of bones of limb 
Conditions listed in T82.0 due to internal fixation 

device of bones of limb 

T84.2 Mechanical complication of internal 
fixation device of other bones 
Conditions listed in T82.0 due to internal fixation 

device of other bones 

T84.3 Mechanical complication of other bone 
devices, implants and grafts 
Conditions listed in T82.0 due to:  

 bone graft  

 electronic bone stimulator 

T84.4 Mechanical complication of other internal 
orthopaedic devices, implants and grafts 
Conditions listed in T82.0 due to muscle and 

tendon graft 

T84.5 Infection and inflammatory reaction due to 
internal joint prosthesis 

T84.6 Infection and inflammatory reaction due to 
internal fixation device [any site] 

T84.7 Infection and inflammatory reaction due to 
other internal orthopaedic prosthetic 
devices, implants and grafts 

T84.8 Other complications of internal 
orthopaedic prosthetic devices, implants 
and grafts 
Conditions listed in T82.8 due to internal 

orthopaedic prosthetic devices, implants and grafts 

T84.9 Unspecified complication of internal 
orthopaedic prosthetic device, implant and 
graft 

T83.5 Nhiễm trùng và ph n ứng viêm do thiết bị 
nhân tạo cấy và ghép hệ th ng tiết niệu 

T83.6 Nhiễm trùng và ph n ứng viêm do thiết bị 
nhân tạo cấy và ghép đường sinh dục 

T83.8 Biến chứng của thiết bị nhân tạo tiết niệu 
sinh dục khác cấy và ghép 
T nh trạng liệt k  tại T28.8 do thiết b  tiết niệu sinh 

dụcnh n tạo cấy v  gh p 

T83.9 Biến chứng chưa xác định của thiết bị tiết 
niệu sinh dục nhân tạo, cấy và ghép 

T84 Biến chứng của thiết bị chỉnh hình 
bên trong, cấy và ghép 
Loại trừ:  Thất bại v  thải b  gh p phủ tạng v  

tổ ch c (T86.-)  

  Gẫy xương sau gắn của cấy chỉnh 

h nh, khớp nh n tạo ho c xương 

ph ng (M96.6)  

T84.0 Biến chứng cơ học của khớp nhân tạo bên 
trong 
T nh trạng liệt k  tại T82.0 do khớp nh n tạo 

T84.1 Biến chứng cơ học của thiết bị c  định 
bên trong xương các chi 
T nh trạng liệt k  tại T82.0 do thiết b  cố đ nh b n 

trong xương c c chi 

T84.2 Biến chứng cơ học của thiết bị c  định 
bên trong xương khác 
T nh trạng liệt k  tại T82.0 do dụng cụ cố đ nh b n 

trong xương kh c 

T84.3 Biến chứng cơ học của thiết bị xương 
khác cấy và ghép 
T nh trạng liệt k  tại T82.0 do:  

 gh p xương  

 k ch th ch điện xương 

T84.4 Biến chứng cơ học của thiết bị chỉnh hình 
bên trong khác, cấy và ghép 
T nh trạng liệt k  tại tại T82.0 do gh p cơ v  g n 

T84.5 Nhiễm trùng và ph n ứng viêm do khớp 
nhân tạo bên trong 

T84.6 Nhiễm trùng và ph n ứng viêm do thiết bị 
nhân tạo chỉnh hình bên trong (bất kỳ vị trí 
nào) 

T84.7 Nhiễm trùng và ph n ứng viêm do thiết bị 
nhân tạo chỉnh hình bên trong khác cấy và 
ghép 

T84.8 Biến chứng khác của thiết bị nhân tạo 
chỉnh hình bên trong cấy và ghép 
T nh trạng liệt k  tại T82.0 do thiết b  chỉnh h nh 

b n trong cấy v  gh p 

T84.9 Biến chứng chưa xác định của thiết bị 
nhân tạo chỉnh hình bên trong, cấy và 
ghép 
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T85 Complications of other internal 
prosthetic devices, implants and 
grafts 
Excl.:  failure and rejection of transplanted 

organs and tissues (T86.-)  

T85.0 Mechanical complication of ventricular 
intracranial (communicating) shunt 
Conditions listed in T82.0 due to ventricular 

intracranial (communicating) shunt 

T85.1 Mechanical complication of implanted 
electronic stimulator of nervous system 
Conditions listed in T82.0 due to electronic 

neurostimulator (electrode) of:  

 brain  

 peripheral nerve  

 spinal cord 

T85.2 Mechanical complication of intraocular 
lens 
Conditions listed in T82.0 due to intraocular lens 

T85.3 Mechanical complication of other ocular 
prosthetic devices, implants and grafts 
Conditions listed in T82.0 due to:  

 corneal graft  

 prosthetic orbit of eye 

T85.4 Mechanical complication of breast 
prosthesis and implant 
Conditions listed in T82.0 due to breast prosthesis 

and implant 

T85.5 Mechanical complication of 
gastrointestinal prosthetic devices, 
implants and grafts 
Conditions listed in T82.0 due to:  

 bile-duct prosthesis  

 oesophageal anti-reflux device 

T85.6 Mechanical complication of other specified 
internal prosthetic devices, implants and 
grafts 
Conditions listed in T82.0 due to:  

 epidural and subdural infusion catheter  

 intraperitoneal dialysis catheter  

 nonabsorbable surgical material NOS  

 permanent sutures 

Excl.:  mechanical complication of permanent 

(wire) suture used in bone repair (T84.1-

T84.2)  

T85.7 Infection and inflammatory reaction due to 
other internal prosthetic devices, implants 
and grafts 

T85.8 Other complications of internal prosthetic 
devices, implants and grafts, not 
elsewhere classified 
Conditions listed in T82.8 due to internal 

prosthetic devices, implants and grafts NEC 

T85.9 Unspecified complication of internal 
prosthetic device, implant and graft 
Complication of internal prosthetic device, implant 

T85 Biến chứng của thiết bị nhân tạo 
bên trong khác, cấy và ghép 
Loại trừ:  Thất bại v  thải b  gh p phủ tạng v  

tổ ch c (T86.-)  

T85.0 Biến chứng cơ học của (lưu th ng) não 
thất nội sọ chuyển hướng 
T nh trạng liệt k  tại T82.0 Do lưu thông não thất 

nội s  

T85.1 Biến chứng cơ học của cấy kích thích điện 
tử của hệ thần kinh 
T nh trạng liệt k  tại T82.0 do k ch th ch điện thần 

kinh (điện t ) của:  

 não  

 d y thần kinh ngoại vi  

 tu  sống 

T85.2 Biến chứng cơ học của thuỷ tinh thể trong 
nội nhãn cầu 
T nh trạng liệt k  tại T82.0 Do thu  tinh th  trong 

nội nhãn cầu 

T85.3 Biến chứng cơ học của thiết bị mắt nhân 
tạo khác cấy và ghép 
T nh trạng liệt k  tại T82.0 do:  

 gh p gi c mạc  

 mắt nh n tạo 

T85.4 Biến chứng cơ của vú nhân tạo và ghép 
T nh trạng liệt k  tại T82.0 Do v  nh n tạo v  cấy 

T85.5 Biến chứng cơ học của thiết bị nhân tạo 
dạ dày ruột cấy và ghép 
T nh trạng liệt k  tại T82.0 do:  

 ống dẫn m t nh n tạo 

 thiết b  chống hôi lưu của thực quản  

T85.6 Biến chứng cơ học thiết bị nhân tạo đặc 
hiệu bên trong khác, cấy và ghép 
T nh trạng liệt k  tại T82.0 do:  

 ống thông truy n v o trong m ng c ng v  

ngo i m ng c ng 

 ống thông th m t ch trong ổ bụng  

 v t liệu mổ không ti u chưa x c đ nh kh c  

 chỉ kh u tồn tại mãi  

Loại trừ:  Biến ch ng cơ h c của vết kh u l u 

b n (d y sắt) d ng tu s a xương 

(T84.1-T84.2)  

T85.7 Nhiễm trùng và ph n ứng viêm do thiết bị 
nhân tạo bên trong khác cấy và ghép 

T85.8 Biến chứng khác của thiết bị nhân tạo bên 
trong cấy và ghép kh ng xếp loại ở nơi 
khác 
T nh trạng liệt k  tại T82.0 Do thiết b  nh n tạo b n 

trong, cấy v  gh p không xếp loại ở nơi kh c 

T85.9 Biến chứng của thiết bị nhân tạo bên 
trong, cấy và ghép kh ng xác định khác 
Biến ch ng của thiết b  nh n tạo b n trong, cấy v  

ghép K  K 
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and graft NOS 

T86 Failure and rejection of 
transplanted organs and tissues 

T86.0 Bone-marrow transplant rejection 
Graft-versus-host reaction or disease 

T86.1 Kidney transplant failure and rejection 

T86.2 Heart transplant failure and rejection 
Excl.:  complication of:  

 artificial heart device (T82.5)  

 heart-lung transplant (T86.3)  

T86.3 Heart-lung transplant failure and rejection 

T86.4 Liver transplant failure and rejection 

T86.8 Failure and rejection of other transplanted 
organs and tissues 
Transplant failure or rejection of:  

 bone  

 intestine  

 lung  

 pancreas  

 skin (allograft) (autograft) 

T86.9 Failure and rejection of unspecified 
transplanted organ and tissue 

T87 Complications peculiar to 
reattachment and amputation 

T87.0 Complications of reattached (part of) upper 
extremity 

T87.1 Complications of reattached (part of) lower 
extremity 

T87.2 Complications of other reattached body 
part 

T87.3 Neuroma of amputation stump 

T87.4 Infection of amputation stump 

T87.5 Necrosis of amputation stump 

T87.6 Other and unspecified complications of 
amputation stump 
Amputation stump:  

 contracture (flexion)(of next proximal joint)  

 haematoma  

 oedema 

Excl.:  phantom limb syndrome (G54.6-G54.7)  

T88 Other complications of surgical and 
medical care, not elsewhere 
classified 
Excl.:  accidental puncture or laceration during a 

procedure (T81.2)  

 complications following:  

 infusion, transfusion and therapeutic 

injection (T80.-)  

 procedure NEC (T81.-)  

specified complications classified 

T86 Thất bại và th i bỏ ghép phủ tạng 
và tổ chức 

T86.0 Th i bỏ ghép tuỷ xương 
Phản  ng t c chủ chống lại gh p ho c bệnh lý 

T86.1 Thất bại và th i bỏ ghép thận 

T86.2 Thất bại và th i bỏ ghép tim 
Loại trừ:  Biến ch ng do:  

 thiết b  tim nh n tạo (T82.5)  

 cấy tim-phổi (T86.3)  

T86.3 Thất bại và th i bỏ ghép tim phổi 

T86.4 Thất bại và th i bỏ các ghép phủ tạng và 
tổ chức khác 

T86.8 Thất bại và th i bỏ ghép gan 
Thất bại v  thải b  gh p của:  

 xương  

 ruột  

 phổi  

 tụy 

 da (gh p c ng loại) (gh p tự th n)  

T86.9 Thất bại và th i bỏ ghép phủ tạng và tổ 
chức chưa xác định 

T87 Biến chứng n i lại và cắt cụt 

T87.0 Biến chứng n i lại (phần của) chi trên 

T87.1 Biến chứng n i lại (phần của) chi dưới 

T87.2 Biến chứng n i lại phần của cơ thể 

T87.3 U thần kinh của mỏm cắt cụt 

T87.4 Nhiễm trùng của mỏm cắt cụt 

T87.5 Hoại tử của mỏm cắt cụt 

T87.6 Biến chứng khác chưa xác định của mỏm 
cắt cụt 
M m cụt cắt cụt:  

 Co c ng (gấp) (của khớp cạnh k  b n)  

 Tụ m u 

 Ph  n   

Loại trừ:  Hội ch ng tưởng tượng có chi (G54.6-

G54.7) 

T88 Biến chứng khác của phẫu thuật và 
chăm sóc y tế kh ng xếp loại ở nơi 
khác 
Loại trừ:  Thủng v  r ch vô ý trong thủ thu t 

(T81.2)  

 Biến ch ng sau:  

 ti m truy n, truy n m u v  ti m 

thuốc (T80.-)  

 thủ thu t không xếp loại ở nơi 

khác (T81.-)  

Biến ch ng đã x c đ nh xếp loại ở nơi 

kh c, như: 

 biến ch ng của: 

 Gây mê: 
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elsewhere, such as:  

 complications of:  

 anaesthesia in:  

 labour and delivery (O74.-)  

 pregnancy (O29.-)  

 puerperium (O89.-)  

 devices, implants and grafts (T82-

T85)  

 obstetric surgery and procedures 

(O75.4)  

 dermatitis due to drugs and 

medicaments (L23.3, L24.4, L25.1, 

L27.0-L27.1)  

 poisoning and toxic effects of drugs 

and chemicals (T36-T65)  

T88.0 Infection following immunization 
Sepsis following immunization 

T88.1 Other complications following 
immunization, not elsewhere classified 
Rash following immunization 

Excl.:  anaphylactic shock due to serum (T80.5)  

 other serum reactions (T80.6)  

 postimmunization:  

 arthropathy (M02.2)  

 encephalitis (G04.0)  

T88.2 Shock due to anaesthesia 
Shock due to anaesthesia in which the correct 

substance was properly administered 

Excl.:  complications of anaesthesia (in):  

 from overdose or wrong substance 

given (T36-T50)  

 labour and delivery (O74.-)  

 pregnancy (O29.-)  

 puerperium (O89.-)  

postoperative shock NOS (T81.1)  

 

T88.3 Malignant hyperthermia due to anaesthesia 

T88.4 Failed or difficult intubation 

T88.5 Other complications of anaesthesia 
Hypothermia following anaesthesia 

T88.6 Anaphylactic shock due to adverse effect 
of correct drug or medicament properly 
administered 
Excl.:  anaphylactic shock due to serum (T80.5)  

T88.7 Unspecified adverse effect of drug or 
medicament 

Adverse effect of  

Allergic reaction to  

Hypersensitivity to  

Idiosyncracy to 

correct drug or medicament 

properly administered 

Drug:  

 hypersensitivity NOS  

 reaction NOS 

Excl.:  specified adverse effects of drugs and 

medicaments (A00-R99, T80-T88.6, 

T88.8)  

 trở dạ v  sinh (O74.-)  

 thai nghén (O29.-)  

 sản kỳ (O89.-)  

 thiết b , cấy v  gh p (T82-T85)  

 mổ đẻ v  thủ thu t (O75.4)  

 vi m da do thuốc v  thực ph m  

(L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-

L27.1)  

 nhiễm độc v  t c dụng độc của 

thuốc v  ho  chất (T36-T65)  

T88.0 Nhiễm khuẩn sau gây miễn dịch 
 Nhiễm tr ng sau g y miễn d ch 

T88.1 Biến chứng khác sau gây miễn dịch, 
kh ng xếp loại ở nơi khác- 
Ph t ban sau g y miễn d ch 

Loại trừ:  Cho ng phản vệ do huyết thanh 

(T80.5)  

Phản  ng huyết thanh kh c (T80.6)  

Sau g y miễn d ch:  

 Bệnh lý khớp (M02.2)  

 Viêm não (G04.0)  

T88.2 Choáng do gây mê 
Cho ng do g y m  khi d ng dược ph m th ch hợp 

v  đ ng quy c ch 

Loại trừ:  Biến ch ng do g y m  (trong):  

 qu  li u ho c d ng thuốc không 

đ ng (T36-T50)  

 chuy n dạ v  sinh (O74.-)  

 thai nghén (O29.-)  

 sau đẻ (O89.-)  

Cho ng sau mổ chưa x c đ nh kh c 

(T81.1)  

T88.3 S t cao ác tính do gây mê 

T88.4 Thất bại hoặc khó đặt khí qu n 

T88.5 Biến chứng khác của gây mê 
Hạ nhiệt sau g y m  

T88.6 Choáng ph n vệ do tác dụng phụ của 
thu c hoặc dư c phẩm thích h p và sử 
dụng đúng quy cách 
Loại trừ:  Cho ng phản vệ do huyết thanh 

(T80.5)  

T88.7 Tác dụng phụ chưa xác định của thu c 
hoặc dư c phẩm 

T c dụng phụ của  

Phản  ng d   ng của  

T ng mẫn cảm của  

  c  ng của 

thuốc ho c dược ph m 

th ch hợp s  dụng đ ng 

quy cách 

Thuốc:  

 T ng mẫn cảm chưa x c đ nh kh c 

 Phản  ng chưa x c đ nh kh c  

Loại trừ:  t c dụng phụ đã x c đ nh của thuốc v  

dược ph m (A00-R99, T80-T88.6, 

T88.8)  
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T88.8 Other specified complications of surgical 
and medical care, not elsewhere classified 

T88.9 Complication of surgical and medical care, 
unspecified 
Excl.:  adverse effect NOS (T78.9)  

 

Sequelae of injuries, of poisoning and 
of other consequences of external 
causes  
(T90-T98)  
 
Note:  Categories T90-T98 are to be used to indicate 

conditions in S00-S99 and T00-T88 as the cause of 

late effects, which are themselves classified 

elsewhere. The "sequelae" include those specified 

as such, or as late effects, and those present one 

year or more after the acute injury. 

Not to be used for chronic poisoning and harmful 

exposure. Code these to current poisoning and 

harmful exposure. 

T90 Sequelae of injuries of head 

T90.0 Sequelae of superficial injury of head 
Sequelae of injury classified to S00.- 

T90.1 Sequelae of open wound of head 
Sequelae of injury classifiable to S01.- 

T90.2 Sequelae of fracture of skull and facial 
bones 
Sequelae of injury classifiable to S02.- 

T90.3 Sequelae of injury of cranial nerves 
Sequelae of injury classifiable to S04.- 

T90.4 Sequelae of injury of eye and orbit 
Sequelae of injury classifiable to S05.- 

T90.5 Sequelae of intracranial injury 
Sequelae of injury classifiable to S06.- 

T90.8 Sequelae of other specified injuries of 
head 
Sequelae of injury classifiable to S03.-, S07-S08 

and S09.0-S09.8 

T90.9 Sequelae of unspecified injury of head 
Sequelae of injury classifiable to S09.9 

T91 Sequelae of injuries of neck and 
trunk 

T91.0 Sequelae of superficial injury and open 
wound of neck and trunk 
Sequelae of injury classifiable to S10-S11, S20-

S21, S30-S31 and T09.0-T09.1 

T91.1 Sequelae of fracture of spine 
Sequelae of injury classifiable to S12.-, S22.0-

S22.1, S32.0, S32.7 and T08 

 

T88.8 Biến chứng đã xác định của phẫu thuật và 
chăm sóc y tế kh ng xếp loại ở nơi khác 

T88.9 Biến chứng phẫu thuật và chăm sóc y tế, 
chưa xác định 
Loại trừ:  t c dụng phụ chưa x c đ nh kh c 

(T78.9)  

 

Di chứng của tổn thương, của nhiễm 
độc và của hậu qu  khác của căn 
nguyên từ bên ngoài 
(T90-T98)  
 
Ghi chú:  Nh ng mã T90-T98 được d ng đ  chỉ c c t nh 

trạng trong S00-S99 và T00-T88 như c n 

nguy n t c động ch m, được xếp loại ở nơi 

kh c "Di ch ng" bao gồm nh ng t nh trạng x c 

đ nh như v y, ho c như t c động ch m, v  đã 

bi u hiện một n m ho c nhi u hơn sau tổn 

thương cấp. 

Không s  dụng cho ngộ độc v  phơi nhiễm có 

hại mạn t nh. Chỉ s  dụng cho hiện đang b  ngộ 

độc ho c phơi nhiễm có hại 

T90 Di chứng tổn thương đầu 

T90.0 Di chứng tổn thương n ng ở đầu 
Di ch ng tổn thương xếp loại v o S00- 

T90.1 Di chứng vết thương hở ở đầu 
Di ch ng tổn thương xếp loại v o S01.- 

T90.2 Di chứng gẫy xương sọ và xương mặt 
Di ch ng tổn thương xếp loại v o S02.- 

T90.3 Di chứng tổn thương các dây thần kinh sọ 
não 
Di ch ng tổn thương xếp loại v o S04.- 

T90.4 Di chứng tổn thương ở mắt và h  mắt 
Di ch ng tổn thương xếp loại v o S05.- 

T90.5 Di chứng tổn thương nội sọ 
Di ch ng tổn thương xếp loại v o S06.- 

T90.8 Di chứng tổn thương khác đã xác định ở 
đầu 
Di ch ng tổn thương xếp loại v o S03-S07-S08 và 

S09.0 -S09.8 

T90.9 Di chứng tổn thương chưa xác định ở đầu 
Di ch ng tổn thương xếp loại từ S09.9 

T91 Di chứng tổn thương cổ và thân 
mình 

T91.0 Di chứng tổn thương n ng và vết thương 
hở tại cổ và thân 
Di ch ng tổn thương xếp loại v o S10-S11, S20-

S21, S30-S31 và T09.0 và T08 

T91.1 Di chứng gẫy xương cột s ng 
Di ch ng tổn thương xếp loại v o S12.-, S22.0-
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T91.2 Sequelae of other fracture of thorax and 

pelvis 
Sequelae of injury classifiable to S22.2-S22.9, 

S32.1-S32.5 and S32.8 

T91.3 Sequelae of injury of spinal cord 
Sequelae of injury classifiable to S14.0-S14.1, 

S24.0-S24.1, S34.0-S34.1 and T09.3 

T91.4 Sequelae of injury of intrathoracic organs 
Sequelae of injury classifiable to S26-S27 

T91.5 Sequelae of injury of intra-abdominal and 
pelvic organs 
Sequelae of injury classifiable to S36-S37 

T91.8 Sequelae of other specified injuries of 
neck and trunk 
Sequelae of injury classifiable to 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 and T09.4 -T09.8 

T91.9 Sequelae of unspecified injury of neck and 
trunk 
Sequelae of injury classifiable to S19.9, S29.9, 

S39.9 and T09.9 

T92 Sequelae of injuries of upper limb 

T92.0 Sequelae of open wound of upper limb 
Sequelae of injury classifiable to S41.-, S51.-, 

S61.- and T11.1 

T92.1 Sequelae of fracture of arm 
Sequelae of injury classifiable to S42.-, S52.- and 

T10 

T92.2 Sequelae of fracture at wrist and hand 
level 
Sequelae of injury classifiable to S62.- 

T92.3 Sequelae of dislocation, sprain and strain 
of upper limb 
Sequelae of injury classifiable to S43.-, S53.-, 

S63.- and T11.2 

T92.4 Sequelae of injury of nerve of upper limb 
Sequelae of injury classifiable to S44.-, S54.-, 

S64.- and T11.3 

T92.5 Sequelae of injury of muscle and tendon of 
upper limb 
Sequelae of injury classifiable to S46.-, S56.-, 

S66.- and T11.5 

T92.6 Sequelae of crushing injury and traumatic 
amputation of upper limb 
Sequelae of injury classifiable to S47-S48, S57-

S58, S67-S68 and T11.6 

T92.8 Sequelae of other specified injuries of 
upper limb 
Sequelae of injury classifiable to S40.-, S45.-, 

S49.7-S49.8, S50.-,S55.-, S59.7-S59.8, S60.-, 

S65.-, S69.7-S69.8, T11.0, T11.4 and T11.8 

 

S22.1, S32.0, S32.7 và T08 

T91.2 Di chứng gẫy xương ngực và khung chậu 
khác 
Di ch ng tổn thương xếp loại v o S22.2-S22.9, 

S32.1-S32.5 và S32.8 

T91.3 Di chứng tổn thương tuỷ s ng 
Di ch ng tổn thương xếp loại v o S14.0-S14.1, 

S24.0-S24.1, S34.0-S34.1 và T09.3 

T91.4 Di chứng tổn thương nội tạng trong lồng 
ngực 
Di ch ng tổn thương xếp loại v o S26-S27 

T91.5 Di chứng tổn thương nội tạng trong bụng 
và khung chậu 
Di ch ng tổn thương xếp loại v o S36-S37 

T91.8 Di chứng tổn thương khác đã xác định tại 
cổ và thân 
Di ch ng tổn thương xếp loại v o 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 và T09.4 -T09.8 

T91.9 Di chứng tổn thương chưa xác định tại cổ 
và thân 
Di ch ng tổn thương xếp loại v o S19.9, S29.9, 

S39.9 và T09.9 

T92 Di chứng tổn thương chi trên 

T92.0 Di chứng vết thương hở chi trên- 
Di ch ng tổn thương xếp loại v o S41.- S51.-, 

S61.- và T11.1 

T92.1 Di chứng gãy xương tay 
Di ch ng tổn thương xếp loại v o S42.- S52.- 

vàT10 

T92.2 Di chứng gẫy xương tầm cổ tay và bàn tay 
Di ch ng tổn thương xếp loại v o S62- 

T92.3 Di chứng sai khớp, bong gân và căng cơ 
chi trên 
Di ch ng tổn thương xếp loại v o S43.- S53.-, 

S63.- và T11.2 

T92.4 Di chứng tổn thương dây thần kinh chi 
trên 
Di ch ng tổn thương xếp loại v o S44.- S54.-, 

S64.- và T11.3 

T92.5 Di chứng tổn thương cơ và gân chi trên 
Di ch ng tổn thương xếp loại v o S46.-S56.-, 

S66.- và T11.5 

T92.6 Di chứng tổn thương dập nát và chấn 
thương cắt cụt chi trên 
Di ch ng tổn thương xếp loại v o S47-S48, S57-

S58, S67-S68 và T11.6 

T92.8 Di chứng tổn thương khác đã xác định của 
chi trên 
Di ch ng tổn thương xếp loại v o S40.- S45.-, 

S49.7-S49.8, S50.-, S55.-, S59.7-S59.8, S60.-, 

S65.-, S69.7-S69.8, T11.0, T11.4 và T11.8 
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T92.9 Sequelae of unspecified injury of upper 
limb 
Sequelae of injury classifiable to S49.9, S59.9, 

S69.9 and T11.9 

T93 Sequelae of injuries of lower limb 

T93.0 Sequelae of open wound of lower limb 
Sequelae of injury classifiable to S71.-, S81.-, 

S91.- and T13.1 

T93.1 Sequelae of fracture of femur 
Sequelae of injury classifiable to S72.- 

T93.2 Sequelae of other fractures of lower limb 
Sequelae of injury classifiable to S82.-, S92.- and 

T12 

T93.3 Sequelae of dislocation, sprain and strain 
of lower limb 
Sequelae of injury classifiable to S73.-, S83.-, 

S93.- and T13.2 

T93.4 Sequelae of injury of nerve of lower limb 
Sequelae of injury classifiable to S74.-, S84.-, 

S94.- and T13.3 

T93.5 Sequelae of injury of muscle and tendon of 
lower limb 
Sequelae of injury classifiable to S76.-, S86.-, 

S96.- and T13.5 

T93.6 Sequelae of crushing injury and traumatic 
amputation of lower limb 
Sequelae of injury classifiable to S77-S78, S87-

S88, S97-S98 and T13.6 

T93.8 Sequelae of other specified injuries of 
lower limb 
Sequelae of injury classifiable to S70.-, S75.-, 

S79.7-S79.8, S80.-, S85.-, S89.7-S89.8, S90.-, 

S95.-, S99.7-S99.8, T13.0, T13.4 and T13.8 

T93.9 Sequelae of unspecified injury of lower 
limb 
Sequelae of injury classifiable to S79.9, S89.9, 

S99.9 and T13.9 

T94 Sequelae of injuries involving 
multiple and unspecified body 
regions 

T94.0 Sequelae of injuries involving multiple 
body regions 
Sequelae of injury classifiable to T00-T07 

T94.1 Sequelae of injuries, not specified by body 
region 
Sequelae of injury classifiable to T14.- 

T95 Sequelae of burns, corrosions and 

frostbite 
T95.0 Sequelae of burn, corrosion and frostbite 

of head and neck 
Sequelae of injury classifiable to T20.-, T33.0-

T33.1, T34.0-T34.1 and T35.2 

T92.9 Di chứng tổn thương chưa xác định của 
chi trên 
Di ch ng tổn thương xếp loại v o S49.9, S59.9, 

S69.9 và T11.9 

T93 Di chứng tổn thương chi dưới 

T93.0 Di chứng vết thương hở chi dưới 
Di ch ng tổn thương xếp loại v o S71.-S81.-, 

S91.- vàT13.1 

T93.1 Di chứng gẫy xương đùi 
Di ch ng tổn thương xếp loại tới S72.- 

T93.2 Di chứng gẫy xương khác chi dưới 
Di ch ng tổn thương xếp loại từ S82.- S92.- và 

T12 

T93.3 Di chứng sai khớp, bong gân và căng cơ 
chi dưới 
Di ch ng tổn thương xếp loại v o S73- S83.-, 

S93.- và T13.2 

T93.4 Di chứng tổn thương dây thần kinh chi 
dưới 
Di ch ng tổn thương xếp loại v o S74.- S84.-, 

S94.- và T13.3 

T93.5 Di chứng tổn thương cơ và gân chi dưới 
Di ch ng tổn thương xếp loại v o S76.- S86.-, 

S96.- và T13.5 

T93.6 Di chứng tổn thương dập nát và chấn 
thương cắt cụt chi dưới 
Di ch ng tổn thương xếp loại v o S77-S78, S87-

S88, S97-S98 and T13.6- 

T93.8 Di chứng tổn thương khác đã xác định của 
chi dưới 
Di ch ng tổn thương xếp loại v o S70.- S75.-, 

S79.7-S79.8, S80.-, S85.-, S89.7-S89.8, S90.-, 

S95.-, S99.7-S99.8, T13.0, T13.4 và T13.8 

T93.9 Di chứng tổn thương chưa xác định của 
chi dưới 
Di ch ng tổn thương xếp loại v o S79.9, S89.9, 

S99.9 và T13.9 

T94 Di chứng tổn thương và chưa xác 
định vùng cơ thể 

T94.0 Di chứng tổn thương nhiều vùng cơ thể 
Di ch ng tổn thương xếp loại v o T00-T07 

T94.1 Di chứng tổn thương chưa xác định vùng 
cơ thể 
Di ch ng tổn thương xếp loại v o T14 

T95 Di chứng bỏng, ăn mòn và tổn 
thương do cóng lạnh 

T95.0 Di chứng bỏng, ăn mòn và tổn thương do 
cóng lạnh tại đầu và cổ 
Di ch ng tổn thương xếp loại v o T20.-T33.0-

T33.1, T34.0-T34.1 và T35.2 
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T95.1 Sequelae of burn, corrosion and frostbite 
of trunk 
Sequelae of injury classifiable to T21.-, T33.2-

T33.3, T34.2-T34.3 and T35.3 

T95.2 Sequelae of burn, corrosion and frostbite 
of upper limb 
Sequelae of injury classifiable to T22-T23, T33.4-

T33.5, T34.4-T34.5 and T35.4 

T95.3 Sequelae of burn, corrosion and frostbite 
of lower limb 
Sequelae of injury classifiable to T24-T25, T33.6-

T33.8, T34.6-T34.8 and T35.5 

T95.4 Sequelae of burn and corrosion 
classifiable only according to extent of 
body surface involved 
Sequelae of injury classifiable to T31-T32 

T95.8 Sequelae of other specified burn, 
corrosion and frostbite 
Sequelae of injury classifiable T26-T29, T35.0-

T35.1 and T35.6 

T95.9 Sequelae of unspecified burn, corrosion 
and frostbite 
Sequelae of injury classifiable to T30.-, T33.9, 

T34.9 and T35.7 

T96 Sequelae of poisoning by drugs, 
medicaments and biological 
substances 
Sequelae of poisoning classifiable to T36-T50 

T97 Sequelae of toxic effects of 
substances chiefly nonmedicinal as 
to source 
Sequelae of toxic effects classifiable to T51-T65 

T98 Sequelae of other and unspecified 
effects of external causes 

T98.0 Sequelae of effects of foreign body 
entering through natural orifice 
Sequelae of effects classifiable to T15-T19 

T98.1 Sequelae of other and unspecified effects 
of external causes 
Sequelae of effects classifiable to T66-T78 

T98.2 Sequelae of certain early complications of 
trauma 
Sequelae of complications classifiable to T79.- 

T98.3 Sequelae of complications of surgical and 
medical care, not elsewhere classified 
Sequelae of complications classifiable to T80-T88 

 
 

T95.1 Di chứng bỏng ăn mòn và tổn thương do 
cóng lạnh tại thân 
Di ch ng tổn thương xếp loại v o T21.-, T33.2-

T33.3, T34.2-T34.3 và T35.3 

T95.2 Di chứng bỏng, ăn mòn và tổn thương do 
cóng lạnh tại chi trên 
Di ch ng tổn thương xếp loại v o T22-T23, T33.4-

T33.5, T34.4-T34.5 và T35.4 

T95.3 Di chứng bỏng, ăn mòn và tổn thương do 
cóng lạnh tại chi dưới 
Di ch ng tổn thương xếp loại v o T24-T25, T33.6-

T33.8, T34.6-T34.8 và T35.5 

T95.4 Di chứng bỏng, ăn mòn xếp loại chỉ phụ 
thuộc phạm vi bề mặt cơ thể tổn thương 
Di ch ng tổn thương xếp loại v o T31-T32 

T95.8 Di chứng bỏng ăn mòn và tổn thương do 
cóng lạnh khác đã xác định 
Di ch ng tổn thương xếp loại v o T26-T29, T35.0-

T35.1 và T35.6 

T95.9 Di chứng bỏng, ăn mòn và tổn thương do 
cóng lạnh chưa xác định 
Di ch ng tổn thương xếp loại v o T30.-, T33.9, 

T34.9 và T35.7 

T96 Di chứng nhiễm độc thu c, dư c 
phẩm và chất sinh học 
Di ch ng nhiễm độc xếp loại v o T36-T50 

T97 Di chứng có tác động độc của chất 
nguồn chủ yếu kh ng ph i dư c 
phẩm 
Di ch ng nhiễm độc xếp loại v o T51-T65 

T98 Di chứng do tác động khác và chưa 
xác định của căn nguyên từ bên 
ngoài 

T98.0 Di chứng do tác động của vật lạ vào qua lỗ 
tự nhiên 
Di ch ng t c động xếp loại v o T15-T19 

T98.1 Di chứng do tác động khác và chưa xác 
định căn nguyên bên ngoài 
Di ch ng t c động xếp loại v o T66-T78 

T98.2 Di chứng của một vài biến chứng sớm của 
chấn thương 
Di ch ng nhiễm độc xếp loại v o T79.- 

T98.3 Di chứng biến chứng phẫu thuật và chăm 
sóc y tế kh ng xếp loại ở phần khác 
Di ch ng biến ch ng xếp loại v o T80-T88 
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Chapter XX 

External causes of morbidity 

and mortality 

(V01-Y98)  
  
This chapter, which in previous revisions of ICD constituted 

a supplementary classification, permits the classification of 

environmental events and circumstances as the cause of 

injury, poisoning and other adverse effects. Where a code 

from this section is applicable, it is intended that it shall be 

used in addition to a code from another chapter of the 

Classification indicating the nature of the condition. Most 

often, the condition will be classifiable to Chapter XIX, 

Injury, poisoning and certain other consequences of external 

causes (S00-T98). Causes of death should preferably be 

tabulated according to both Chapter XIX and Chapter XX, 

but if only one code is tabulated then the code from Chapter 

XX should be used in preference. Other conditions that may 

be stated to be due to external causes are classified in 

Chapters I to XVIII. For these conditions, codes from 

Chapter XX should be used to provide additional information 

for multiple-condition analysis only. 

Categories for sequelae of external causes of morbidity and 

mortality are included at Y85-Y89. 

This chapter contains the following blocks:  

V01-X59 Accidents  

V01-V99 Transport accidents  

V01-V09 Pedestrian injured in transport 

accident  

V10-V19 Pedal cyclist injured in transport 

accident  

V20-V29 Motorcycle rider injured in 

transport accident  

V30-V39 Occupant of three-wheeled motor 

vehicle injured in transport 

accident  

V40-V49 Car occupant injured in transport 

accident  

V50-V59 Occupant of pick-up truck or van 

injured in transport accident  

V60-V69 Occupant of heavy transport 

vehicle injured in transport 

accident  

V70-V79 Bus occupant injured in transport 

accident  

V80-V89 Other land transport accidents  

V90-V94 Water transport accidents  

V95-V97 Air and space transport accidents  

V98-V99 Other and unspecified transport 

accidents 

W00-X59 Other external causes of accidental injury  

W00-W19 Falls  

W20-W49 Exposure to inanimate mechanical 

forces  

W50-W64 Exposure to animate mechanical 

forces  

W65-W74 Accidental drowning and 

submersion  

W75-W84 Other accidental threats to 

breathing  

W85-W99 Exposure to electric current, 

radiation and extreme ambient air 

 

 

 

 

 

 

 

Chương XX 

Các nguyên nhân ngoại sinh 

của bệnh và tử vong 

(V01-Y98)  
 
Chương này, mà ở những bản ICD trước đây xếp thành 

phân loại bổ sung, cho phép xếp loại các sự cố môi trường, 

các hoàn cảnh như là nguyên nhân của chấn thương, đầu 

độc và các hậu quả xấu khác. Ở chỗ có thể áp dụng mã của 

mục này, theo thiết kế, nó được dùng kèm theo với một mã 

của chương khác của bảng phân loại chỉ ra bản chất của 

điều kiện. Thường nhất là điều kiện có thể xếp vào chương 

XIX, chấn thương, đầu độc và một số hậu quả khác của các 

nguyên nhân bên ngoài (S00-T98). Các nguyên nhân chết 

nên ghi vào bảng phù hợp với cả 2 chương XIX và XX, 

nhưng nếu chỉ dùng mã của 1 bảng thì nên dùng mã chương 

XX. Những điều kiện khác có thể do những nguyên nhân 

bên ngoài được xếp loại ở chương I đến chương XVIII. 

Trong những điều kiện đó, các mã của chương XX chỉ dùng 

để cung cấp thêm thông tin cho việc phân tích nhiều điều 

kiện thôi. 

 

Các loại di chứng của những nguyên nhân bên ngoài của tử 

vong và bệnh tật được ghi ở Y85 - Y89. 

Chương này gồm các nhóm sau: 

V01-X59 Tai nạn  

V01-V99 Tai nạn xe cộ  

V01-V09 Người đi bộ bị TNXC  

V10-V19 Người đi xe đạp bị thương trong 

TNXC  

V20-V29 Người đi mô tô bị thương trong 

TNXC  

V30-V39 Người đi mô tô 3 bánh bị thương 

trong TNXC  

V40-V49 Người đi ô tô bị thương trong 

TNXC  

V50-V59 Người đi ô tô chở hàng, hay xe 

tải bị thương trong TNXC  

V60-V69 Người trên xe tải lớn bị thương 

trong TNXC 

V70-V79 Người trên xe buýt bị thương 

trong TNXC 

V80-V89 TNXC khác trên mặt đất  

V90-V94 TNXC đường thủy  

V95-V97 TNXC hàng không và vũ trụ  

V98-V99 Các TNXC không rõ đặc điểm 

khác 

 

 

 

W00-X59 Thương tích vì tai nạn do nguyên nhân bên 

ngoài khác  

W00-W19 Ngã  

W20-W49 Do các lực cơ giới bất động 

W50-W64 Do các lực cơ giới vận động 

W65-W74 Tai nạn chết đuối, chết ngập  

 

W75-W84 Các tai nạn khác đe dọa hô hấp  

W85-W99 Do dùng điện, phóng xạ và nhiệt 

độ, áp lực quá mức của môi 

trường 

X00-X09 Do khói, hỏa hoạn, ngọn lửa  
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temperature and pressure  

X00-X09 Exposure to smoke, fire and 

flames  

X10-X19 Contact with heat and hot 

substances  

X20-X29 Contact with venomous animals 

and plants  

X30-X39 Exposure to forces of nature  

X40-X49 Accidental poisoning by and 

exposure to noxious substances  

X50-X57 Overexertion, travel and privation  

X58-X59 Accidental exposure to other and 

unspecified factors 

X60-X84 Intentional self-harm  

X85-Y09 Assault  

Y10-Y34 Event of undetermined intent  

Y35-Y36 Legal intervention and operations of war  

Y40-Y84 Complications of medical and surgical care  

Y40-Y59 Drugs, medicaments and 

biological substances causing 

adverse effects in therapeutic use  

Y60-Y69 Misadventures to patients during 

surgical and medical care  

Y70-Y82 Medical devices associated with 

adverse incidents in diagnostic 

and therapeutic use  

Y83-Y84 Surgical and other medical 

procedures as the cause of 

abnormal reaction of the patient, 

or of later complication, without 

mention of misadventure at the 

time of the procedure 

Y85-Y89 Sequelae of external causes of morbidity and 

mortality  

Y90-Y98 Supplementary factors related to causes of 

morbidity and mortality classified elsewhere 

 

Place of occurrence code  

The following fourth-character subdivisions are for use with 

categories W00-Y34 except Y06.- and Y07.- to identify the 

place of occurrence of the external cause where relevant:  

 

.0 Home 

Apartment  

Boarding-house  

Caravan [trailer] park, residential Farmhouse  

Home premises  

House (residential)  

Noninstitutional place of residence  

Private:  

•  driveway to home  

•  garage  

•  garden to home  

•  yard to home  

Swimming-pool in private house or garden  

Excl: abandoned or derelict house (.8)  

  home under construction but not yet 

  occupied (.6)                                           

X10-X19 Tiếp xúc với vật có nhiệt, nóng  

X20-X29 Tiếp xúc với độ, thực vật có độc  

X30-X39 Phơi nhiễm lực thiên nhiên  

X40-X49 Ngộ độc do phơi nhiễm với chất 

độc  

X50-X57 Cố gắng quá mức, du lịch, thiếu 

thốn  

X58-X59 Do những nguyên nhân khác và 

không xác định 

X60-X84 Cố tình tự hại  

X85-Y09 Tấn công  

Y10-Y34 Biến cố do ý đồ không xác định được  

Y35-Y36 Can thiệp hợp pháp và hoạt động chiến tranh  

Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật  

Y40-Y59 Thuốc, các dược chất và chất 

sinh học gây tác dụng không 

mong muốn trong khi dùng để 

điều trị  

Y60-Y69 Người bệnh gặp rủi ro trong điều 

trị nội, ngoại khoa  

Y70-Y82 Các dụng cụ y tế có tác dụng trái 

ngược khi phối hợp dùng trong 

công tác chẩn đoán và điều trị  

Y83-Y84 Phẫu thuật hay các thủ thuật y tế 

khác là nguyên nhân của phản 

ứng y tế bất thường của ngường 

bệnh, hoặc biến chứng muộn 

không được nêu là rủi ro trong 

khi tiến hành phương pháp 

Y85-Y89 Di chứng của nguyên nhân bên ngoài của gây 

bệnh và tử vong  

Y90-Y98 Các yếu tố phụ liên quan đến nguyên nhân 

bệnh và tử vong đã được phân loại ở nơi khác 

 

Place of occurrence code  

Phân nhóm bốn ký tự sau đây được dùng cho loại W00-Y34 

trừ Y06.- và Y07.-, để xác định nơi nguyên nhân bên ngoài 

xảy ra trong đó:  

.0 Nhà 

Tòa nhà 

Nhà trọ 

Nhà (xe) lưu động, nhà ở 

Nhà trại 

Biệt thự 

Nhà ở 

Chỗ không phải để làm nhà ở 

Tư nhân: 

•  lối vào nhà  

•  gara 

•  vườn nhà  

•  sân nhà  

Bể bơi ở nhà hoặc vườn tư nhân 

Loại trừ:      nhà bỏ hoang (.8)  

         nhà xây nhưng chưa có người ở (.6)  

          nơi dự kiến làm nhà ở (.1)  
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institutional place of residence (.1)  

 

.1 Residential institution 

Children's home Dormitory  

Home for the sick  

Hospice  

Military camp  

Nursing home  

Old people's home Orphanage  

Pensioner's home  

Prison  

Reform school  

 

.2  School, other institution and public 

 administrative area  

Building (including adjacent grounds) used by the 

general public or by a particular group of the public 

such as:  

•  assembly hall  

•  campus  

•  church  

•  cinema  

•  clubhouse  

•  college  

•  court-house  

•  dancehall  

•  day nursery  

•  gallery  

•  hospital  

•  institute for higher education  

•  kindergarten  

•  library  

•  movie-house  

•  museum  

•  music-hall  

•  opera-house  

•  post office  

•  public hall  

•  school (private)(public)(state)  

•  theatre  

•  university  

•  youth centre  

 Excl: building under construction (.6)  

  residential institution (.1)  

  sports and athletics area (.3)  

.3 Sports and athletics area 

Baseball field  

Basketball-court  

Cricket ground  

Football field  

Golf-course  

Gymnasium  

.1 Nơi lưu trú 

Nhà trẻ em 

Nhà cho người ốm 

Trại tế bần 

Trại lính 

Nhà điều dưỡng 

Nhà cho người già 

Nhà dưỡng lão 

Nhà tù 

Trường cải tạo 

 

.2  Trường học và những khu công cộng  

Tòa nhà (gồm cả các sân lân cận) được công 

chúng hay 1 nhóm quần chúng đặc biệt sử dụng 

như:  

•  nhà quốc hội 

•  cắm trại 

•  nhà thờ 

•  nhà hát 

•  câu lạc bộ 

•  trường học 

•  tòa án 

•  phòng nhẩy 

•  nhà trẻ ban ngày 

•  phòng trưng bày 

•  bệnh viện 

•  nơi cho cao học 

•  nhà trẻ 

•  thư viện 

•  rạp chiếu phim 

•  bảo tàng 

•  phòng hòa nhạc 

•  nhà hát opera 

•  bưu điện 

•  phòng công cộng 

•  trường học (tư) (công) (nhà nước) 

•  rạp hát 

•  trường đại học 

•  trung tâm thanh thiếu niên 

  

 

 Loại trừ:      tòa nhà đang xây (.6)  

          nơi dự kiến làm nhà ở (.1)  

          khu thể dục, thể thao (.3)  

.3 Khu thể dục thể thao 

Sân bóng ném 

Sân bóng rổ 

Sân bóng chày 

Sân bóng đá 

Sân gôn 

Phòng tập thể hình 

Sân hockey 
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Hockey field  

Riding-school  

Skating-rink  

Squash-court  

Stadium  

Swimming-pool, public Tennis-court  

Excl: swimming-pool or tennis-court in private 

  home or garden (.0)  

 

.4 Street and highway 

Freeway  

Motorway  

Pavement  

Road  

Sidewalk  

 

.5 Trade and service area 

Airport  

Bank  

Café  

Casino  

Garage (commercial) Gas station  

Hotel  

Market  

Office building  

Petrol station  

Radio or television station 

Restaurant  

Service station  

Shop (commercial)  

Shopping mall  

Station (bus)(railway)  

Store  

Supermarket  

Warehouse  

 Excl: garage in private home (.0)  

 

.6 Industrial and construction area 

Building [any] under construction  

Dockyard  

Dry dock  

Factory:  

•  building  

•  premises  

Gasworks  

Industrial yard  

Mine  

Oil rig and other offshore installations 

Pit (coal)(gravel)(sand)  

Power-station (coal)(nuclear)(oil)  

Shipyard  

Tunnel under construction  

Trường tập cưỡi ngựa 

Sân tập 

Sân bóng quần 

Sân vận động, sân tenis 

 

Loại trừ:      bể bơi, sân tenis ở nhà hay vườn tư 

        nhân (.0) 

 

.4 Đường và phố 

Đường tự do 

Đường xe máy 

Vỉa hè 

Đường 

Lề đường 

 

.5 Khu phục vụ, thương mại 

Sân bay 

Ngân hàng 

Quán cà phê 

Sòng bài 

Gara (thương mại) 

Khách sạn 

Chợ 

Công sở 

Trạm xăng 

Khu phát thanh, truyền hình 

Nhà hàng 

Nơi phục vụ 

Cửa hàng (thương mại) 

Trung tâm mua sắm 

Bến (xe buýt) (tầu hỏa) 

Nhà kho 

Siêu thị 

Nhà kho 

 Loại trừ:      gara ở nhà tư nhân (.0) 

 

.6 Khu công nghiệp và xây dựng 

Mọi tòa nhà đang xây  

Công trường 

Bến cảng  

Nhà máy:  

•  tòa nhà  

•  vùng lân cận  

Nhà máy dùng hơi 

Sân công nghiệp 

Hầm mỏ 

Giàn khoan và các thiết bị ven biển 

Lỗ hầm (mỏ) (sỏi) (cát) 

Trạm (than) (hạt nhân) (dầu) 

Bến tầu thủy 

Đường hầm đang xây dựng 

Xưởng thợ 
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Workshop  

.7 Farm 

Farm:  

•  buildings  

•  land under cultivation  

Ranch  

Excl: farmhouse and home premises of farm 

  (.0)  

 

.8 Other specified places 

Beach  

Campsite  

Canal  

Caravan site NOS  

Derelict house  

Desert  

Dock NOS  

Forest  

Harbour  

Hill  

Lake  

Marsh  

Military training ground  

Mountain  

Park (amusement) (public)  

Parking-lot and parking-place  

Pond or pool  

Prairie  

Public place NOS  

Railway line  

River  

Sea  

Seashore  

Stream  

Swamp  

Water reservoir  

Zoo  

 

.9 Unspecified place 

 

 

 

 

 

Activity code  
 

The following subclassification is provided for optional use 

in a supplementary character position with categories V01-

Y34 to indicate the activity of the injured person at the time 

the event occurred. This subclassification should not be 

confused with, or be used instead of, the recommended 

fourth-character subdivisions provided to indicate the place 

.7 Trang trại 

Trang trại:  

•  nhà  

•  đất trồng trọt 

Trại súc vật  

 Loại trừ:      nhà trại, các nhà liên quan của trang 

         trại (.0) 

 

.8 Các nơi đặc biệt khác 

Bãi biển 

Nơi cắm trại 

Lạch nước 

Chỗ nhà lưu động đỗ KXĐK 

Nhà bỏ hoang 

Sa mạc 

Cảng KXĐK 

Rừng 

Hải cảng 

Đồi 

Hồ nước 

Đầm lầy 

Bãi tập quân sự 

Núi 

Công viên (giải trí) (công cộng) 

Nơi đỗ xe 

Ao 

Đồng cỏ 

Quảng trường công cộng KXĐK 

Đường ray tàu hỏa 

Sông 

Biển 

Bờ biển 

Suối 

Đầm lầy 

Nơi chứa nước 

Vườn thú 

 

.9 Nơi không xác định được 

 

 

 

 

 

Mã hoạt động 
 
Sự phân loại sau đây dùng cho lựa chọn với vị trí bổ sung 

thêm cho nhóm V01-Y34 để chỉ ra hoạt động của người bị 

thương vào lúc sự cố xảy ra. Không nên lẫn phân loại này 

với- hoặc dùng thay cho – nhóm phân loại 4 ký tự được sử 

dụng để chỉ ra nơi xảy ra sự cố được xếp vào W00-Y34.  
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of occurrence of events classifiable to W00-Y34.  

 

0 While engaged in sports activity 

Physical exercise with a described functional 

element such as:  

•  golf  

•  jogging  

•  riding  

•  school athletics  

•  skiing  

•  swimming  

•  trekking  

•  water-skiing  

 

1 While engaged in leisure activity 

Hobby activities  

Leisure-time activities with an entertainment 

element such as going to the cinema, to a dance or to 

a party  

Participation in sessions and activities of voluntary 

organizations  

Excl::  sports activities (0)  

 

2 While working for income 

Paid work (manual)(professional)  

Transportation (time) to and from such activities  

Work for salary, bonus and other types of income  

 

3 While engaged in other types of work 

Domestic duties such as:  

•  caring for children and relatives  

•  cleaning  

•  cooking  

•  gardening  

•  household maintenance  

Duties for which one would not normally gain an 

income  

Learning activities, e.g. attending school session or 

lesson  

Undergoing education  

 

 

 

 

4 While resting, sleeping, eating or engaging in 

other vital activities 

 Personal hygiene 

 

8 While engaged in other specified activities 

 

9 During unspecified activity 

 

 

0 Trong khi hoạt động thể thao 

Tập luyện thân thể với yếu tố mô tả như:  

•  chơi gôn 

•  đi bộ 

•  cưỡi ngựa 

•  thể dục học đường 

•  trượt tuyết 

•  bơi  

•  đi bộ xa 

•  lướt ván 

 

 

1 Trong khi hoạt động tiêu khiển 

Hoạt động theo sở thích 

Hoạt động lúc nhàn rỗi với yếu tố giải trí như đi 

xem phim, khiêu vũ hoặc ăn tiệc 

Loại trừ:      hoạt động thể thao (0)  

 

2 Trong khi làm việc để có thu nhập 

Công việc có trả lương (thủ công) (chuyên nghiệp) 

Giao thông vận tải (thời gian) và từ những hoạt 

động đó 

Làm việc có lương, thưởng và các loại thu nhập 

khác 

3 Trong khi tham gia các loại lao động khác 

Công việc trong nhà như: 

•  chăm sóc trẻ em, người thân 

•  quét, rửa 

•  nấu ăn 

•  làm vườn 

•  nội trợ 

Các nhiệm vụ thường không có thu nhập 

Hoạt động học tập như theo khóa học hay lớp học 

Tiến hành giáo dục 

 

 

 

 

 

4 Trong khi nghỉ, ngủ, ăn hoặc đang thực hiện 

 những hoạt động sinh hoạt cần cho sự sống 

 Vệ sinh cá nhân 

 

8 Trong khi đang có những hoạt động đặc biệt 

 khác 

9 Trong những hoạt động không xác định 

 

 

 

 

Tai nạn  
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Accident  
(V01 – X59) 
 
Transport accidents  
(V01-V99)  
 
Note: This section is structured in 12 groups. Those 

relating to land transport accidents (V01-V89) 

reflect the victim's mode of transport and are 

subdivided to identify the victim's "counterpart" or 

the type of event. The vehicle of which the injured 

person is an occupant is identified in the first two 

characters since it is seen as the most important 

factor to identify for prevention purposes.  

 

Excl:  accidents to persons engaged in the maintenance or 

repair of transport equipment or vehicle (not in 

motion) unless injured by another vehicle in motion 

(W00-X59) 

accidents involving vehicles, but unrelated to the 

hazards associated with the means of transportation  

[e.g., injuries received in a fight on board ship; 

transport vehicle involved in a cataclysm; finger 

crushed when shutting car door] (W00-X59) 

assault by crashing of motor vehicle (Y03.-)  

event of undetermined intent (Y32-Y33) intentional 

self-harm (X82-X83) 

 

 

Definitions related to transport accidents  
 

(a)  A transport accident (V01-V99) is any accident 

involving a device designed primarily for, or being 

used at the time primarily for, conveying persons 

or goods from one place to another. 

 

(b)  A public highway [trafficway] or street is the entire 

width between property lines (or other boundary 

lines) of land open to the public as a matter of right 

or custom for purposes of moving persons or 

property from one place to another. A roadway is 

that part of the public highway designed, improved 

and customarily used for vehicular traffic.  

(c)  A traffic accident is any vehicle accident occurring 

on the public highway [i.e. originating on, 

terminating on, or involving a vehicle partially on 

the highway]. A vehicle accident is assumed to 

have occurred on the public highway unless 

another place is specified, except in the case of 

accidents involving only off-road motor vehicles, 

which are classified as nontraffic accidents unless 

the contrary is stated.  

(V01 – X59) 
 
Tai nạn xe cộ 
(V01-V99)  
 
Ghi chú:     Phần này được cấu trúc thành 12 nhóm. 

Những mục liên quan đến tai nạn xe cộ trên 

mặt đất (V01-V89) phản ánh loại hình giao 

thông của nạn nhân và được chia nhỏ thêm để 

xác định “đối phương” của nạn nhân và loại 

biến cố. Xe mà nạn nhân sử dụng được ghi 

nhận bởi 2 số đầu vì nó được coi là yếu tố 

quan trọng nhất cần xác định vì mục đích 

phòng ngừa 

Loại trừ:    tai nạn cho người tham gia vào việc bảo trì 

hoặc sửa chữa phương tiện vận tải hoặc xe 

(không chuyển động) trừ trường hợp bị thương 

do xe khác đang chuyển động (W00-X59) 

Tai nạn giao thông liên quan đến xe nhưng 

không liên quan đến những mối nguy hiểm kết 

hợp với phương tiện giao thông Ví dụ: tổn 

thương do đánh nhau trên tàu, phương tiện 

giao thông tham gia vào biến động lớn, ngón 

tay bị nghiền nát khi đóng cửa xe ô tô (W00-

X59) 

tấn công bởi mô tô đâm (Y03.-) 

sự cố do ý định không rõ (Y31-Y33) 

có ý tự hủy hoại (X82-X83) 

Định nghĩa liên quan đến tai nạn  xe cộ 
 
(a)  Tai nạn xe cộ (V01-V99) là bất kỳ tai nạn nào 

bao gồm một vật được thiết kế đầu tiên hay được 

sử dụng đầu tiên vào thời gian đó cho việc vận 

chuyển người hay hàng hóa từ chỗ này đến chỗ 

khác  

(b)  Đường quốc lộ hay phố là toàn thể chiều rộng đất 

giữa các đường của nó (hoặc các đường biên 

khác) – mở ra cho nhân dân – như là quyền lợi 

hay phong tục để chuyển người hay tài sản từ chỗ 

này qua chỗ khác lòng đường là một phần thiết kế 

của đường quốc lộ, được cải tiến và theo lệ dùng 

cho xe cộ. 

(c)  Tai nạn giao thông là bất kỳ Tai nạn xe cộ nào 

xảy ra trên đường quốc lộ (nghĩa là có nguồn gốc 

ở, tận cùng ở, hay gây ra do xe cộ có một phần 

đường ở đường quốc lộ) – Một Tai nạn xe cộ 

được coi là xảy ra trên quốc lộ khi không có một 

địa điểm khác đã được xác định, trừ trường hợp 

Tai nạn xe cộ có động cơ ở bên ngoài con đường 

gây ra, lúc này sẽ được xác định như là không 

phải Tai nạn xe cộ từ khi điều trái ngược được 

công bố.  
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(d) A nontraffic accident is any vehicle accident that 

occurs entirely in any place other than a public 

highway. 

 

(e)  A pedestrian is any person involved in an accident 

who was not at the time of the accident riding in or 

on a motor vehicle, railway train, streetcar or 

animal-drawn or other vehicle, or on a pedal cycle 

or animal.  

Incl.:  person: 

 changing tire of vehicle  

 making adjustment to motor of vehicle  

 on foot  

user of a pedestrian conveyance such as:  

 baby carriage  

 ice-skates  

 perambulator  

 push-cart  

 push-chair  

 roller-skates  

 scooter  

 skateboard  

 skis  

 sled  

 wheelchair (powered)  

(f) A driver is an occupant of a transport vehicle who 

is operating or intending to operate it. 

(g) A passenger is any occupant of a transport vehicle 

other than the driver. 

Excl.:  person travelling on outside of vehicle - see 

 definition (h) 

(h) A person on outside of vehicle is any person being 

transported by a vehicle but not occupying the 

space normally reserved for the driver or 

passengers, or the space intended for the transport 

of property.  

Incl.:  person (travelling on): 

 bodywork  

 bumper [fender]  

 hanging on outside  

 roof (rack)  

 running-board  

 step  

(i) A pedal cycle is any land transport vehicle 

operated solely by pedals. 

Incl.:  bicycle  

 tricycle 

Excl.:  motorized bicycle - see definition (k) 

 

(j) A pedal cyclist is any person riding on a pedalcycle 

or in a sidecar or trailer attached to such a vehicle. 

 

(d) Một tai nạn không gọi là TNGT khi tai nạn xảy ra 

không trên đường giao thông công cộng. 

 

e)  Người đi bộ là người mà vào lúc xảy ra tai nạn 

không điều khiển phương tiện giao thông hay 

không  ở trên phương tiện giao thông vận tải.  

Bao gồm: người: 

 đang thay bánh xe 

 chỉnh động cơ xe 

 đứng  

sử dụng phương tiện của người đi bộ như:  

 xe nôi trẻ em 

 ván trượt tuyết 

 xe vịn (để đi) 

 xe đẩy 

 ghế đẩy 

 pa tanh 

 xe trẻ tập đi 

 tấm trượt 

 ván trượt 

 ghế có bánh xe 

 xe lăn 

(f) Người lái xe là người đang điều khiển hoặc vận 

hành phương tiện giao thông. 

(g) Hành khách đi trên xe là người ở trên phương xe 

nhưng không điều khiển phương tiện. 

 

Loại trừ:   người đi ở bên ngoài xe – xem định nghĩa (h) 

(h) Người ở ngoài xe là người được xe vận chuyển 

nhưng không ở chỗ thường dành cho người lái xe 

hay người đi xe, hay ở chỗ để chở tài sản.  

 

Bao gồm:  người (đi trên): 

 thân xe 

 ba- đờ - xốc 

 treo ở bên cạnh 

 má 

 bậc 

 thềm 

 

(i) Xe đạp là các xe vận tải trên mặt đất chỉ được 

vận hành bằng bàn đạp. 

Bao gồm:   xe đạp 

      xe ba bánh 

Loại trừ:     xe đạp máy – xem định nghĩa (k) 

 

(j) Người đi xe đạp là người điều khiển xe đạp hay 

xe thùng (side car) hay xe kéo gắn liền với xe đó. 

 

(k) Mô tô là xe 2 bánh có động cơ với 1 hay 2 yên xe 

và đôi khi có thêm bánh thứ 3 để đỡ thêm một xe 

thùng. Xe thùng được coi là 1 phần của mô tô. 
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(k) A motorcycle is a two-wheeled motor vehicle with 

one or two riding saddles and sometimes with a 

third wheel for the support of a sidecar. The sidecar 

is considered part of the motorcycle. 

Incl.:  moped 

motor scooter  

motorcycle:  

 NOS  

 combination  

 with sidecar  

motorized bicycle  

 speed-limited motor-driven cycle  

Incl.:  motor-driven tricycle - see definition (m) 

 

(l) A motorcycle rider is any person riding on a 

motorcycle or in a sidecar or trailer attached to 

such a vehicle. 

(m)       A three-wheeled motor vehicle is a motorized 

tricycle designed primarily for on-road use. 

Incl.:  motor-driven tricycle 

 motorized rickshaw  

 three-wheeled motor car  

Excl.:  motorcycle with sidecar - see definition  

 (k)  

 special all – terrain vehicle – see   

 definition (x) 

(n) A car [automobile] is a four-wheeled motor vehicle 

designed primarily for carrying up to 10 

 persons. A trailer or caravan being towed by a car 

 is considered a part of the car. 

Incl.:  minibus 

 

(o) A motor vehicle or vehicle may refer to various 

transport vehicles.  The local usage of the terms 

should be established to determine the appropriate 

code.  If the terms are used ambiguously, use the 

code for “unspecified”. A trailer or caravan being 

towed by a car is considered a part of the car. 

(p)  A pick-up truck or van is a four- or six-wheeled 

motor vehicle designed primarily for carrying 

property, weighing less than the local limit for 

classification as a heavy goods vehicle, and not 

requiring a special driver's license.  

(q)  A heavy transport vehicle is a motor vehicle 

designed primarily for carrying property, meeting 

local criteria for classification as a heavy goods 

vehicle in terms of curbside weight (usually above 

3500 kg), and requiring a special driver's license.  

(r) A bus is a motor vehicle designed or adapted 

primarily for carrying more than 10 persons, and 

requiring a special driver's license. 

Incl.:  coach 

Bao gồm:    xe đáp gắn máy 

      xe mô tô bánh nhỏ 

      xe mô tô: 

 KXĐK 

 phối hợp 

 với xe thùng 

xe đạp gắn máy 

xe đạp gắn máy hạn chế tốc độ 

Loại trừ:    xe mô tô 3 bánh – xem định nghĩa (m) 

 

(l) Người lái xe mô tô là người điều khiển mô tô 

hoặc ở trong xe thùng hay xe kéo gắn với xe như 

trên. 

 

(m)       Xe mô tô ba bánh là xe 3 bánh có động cơ được 

thiết kế cơ bản để dùng trên đường 

Bao gồm  xe mô tô ba bánh 

  xe xích lô máy 

  xe ô tô 3 bánh 

Loại trừ:  xe mô tô có thùng – xem định nghĩa (k)  

  xe đặc biệt – mọi địa hình – xem định 

  nghĩa (x) 

 

(n) Ô tô là xe có động cơ 4 bánh thiết kế chính để 

chuyên chở, có tể chở tới 10 người. toa móc được  

được ô tô kéo được xem như là một phần của ô tô. 

 

Bao gồm  xe buýt nhỏ 

(o) Xe có động cơ hoặc xe có thể tham khảo nhiều 

phương tiện giao thông khác nhau. Nên sử dụng từ 

địa phương để xác định mã thích hợp. Nếu còn mơ 

hồ, sử dụng mã “không xác định”. Trailer hoặc 

đoàn xe được ô tô kéo được xem xét như là một 

phần của ô tô. 

 

(p)  Xe tải là xe có động cơ 4 hay 6 bánh, thiết kế chủ 

yếu để chở tài sản, tải trọngt hấp hơn giới hạn của 

địa phương cho xe vận tải hạng nặng và không 

cần giấy phép đặc biệt. 

(q)  Xe tải hạng nặng là xe có động cơ thiết kế chủ 

yếu để chở tài sản, phù hợp với tiêu chuẩn xe vận 

tải hạng nặng của địa phương (thường trên 

3500kg) và cần có giấy phép lái xe đặc biệt  

 

(r) Xe buýt là xe có động cơ được thiết kế hay cải 

tạo chủ yếu để chở từ 10 người và cần có giấy 

phép lái xe đặc biệt 

 

Bao gồm  xe khách đường dài 

 

(s) Tàu hỏa hay ô tô ray là tất cả các loại có hay 

không kèm theo toa xe, thiết kế để chạy trên 
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(s) A railway train or railway vehicle is any device, 

with or without cars coupled to it, designed for 

traffic on a railway. 

Incl.:  interurban: 

 electric car 

 streetcar 

(operated chiefly on its 

own right-of-way, not 

open to other traffic) 

 railway train, any power [diesel] [electric] 

[steam]:  

 funicular  

 monorail or two-rail  

 subterranean or elevated  

 other vehicle designed to run on a railway 

track  

 Excl.:  interurban electric cars [streetcars] 

  specified to be operating on a right-of-

  way that forms part of the public street 

  or highway - see definition (t). 

 

(t)  A streetcar is a device designed and used primarily 

for transporting persons within a municipality, 

running on rails, usually subject to normal traffic 

control signals, and operated principally on a right-

of-way that forms part of the roadway. A trailer 

being towed by a streetcar is considered a part of 

the streetcar.  

 

Incl.:  interurban electric car or streetcar, when specified 

to be operating on a street or public highway 

 tram (car)  

trolley (car)  

 

(u)  A special vehicle mainly used on industrial 

premises is a motor vehicle designed primarily for 

use within the buildings and premises of industrial 

or commercial establishments.  

Incl.:  battery-powered: 

 airport passenger vehicle  

 truck (baggage) (mail) 

coal-car in mine  

 forklift (truck)  

logging car  

 self-propelled truck, industrial  

station baggage truck (powered)  

 tram, truck or tub (powered) in mine or quarry  

 

(v)     A special vehicle mainly used in agriculture is a 

motor vehicle designed specifically for use  in 

farming and agriculture (horticulture), for example 

to work the land, tend and harvest crops and 

transport materials on the farm.  

đường sắt. 

Bao gồm:  Nội đô: 

 Xe điện 

 Tàu điện 

(chạy trên đường dành 

riêng, không cho các xe 

khác sử dụng) 

 tàu hỏa [diesel] [điện] [hơi nước]:  

  leo núi (có dây cáp) 

 một hay hai đường ray 

 ngầm dưới đất hay trên cao 

các loại xe thiết kế chạy trên đường sắt  

 

 

Loại trừ:  xe điện nội đô chỉ chạy trên đường sắt được tạo 

thành một phần đường phố công cộng hay quốc 

lộ - xem định nghĩa (t). 

 

 

(t) Xe điện là xe thiết kế và sử dụng cơ bản để chở 

khách trong nội địa thành phố chạy trên đường 

ray, thường tuân thủ các tín hiệu giao thông 

thông thường và chủ yếu chạy trên 1 đoạn đường 

của quốc lộ. Toa được xe điện kéo theo được coi 

là một phần của nó. 

 

Bao gồm: Xe điện nội thành phố, chỉ khi đặc biệt mới 

hoạt  động ở phố hay quốc lộ. 

 xe điện 

 ô tô điện 

 

(u) Mọi loại xe chủ yếu dùng trong khuôn viên công 

nghiệp là xe động cơ thiết kế chủ yếu để sử dụng 

trong những tòa nhà và khuôn viên khu công 

nghiệp và thương mại. 

Bao gồm:  chạy bằng ắc quy 

  xe chở khách sân bay 

  xe chở (hành lý) (thư) 

xe chở than trong mỏ 

xe tải 

xe kéo gỗ 

xe tự vận hành công nghiệp 

xe chở hành lý ở bến 

xe điện, xe tải, xe chạy ngầm ở mở than, mỏ đá 

 

(v) Xe đặc biệt dùng trong nông nghiệp là xe động cơ 

thiết kế đặc biệt để sử dụng trong trang trại nông 

nghiệp, làm vườn ví dụ như làm đất, gieo và gặt 

và vận chuyển vạt tư trang trại 

 

Bao gồm:  liên hợp gặt 

máy tự vận hành ở trang trại 

máy kéo 
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Excl.: combine harvester 

 self-propelled farm machinery  

 tractor (and trailer)  

 

(w)  A special construction vehicle is a motor vehicle 

designed specifically for use in the construction 

(and demolition) of roads, buildings and other 

structures.  

Incl.:  bulldozer 

 digger  

 dumper truck  

 earth-leveller  

 mechanical shovel  

 road-roller  

 

(y) A special all-terrain vehicle is a motor vehicle of 

special design to enable it to negotiate rough or 

soft terrain or snow. Examples of special design 

are high construction, special wheels and tires, 

tracks, and support on a cushion of air. 

Incl.: hovercraft on land or swamp 

 snowmobile 

Excl.: hovercraft on open water - see definition (y) 

 

(y) A watercraft is any device for transporting 

passengers or goods on water. 

Incl.: combine hovercraft NOS 

 

(z)     An aircraft is any device for transporting 

passengers or goods in the air. 

 

 

Classification and coding instructions for 

transport accidents 

 

1. If an event is unspecified as to whether it was a 

 traffic or a nontraffic accident, it is assumed to 

 be: 

 (a) A traffic accident when the event is 

  classifiable to categories V02-V04, V10-

  V82 and V87.  

 

 

(b)  A nontraffic accident when the event is 

classifiable to categories V83-V86. For 

these categories the victim is either a 

pedestrian, or an occupant of a vehicle 

designed primarily for off-road use.  

 

2. When accidents involving more than one kind of 

transport are reported, the following order of 

precedence should be used: 

(w) Xe thiết kế chuyên dùng trong xây dựng là xe có 

động cơ thiết kế đặc biệt để sử dụng trong xây 

dựng (và phá hủy) đường, nhà và các cấu trúc 

khác 

Bao gồm:  

  xe ủi 

  máy đào 

  xe tải nhỏ 

  xe đào đất 

  Xẻng máy 

  lăn đường 

 

(x) Xe đặc biệt mọi địa hình là xe có động cơ thiết kế 

đặc biệt để chạy đường gồ ghề, mềm hay có 

tuyết. Ví dụ thiết kế đặc biệt xe trên cao, bánh và 

lốp đặc biệt, chạy xích, giá đỗ trên đệm không 

khí. 

Bao gồm:   

  xe chạy trên đất, đầm lầy 

  xe chạy trên tuyết 

 

(y)  Phương tiện vận tải thuỷ là xe chở khách hay 

hàng hóa trên mặt nước 

Bao gồm:  xe địa hình KXĐK 

 

(z) Máy bay là loại chở hành khách hay hàng trong 

không khí. 

 

 

Hướng dẫn mã hóa và phân loại Tai nạn 
xe cộ (TNXC) 
 
1.  Nếu có một sự cố không đặc hiệu rõ nó là TNXC 

hay không, nó sẽ có thể là: 

 

  (a) Một TNXC khi sự cố có thể xếp loại vào 

  các loại V10-V82 và V87. 

 

   

(b) Không phải TNXC khi sự cố có thể xếp  

 loại vào loại V83 – V86. Với các loại  

 này, nạn nhân là người đi bộ hay là  

 người đi loại xe thiết kế sử dụng ở bên  

 ngoài quốc lộ. 

 

2. Khi các tai nạn do hơn một loại hình vận tải, các 

 thứ tự xếp loại ưu tiên sau đây nên được dùng 

  Hàng không và vũ trụ (V95-V97). 

  Xe lội nước (V90 – V94). 

  Các loại hình vận tải khác (V01-V89, V98– V99) 
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aircraft and spacecraft (V95-V97) 

watercraft (V90-V94) 

other modes of transport (V01-V89, V98-V99) 

3. Where transport accident descriptions do not 

specify the victim as being a vehicle occupant and 

the victim is described as: 

crushed  

dragged 

hit 

injured 

killed 

knocked 

down 

run over 

by any 

vehicle 

including 

animal being ridden 

animal-drawn vehicle 

bicycle  

bulldozer  

bus  

car 

motorcycle 

motorized tricycle 

pick-up (truck) 

recreational vehicle 

streetcar 

tractor 

train 

tram  

truck  

van  

 classify the victim as a pedestrian (categories 

 V01-V09).  

4.  Where transport accident descriptions do not 

 indicate the victim's role, such as:  

airplane  

bicycle  

boat  

bulldozer  

bus  

car  

motorcycle  

motorized tricycle 

pick-up (truck)  

recreational vehicle 

spacecraft 

streetcar  

tractor  

train  

tram  

truck  

van  

watercraft  

 

 

 

accident 

collision 

crash 

wreck 

NOS 

classify the victim as an occupant or rider of the 

vehicle mentioned.  

If more than one vehicle is mentioned, do not make 

any assumption as to which vehicle was  

occupied by the victim unless the vehicles are the 

same. Instead, code to the appropriate  

categories V87-V88, V90-V94, V95-V97, taking 

into account the order of precedence given  

in note 2.  

 3.  Khi việc mô tả TNXC không chỉ ra nạn nhân đi 

 xe và nạn nhân được mô tả là: 

 

va đập 

lôi, kéo 

đụng  

thương tích 

bị giết 

xô ngã, đổ 

đè qua 

bởi bất cứ 

loại xe 

nào bao 

gồm 

cưới súc vật 

xe súc vật kéo 

xe đạp 

xe nổ 

xe buýt 

ô tô 

xe máy 

xe ba bánh 

xe tải thu nhặt 

xe giải trí 

xe điện 

máy kéo 

tầu 

xe vận tải lớn 

xe tải 

phân loại các nạn nhân là người đi bộ (loại V01-V09). 

 

4.  Khi mô tả TNXC không nêu ra vai trò của nạn 

 nhân như:  

máy bay 

xe đạp 

tàu thủy 

máy nổ 

xe buýt 

ô tô 

xe máy 

xe ba bánh 

xe tải thu nhặt 

xe giải trí 

xe điện 

máy kéo 

tầu 

xe vận tải lớn 

xe tải 

xe lội nước 

 

 

 

tai nạn 

húc nhau 

va đập 

chìm 

KXĐK 

 

 

được xếp loại nạn nhân là người đi hay điều 

khiển phương tiện nêu trên 

Nếu nhiều xe nêu ra, không nên làm giả định như 

nạn nhân đi xe nào trừ khi xe là cùng loại. Thay 

vào đó, mã theo đúng loại V87-V88, V90-V94, 

V95-V97, lưu ý thứ tự ưu tiên ở mục “Ghi chú” 

2. 
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5. Where a transport accident, such as: 

 vehicle (motor) (nonmotor):  

 failing to make curve  

 going out of control (due to):  

 burst tire [blowout]  

 driver falling asleep  

 driver inattention  

 excessive speed  

 failure of mechanical part  

resulted in a subsequent collision, classify the 

accident as a collision. If an accident other than a 

collision resulted, classify it as a noncollision 

accident according to the vehicle type involved.  

 

6.  Where a transport accident involving a vehicle in 

 motion such as:  

accidental poisoning from 

exhaust gas generated by  

breakage of any part of  

explosion of any part of  

fall, jump or being accidentally 

pushed from  

fire starting in  

hit by object thrown into or onto  

injured by being thrown against  

some part of, or object in  

injury from moving part of  

object falling in or on  

vehicle in 

motion 

 

resulted in a subsequent collision, classify the 

accident as a collision. If an accident other than a 

collision resulted, classify it as a noncollision 

accident according to the vehicle type involved.  

7. Land transport accidents described as: 

collision (due to loss of control) (on highway) 

between vehicle and:  

 abutment (bridge) 

(overpass)  

 fallen stone  

 guard rail or boundary 

fence inter-highway 

divider  

 landslide (not moving) 

  

 object thrown in front of 

motor vehicle  

 safety island  

 tree  

 traffic sign or marker 

(temporary) utility pole  

 wall of cut made for road  

 other object, fixed, 

movable or moving  

are included 

in V17.-, 

V27.-, V37.-, 

V47.-, V57.-, 

V67.- and 

V77.- 

 

5. Khi một Tai nạn xe cộ như: 

 xe (có động cơ) (không có động cơ): 

 Mất lái Không điều khiển được (do):  

 nổ lốp 

 lái xe ngủ gật 

 lái xe cẩu thả 

 chạy quá tốc độ 

Hỏng động cơ hoặc hỏng máy Hậu quả là đâm 

xe, xếp loại là tai nạn đâm xe. Nếu 1 tai nạn khác 

đâm xe xảy ra, xếp nó là tai nạn không đâm xe 

tùy theo loại phương tiện trong vụ việc. 

 

 

6.  Khi TNXC xảy ra với phương tiện đang vận hành 

 như:  

tai nạn ngộ độc do ngạt khí gas 

gây ra bởi  

vỡ một bộ phận của 

nổ một bộ phận của 

ngã, nhẩy hay bị đẩy từ 

đám cháy bắt đầu ở 

bị ném bởi vật khác nào, lên 

bị thương do bản thân bị văng 

vào một bộ phận của, hay đối 

tượng trong 

bị thương do một bộ phận văng 

ra của 

vật đang rơi vào hay lên 

xe đang vận 

hành 

 

Hậu quả là việc va chạm, xếp loại là tai nạn va 

chạm. Nếu 1 tai nạn xảy ra khác va chạm, xếp 

loại nó như là tai nạn không phải va chạm tùy 

theo loại xe tham gia sự cố. 

7. TNXC trên mặt đất mô tả như: 

va chạm (do mất điều khiển) (trên đường cao tốc) 

giữa xe cộ và:  

 xô vào (cầu) (cầu chui) 

 đá rơi 

 hàng rào đường sắt, hàng 

rào 

 giải phân cách đường cao 

tốc 

 đất trượt (không vận động) 

 vật ném trước xe động cơ 

 Lối sang đường cho người 

đi bộcây 

 tín hiệu giao thông hay vật 

chắn (tạm thời) 

 cọc tiêu 

 tường cắt ngăn quốc lộ 

 vật khác, cố định, có thể 

chuyển động, chuyển động  

are included 

in V17.-, 

V27.-, V37.-, 

V47.-, V57.-, 

V67.- and 

V77.- 

 

lật xe (không bị va đập) được bao gồm trong 
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overturning (without collision) are included in V18.-, V28.-, 

V38.-, V48.-, V58.-, V68.-, and V78.-  

collision with animal (herded) (unattended) are included in 

V10.-, V20.-, V30.-, V40.-, V50.-, V60.-, and V70.- 

collision with animal-drawn vehicle or animal being ridden 

are included in V16.-, V26.-, V36.-, V46.-, V56.-, V66.-, 

and V76.-.  

 

 

 

 

Pedestrian injured in transport accident 
(V01-V09)  
 
Excl.:  collision of pedestrian (conveyance) with other 

pedestrian (conveyance) (W51.-)  

 with subsequent fall (W03)  

The following fourth-character subdivisions are 

for use with categories V01 – V06: 

.0 Nontraffic accident 

.1 Traffic accident 

.6 Unspecified whether traffic accident or 

 nontraffic accident 

V01 Pedestrian injured in collision with 
pedal cycle 

V02 Pedestrian injured in collision with 
two- or three-wheeled motor vehicle 

V03 Pedestrian injured in collision with 
car, pick-up truck or van 
[See before V01 for subdivisions]  

V04 Pedestrian injured in collision with 
heavy transport vehicle or bus 

V05 Pedestrian injured in collision with 
 railway train or railway vehicle 

V06 Pedestrian injured in collision with 
other nonmotor vehicle 
Incl.:  collision with animal-drawn vehicle, 

animal being ridden, streetcar 

V09 Pedestrian injured in other and 
unspecified transport accidents 
Incl.:  pedestrian injured by special vehicle 

V09.0 Pedestrian injured in nontraffic accident 
involving other and unspecified motor 
vehicles 

V09.1 Pedestrian injured in unspecified nontraffic 
accident 

V09.2 Pedestrian injured in traffic accident 
involving other and unspecified motor 
vehicles 

V18.-, V28.-, V38.-, V48.-, V58.-, V68.-, và 

V78.-  

va chạm với súc vật (bầy) (không có người chăn) 

được gồm ở V10.-, V20.-, V30.-, V40.-, V50.-, 

V60.-, và V70.-  

va chạm với xe súc vật kéo, súc vật cưỡi, được 

bao gồm trong V16.-, V26.-, V36.-, V46.-, V56.-, 

V66.-, và V76.-.  

 

 

Người đi bộ thường trong TNXC 
(V01-V09)  
 
Loại trừ:  va đụng giữa người đi bộ (NĐB) với NĐB 

khác (W51.-) 

 với ngã sau đó (W03)  

Những ký tự thứ 4 sau đây để áp dụng cho 

nhóm từ V01-V06 

.0 Tai nạn không do giao thông 

.1 Tai nạn do giao thông 

.6 Không xác định được là tai nạn do giao 

 thông hay không do giao thông 

V01 NĐB bị thương do va chạm với xe 
đạp 

V02 NĐB bị thương do va chạm với xe 
mô tô 2-3 bánh 

V03 NĐB bị thương do va chạm với ô 
tô, xe tải thu nhặt, xe tải 

V04 NĐB bị thương do va chạm với xe 
tải hạng nặng, xe buýt 

V05 NĐB bị thương do va chạm với tầu 
hỏa, ô tô ray 

V06 NĐB bị thương do va chạm với xe 
không động cơ khác 
Bao gồm:  va chạm với xe súc vật kéo, súc vật 

cưỡi, xe điện 

V09 NĐB bị thương trong những tai nạn 
(TN) xe cộ khác không xác định 
Bao gồm:  NĐB bị thương do xe đặc chủng 

V09.0 NĐB bị thương trong TN không phải xe cộ 
bao gồm xe có động khác và không xác 
định 

V09.1 NĐB bị thương trong tai nạn không phải 
xe cộ không xác định 

V09.2 NĐB bị thương do TN xe cộ có sự tham 
gia của xe có động cơ khác không xác 
định 

V09.3 NĐB bị thương trong TN xe cộ không xác 
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V09.3 Pedestrian injured in unspecified traffic 
accident 

V09.9 Pedestrian injured in unspecified transport 
accident 

 

Pedal cyclist injured in transport 
accident 
(V10-V19)  
The following fourth-character subdivisions are for use with 

categories V10-V18: 

.0 Driver injured in nontraffic accident 

.1 Passenger injured in nontraffic accident 

.2 Unspecified pedal cylist injured in non traffic 

 accident 

.3 Person injured while boarding or alighting 

.4 Driver injured in traffic accident 

.5 Passenger injured in traffic accident 

.9 Unspecified pedal cylist injured in traffic 

 accident 

V10 Pedal cyclist injured in collision with 
pedestrian or animal 
[See before V10 for subdivisions]  

Excl.:  collision with animal-drawn vehicle or 

animal being ridden (V16.-)  

V11 Pedal cyclist injured in collision with 
other pedal cycle 

V12 Pedal cyclist injured in collision with 
two- or three-wheeled motor vehicle 

V13 Pedal cyclist injured in collision with 
car, pick-up truck or van 

 

V14 Pedal cyclist injured in collision with 
heavy transport vehicle or bus 

V15 Pedal cyclist injured in collision with 
railway train or railway vehicle 

 

V16 Pedal cyclist injured in collision with 
other nonmotor vehicle 
Incl.:  collision with animal-drawn vehicle, 

animal being ridden, streetcar 

V17 Pedal cyclist injured in collision with 
fixed or stationary object 

V18 Pedal cyclist injured in noncollision 
transport accident 
Incl.:  fall or thrown from pedal cycle (without 

antecedent collision) overturning:  

định 

V09.9 NĐB bị thương trong TNXC không xác 
định 

 
Người đi xe đạp bị thương trong 
TNXC 
(V10-V19) 
Những ký tự thứ 4 sau đây để áp dụng cho nhóm từ V10 -

18 

.0 Người lái xe bị thương trong TN không phải xe cộ 

.1 Người đi trên xe bị thương trong TN không phải 

 xe cộ (XC) 

.2 Người đi xe đạp không xác định bị thương trong 

 TN không phải xe cộ 

.3 Người bị thương khi lên xe, xuống xe 

.4  ái xe bị thương trong TNXC 

.5 Hành khách bị thương trong TNXC 

.9 Người đi xe đạp không xác định bị thương trong 

 TNXC 

V10 Người đi xe đạp bị thương vì va 
chạm với người đi bộ hay súc vật 
Loại trừ:  va chạm với xe súc vật kéo hay súc 

vật đang có người cưỡi (V16)  

V11 Người đi xe đạp bị thương khi va 
chạm với người đạp xe đạp khác 

V12 Người đi xe đạp bị thương do va 
chạm với mô tô 2-3 bánh 

V13 Người đi xe đạp bị thương khi va 
chạm với ô tô, xe tải thu góp và xe 
tải 

V14 Người đi xe đạp bị thương khi va 
chạm với xe tải hay xe buýt 

V15 Người đi xe đạp bị thương khi va 
chạm với tầu hỏa, ô tô ray 

 

V16 Người đi xe đạp bị thương khi va 
chạm với xe không động cơ khác 
Bao gồm:  va chạm với xe súc vật kéo, súc vật có 

người cưỡi, xe điện 

V17 Người đi xe đạp bị thương khi va 
chạm với vật cố định 

V18 Người đi xe đạp bị thương trong 
Tai nạn xe cộ không có va chạm 
Bao gồm:  ngã hay bị ném từ xe đạp (không có 

va chạm trước đó):  

 KXĐK  
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 NOS  

 without collision 

V19 Pedal cyclist injured in other and 
unspecified transport accidents 

 

V19.0 Driver injured in collision with other and 
unspecified motor vehicles in nontraffic 
accident 

V19.1 Passenger injured in collision with other 
and unspecified motor vehicles in nontraffic 
accident 

V19.2 Unspecified pedal cyclist injured in collision 
with other and unspecified motor vehicles 
in nontraffic accident 
Pedal cycle collision NOS, nontraffic 

 

V19.3 Pedal cyclist [any] injured in unspecified 
nontraffic accident 
Pedal cycle accident NOS, nontraffic  

Pedal cyclist injured in nontraffic accident NOS 

 

V19.4 Driver injured in collision with other and 
unspecified motor vehicles in traffic 
accident 

V19.5 Passenger injured in collision with other 
and unspecified motor vehicles in traffic 
accident 

V19.6 Unspecified pedal cyclist injured in collision 
with other and unspecified motor vehicles 
in traffic accident 
Pedal cycle collision NOS (traffic) 

V19.8 Pedal cyclist [any] injured in other specified 
transport accidents 
Trapped by part of pedal cycle 

V19.9 Pedal cyclist [any] injured in unspecified 
traffic accident 
Pedal cycle accident NOS 

 

Motorcycle rider injured in transport 
accident 
(V20-V29)  
 
Incl.:  moped  

motorcycle with sidecar  

motorized bicycle  

motor scooter 

Excl.:  three-wheeled motor vehicle (V30-V39)  

The following fourth-character subdivisions are for use with 

categories V20-V28:  

.0   Driver injured in nontraffic accident  

.1   Passenger injured in nontraffic accident  

.2   Unspecified motorcycle rider injured in 

 nontraffic accident  

 không có va chạm 

V19 Người đi xe đạp bị thương trong 
những Tai nạn xe cộ khác, không 
rõ đặc điểm 

V19.0 Người lái xe bị thương khi va chạm với xe 
động cơ khác không rõ đặc điểm trong tai 
nạn không phải do tai nạn giao thông 

V19.1 Hành khách bị thương khi va chạm với xe 
động cơ khác không rõ đặc điểm trong tai 
nạn không phải do  giao thông 

V19.2 Người đi xe đạp không rõ đặc điểm bị 
thương khi va chạm với xe có động cơ 
khác không rõ đặc điểm trong tai nạn 
không phải giao thông 
Xe đạp va chạm KXĐK, không phải do GT 

V19.3 Mọi người đạp xe bị thương trong tai nạn 
không phải xe cộ không rõ đặc điểm 
Tai nạn xe đạp KXĐK, không phải  do GT 

Người đi xe đạp bị thương trong tai nạn không 

phải  do GT KXĐK  

V19.4 Lái xe bị thương khi va chạm với xe có 
động cơ khác không rõ đặc điểm trong 
TNGT 

V19.5 Người đi xe bị thương khi va chạm với xe 
có động cơ khác không rõ đặc điểm trong 
TNGT 

V19.6 Người đạp xe không rõ đặc điểm bị 
thương khi va chạm với xe có động cơ 
khác không rõ đặc điểm trong TNGT 
Xe đạp va chạm KXĐK (xe cộ) 

V19.8 Mọi người đạp xe bị thương trong các Tai 
nạn xe cộ khác, có đặc điểm rõ 
Mắc phải một bộ phận của xe đạp 

V19.9 Mọi người đạp xe bị thương trong TNGT 
không rõ đặc điểm 
Tai nạn xe đạp KXĐK 

 

 

Người lái mô tô bị thương trong TNXC 
(V20-V29)  
 
Bao gồm:  mô by lét  

mô tô có xe thùng 

mô tô 2 bánh  

mô tô bánh nhỏ (vespa)  

Loại trừ:  mô tô 3 bánh (V30-V39)  

Những ký tự thứ 4 sau đây để áp dụng cho nhóm từ V20 – 

V28 

.0  Người  ái xe bị thương không ph i do TNGT 

.1 Hành khách bị thương  không ph i do TNGT 

.2  ái xe máy không r  đặc điểm bị thương trong 

tai nạn không ph i do giao thông 

.3 Người bị thương khi lên xuống 
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.3   Person injured while boarding or alighting  

.4   Driver injured in traffic accident  

.5   Passenger injured in traffic accident  

.9   Unspecified motorcycle rider injured in traffic 

 accident  

V20 Motorcycle rider injured in collision 

with pedestrian or animal 
Excl.:  collision with animal-drawn vehicle or 

animal being ridden (V26.-)  

V21 Motorcycle rider injured in collision 
with pedal cycle 

V22 Motorcycle rider injured in collision 
with two- or three-wheeled motor 
vehicle 

V23 Motorcycle rider injured in collision 
with car, pick-up truck or van 

V24 Motorcycle rider injured in collision 
with heavy transport vehicle or bus 

V25 Motorcycle rider injured in collision 
with railway train or railway vehicle 

V26 Motorcycle rider injured in collision 
with other nonmotor vehicle 
Incl.:  collision with animal-drawn vehicle, 

animal being ridden, streetcar 

V27 Motorcycle rider injured in collision 
with fixed or stationary object 

V28 Motorcycle rider injured in 
noncollision transport accident 
Incl.:  fall or thrown from motorcycle (without 

antecedent collision) overturning:  

 NOS  

 without collision 

V29 Motorcycle rider injured in other and 
unspecified transport accidents 

V29.0 Driver injured in collision with other and 
unspecified motor vehicles in nontraffic 
accident 

V29.1 Passenger injured in collision with other 
and unspecified motor vehicles in nontraffic 
accident 

V29.2 Unspecified motorcycle rider injured in 
collision with other and unspecified motor 
vehicles in nontraffic accident 
Motorcycle collision NOS, nontraffic 

 

.4  ái xe bị thương trong TNGT 

.5 Hành khách bị thương trong TNGT 

.9  ái xe máy không r  đặc điểm bị thương trong 

TNGT 

V20 Lái xe mô tô bị thương khi va chạm 
với người đi bộ hay súc vật 
Loại trừ:  va chạm với xe súc vật kéo hay súc 

vật đang có người cưỡi (V26.-)  

V21 Lái xe mô tô bị thương khi va chạm 
với xe đạp 

V22 Lái xe mô tô bị thương khi va chạm 
với mô tô 2-3 bánh 

V23 Lái xe mô tô bị thương khi va chạm 
với ô tô, xe tải thu nhặt hay xe tải 

V24 Lái xe mô tô bị thương khi va chạm 
với xe tải nặng hay xe buýt 

V25 Lái xe mô tô bị thương khi va chạm 
với tầu hỏa, ô tô ray 

V26 Lái xe mô tô bị thương khi va chạm 
với xe không động cơ khác 
Bao gồm:  va chạm với xe súc vật kéo, súc vật có 

người xưỡi, xe điện 

V27 Lái xe mô tô bị thương khi va chạm 
với vật cố định hay tĩnh vật 

V28 Lái xe mô tô bị thương trong 
TNGTkhông có va chạm 
Bao gồm:  Bị ngã xe (không có va chạm trước):  

 KXĐK  

 không có va chạm 

V29 Người lái xe mô tô bị thương trong 
TNGT khác không rõ đặc điểm 

V29.0 Lái xe bị thương khi va chạm với xe động 
cơ khác không rõ đặc điểm trong TN 
không phải GT 

V29.1 Người ngồi xe bị thương khi va chạm với 
xe động cơ khác không rõ đặc điểm trong 
TN không phải GT 

V29.2 Lái xe mô tô không rõ đặc điểm, bị thương 
khi va chạm với mô tô khác không rõ đặc 
điểm trong TN không phải GT 
Va chạm mô tô KXĐK không phải do giao thông 
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V29.3 Motorcycle rider [any] injured in unspecified 
nontraffic accident 
Motorcycle accident NOS, nontraffic  

Motorcycle rider injured in nontraffic accident NOS 

V29.4 Driver injured in collision with other and 
unspecified motor vehicles in traffic 
accident 

V29.5 Passenger injured in collision with other 
and unspecified motor vehicles in traffic 
accident 

V29.6 Unspecified motorcycle rider injured in 
collision with other and unspecified motor 
vehicles in traffic accident 
Motorcycle collision NOS (traffic) 

V29.8 Motorcycle rider [any] injured in other 
specified transport accidents 
Trapped by part of motorcycle 

V29.9 Motorcycle rider [any] injured in unspecified 
traffic accident 
Motorcycle accident NOS 

 
 
Occupant of three-wheeled motor 
vehicle injured in transport accident 
(V30-V39)  
 

Incl.:  motorized tricycle 

Excl.:  motorcycle with sidecar (V20-V29)  

vehicle designed primarily for off-road use (V86.-) 

The following fourth-character subdivisions are for use with 

categories V30-V38:  

 

.0   Driver injured in nontraffic accident  

.1   Passenger injured in nontraffic accident  

.2   Person on outside of vehicle injured in 

 nontraffic accident  

.3  Unspecified occupant of three-wheeled motor 

 vehicle injured in nontraffic accident. 

 

4             Person  injured while boarding or alighting  

.5   Driver injured in traffic accident  

.6   Passenger injured in traffic accident  

.7   Person on outside of vehicle injured in traffic 

 accident  

.9   Unspecified occupant of three-wheeled motor 

 vehicle injured in traffic accident  

V30 Occupant of three-wheeled motor 
vehicle injured in collision with 
pedestrian or animal 
Excl.:  collision with animal-drawn vehicle or 

animal being ridden (V36.-)  

V29.3 Mọi lái xe mô tô bị thương trong TN không 
phải XC không rõ đặc điểm 
Tai nạn mô tô KXĐK, không xe cộ 

 ái xe mô tô bị thương trong TN không phải XC - 

KXĐK  

V29.4 Lái xe bị thương khi va chạm với xe có 
động cơ khác không rõ đặc điểm trong 
TNXC 

V29.5 Người ngồi xe bị thương khi va chạm với 
xe có động cơ khác không rõ đặc điểm 
trong TNGT 

V29.6 Lái xe mô tô không rõ đặc điểm bị thương 
khi va chạm với xe có động cơ khác 
không rõ đặc điểm trong TNXC 
Va chạm mô tô KXĐK (xe cộ) 

V29.8 Mọi lái xe mô tô bị thương trong các TNGT 
khác, rõ đặc điểm 
Bị mắc (vướng) vào một bộ phận của mô tô 

V29.9 Mọi lái xe mô tô bị thương trong TNGT 
không rõ đặc điểm 
Tai nạn mô tô KXĐK 

 
Người đi mô tô 3 bánh bị thương 
trong TNXC 
(V30-V39)  
 

Bao gồm:  mô tô 3 bánh 

Loại trừ:  mô tô với xe thùng (V20-V29)  

xe được thiết kế ban đầu để dùng bên ngoài 

quốc lộ (V86.-)  

Những ký tự thứ 4 sau đây để áp dụng cho nhóm từ V30 – 

V38 

 

.0  ái xe bị thương trong tai nạn không ph i do 

giao thông 

.1 Người ngồi xe bị thương trong tai nạn không 

 ph i do giao thông 

.2 Người   bên ngoài xe bị thương trong TN 

 không ph i GT 

.3 Người - không r  đặc điểm -   mô tô   bánh bị 

 thương trong TN không ph i GT 

.4 Người bị thương khi lên, xuống xe 

.5  ái xe bị thương trong TNGT 

.6 Người ngồi xe bị thương trong TNGT 

.7 Người   bên ngoài xe bị thương trong TNGT 

.9 Người - không r  đặc điểm đi xe mô tô   bánh 

 bị thương trong TNGT 

V30 Người đi xe mô tô 3 bánh bị 
thương khi va chạm với người đi 
bộ hay súc vật 
Loại trừ:  va chạm với xe súc vật kéo hay súc 

vật có người cưỡi (V36)  
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V31 Occupant of three-wheeled motor 
vehicle injured in collision with 
pedal cycle 

V32 Occupant of three-wheeled motor 
vehicle injured in collision with two- 
or three-wheeled motor vehicle 

V33 Occupant of three-wheeled motor 
vehicle injured in collision with car, 
pick-up truck or van 

V34 Occupant of three-wheeled motor 
vehicle injured in collision with 
heavy transport vehicle or bus 

V35 Occupant of three-wheeled motor 
vehicle injured in collision with 
railway train or railway vehicle 

V36 Occupant of three-wheeled motor 
vehicle injured in collision with other 
nonmotor vehicle 
Incl.:  collision with animal-drawn vehicle, 

animal being ridden, streetcar 

V37 Occupant of three-wheeled motor 
vehicle injured in collision with fixed 
or stationary object 

V38 Occupant of three-wheeled motor 
vehicle injured in noncollision 
transport accident 
Incl.:  fall or thrown from three-wheeled motor 

vehicle (without antecedent collision) 

overturning:  

 NOS  

 without collision 

V39 Occupant of three-wheeled motor 
vehicle injured in other and 
unspecified transport accidents 

V39.0 Driver injured in collision with other and 
unspecified motor vehicles in nontraffic 
accident 

V39.1 Passenger injured in collision with other 
and unspecified motor vehicles in nontraffic 
accident 

V39.2 Unspecified occupant of three-wheeled 
motor vehicle injured in collision with other 
and unspecified motor vehicles in nontraffic 
accident 
Collision NOS involving three-wheeled motor 

vehicle, nontraffic 

V31 Người trên xe mô tô 3 bánh bị 
thương khi va chạm với xe đạp 

V32 Người trên xe mô tô 3 bánh bị 
thương khi va chạm với mô tô 2 
hay 3 bánh 

V33 Người trên xe mô tô 3 bánh bị 
thương khi va chạm với ô tô, xe tải 
thu nhặt và xe tải 

V34 Người trên xe mô tô 3 bánh bị 
thương khi va chạm với xe tải nặng 
hay xe buýt 

V35 Người trên xe mô tô 3 bánh bị 
thương khi va chạm với tầu hỏa 
hay ô tô ray 

V36 Người trên xe mô tô 3 bánh bị 
thương khi va chạm với xe có động 
cơ khác 
Bao gồm:  va chạm với xe súc vật kéo, súc vật có 

người cưỡi, xe điện 

V37 Người trên xe mô tô 3 bánh bị 
thương khi va chạm với vật cố định 
hay tĩnh vật 

V38 Người trên xe mô tô 3 bánh bị 
thương trong TNGT không có va 
chạm 
Bao gồm:  Ngã hay bị ngã do xe bị lật, đổ:  

 KXĐK  

 không có va chạm 

V39 Người trên xe mô tô 3 bánh bị 
thương trong TNGT khác không rõ 
đặc điểm 

V39.0 Lái xe bị thương khi va chạm với xe có 
động cơ không rõ đặc điểm khác trong TN 
không phải do giao thông 

V39.1 Người trên xe bị thương khi va chạm với 
xe có động cơ không rõ đặc điểm khác 
trong TN không phải XC 

V39.2 Người ở trên mô tô 3 bánh không rõ đặc 
điểm bị thương khi va chạm với xe có 
động cơ không rõ đặc điểm khác trong TN 
không phải XC 
Va chạm với xe mô tô 3 bánh KXĐK, không phải 

do giao thông 
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V39.3 Occupant [any] of three-wheeled motor 
vehicle injured in unspecified nontraffic 
accident 
Accident NOS involving three-wheeled motor 

vehicle, nontraffic  

Occupant of three-wheeled motor vehicle injured in 

nontraffic accident NOS 

V39.4 Driver injured in collision with other and 
unspecified motor vehicles in traffic 
accident 

V39.5 Passenger injured in collision with other 
and unspecified motor vehicles in traffic 
accident 

V39.6 Unspecified occupant of three-wheeled 
motor vehicle injured in collision with other 
and unspecified motor vehicles in traffic 
accident 
Collision NOS involving three-wheeled motor 

vehicle (traffic) 

V39.8 Occupant [any] of three-wheeled motor 
vehicle injured in other specified transport 
accidents 
Trapped by door or other part of three-wheeled 

motor vehicle 

V39.9 Occupant [any] of three-wheeled motor 
vehicle injured in unspecified traffic 
accident 
Accident NOS involving three-wheeled motor 

vehicle 

 

Car occupant injured in transport 
accident 
(V40-V49)  
 
Incl.:  minibus 

The following fourth-character subdivisions are for use with 

categories V40-V48.  

.0   Driver injured in nontraffic accident  

.1   Passenger injured in nontraffic accident  

.2   Person on outside of vehicle injured in 

 nontraffic accident.3  Unspecified car 

 occupant injured in nontraffic accident  

.4   Person injured while boarding or alighting  

.5   Driver injured in traffic accident  

.6   Passenger injured in traffic accident  

.7   Person on outside of vehicle injured in traffic 

 accident  

.9   Unspecified car occupant injured in traffic 

 accident  

 

 

 

V39.3 Mọi người trên xe mô tô 3 bánh bị thương 
trong TN không rõ đặc điểm, không phải 
TNGT 
Tai nạn KXĐK của mô tô 3 bánh, không phải XC 

Người trên xe mô tô 3 bánh bị thương trong TN 

không phải XC, KXĐK  

V39.4 Lái xe bị thương khi va chạm với xe có 
động cơ không rõ đặc điểm khác trong 
TNGT 

V39.5 Người đi xe bị thương khi va chạm với xe 
có động cơ không rõ đặc điểm khác trong 
TNGT 

V39.6 Người trên xe mô tô 3 bánh bị thương khi 
va chạm với xe động cơ không rõ đặc 
điểm khác trong TNGT 
Va chạm KXĐK của mô tô 3 bánh (do giao thông) 

 
 
V39.8 Mọi người trên xe mô tô 3 bánh bị thương 

trong TNGT khác có biết rõ đặc điểm 
 

Bị mắc (vướng) vào cửa hay một bộ phận khác của 

xe mô tô 3 bánh 

V39.9 Mọi người trên xe mô tô 3 bánh bị thương 
trong TNGT không rõ đặc điểm 
Tai nạn KXĐK của xe mô tô 3 bánh 

 

 
Người đi ô tô bị thương trong TNGT 
(V40-V49)  
 

Bao gồm:  xe buýt nhỏ 

Những ký tự thứ 4 sau đây để áp dụng cho nhóm từ V40 – 

V48 

.0  ái xe bị thương trong tai nạn không ph i xe 

 cộ 

.1 Người đi xe bị thương trong tai nạn không 

ph i  do giao thông 

.2 Người   bên ngoài xe bị thương trong TN 

 không ph i  C 

.3 Người   trên ô tô không r  đặc điểm bị thương 

 trong TN không ph i  C  

.4 Người bị thương khi lên, xuống xe 

.5  ái xe bị thương trong TNGT 

.6 Người đi xe bị thương trong TNGT 

.7 Người   bên ngoài xe bị thương trong TNGT 

.9 Người trên xe không r  đặc điểm bị thương 

 trong TNGT 
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V40 Car occupant injured in collision 
with pedestrian or animal 
Excl.:  collision with animal-drawn vehicle or 

animal being ridden (V46.-)  

V41 Car occupant injured in collision 
with pedal cycle 

V42 Car occupant injured in collision 
with two- or three-wheeled motor 
vehicle 
 V43 Car occupant injured in collision with car, 

pick-up truck or van 

V44 Car occupant injured in collision 
with heavy transport vehicle or bus 

V45 Car occupant injured in collision 
with railway train or railway vehicle 

V46 Car occupant injured in collision 
with other nonmotor vehicle 
Incl.:  collision with animal-drawn vehicle, 

animal being ridden, streetcar 

V47 Car occupant injured in collision 
with fixed or stationary object 

V48 Car occupant injured in noncollision 
transport accident 
Incl.:  overturning:  

 NOS  

 without collision 

V49 Car occupant injured in other and 
unspecified transport accidents 

V49.0 Driver injured in collision with other and 
unspecified motor vehicles in nontraffic 
accident 

V49.1 Passenger injured in collision with other 
and unspecified motor vehicles in nontraffic 
accident 

V49.2 Unspecified car occupant injured in 
collision with other and unspecified motor 
vehicles in nontraffic accident 
Car collision NOS, nontraffic 

V49.3 Car occupant [any] injured in unspecified 
nontraffic accident 
Car accident NOS, nontraffic  

Car occupant injured in nontraffic accident NOS 

V49.4 Driver injured in collision with other and 
unspecified motor vehicles in traffic 
accident 

 

V40 Người trên ô tô bị thương khi va 
chạm với người đi bộ hay súc vật 
Loại trừ:  va chạm với xe súc vật kéo hay súc 

vật có người cưỡi (V46.-)  

V41 Người đi ô tô bị thương khi va 
chạm với xe đạp 

V42 Người đi ô tô bị thương khi va 
chạm với mô tô 2 hay 3 bánh 

V43 Người đi ô tô bị thương khi va 
chạm với xe ô tô, xe tải thu nhặt và 
xe tải 

V44 Người đi ô tô bị thương khi va 
chạm với xe tải nặng hay xe buýt 

V45 Người đi ô tô bị thương khi va 
chạm với tầu hỏa hay ô tô ray 

V46 Người đi ô tô bị thương khi va 
chạm với xe không động cơ khác 

Bao gồm:  va chạm với xe súc vật kéo, súc vật có 

người cưỡi, xe điện 

V47 Người đi ô tô bị thương khi va 
chạm với vật cố định hay tĩnh vật 

V48 Người đi ô tô bị thương trong Tai 
nạn xe cộ không có va chạm 
Bao gồm:  lộn xe:  

 KXĐK  

 không có va chạm 

V49 Người đi ô tô bị thương trong 
TNXC khác và không rõ đặc điểm 

V49.0 Lái xe bị thương trong va chạm với xe 
động cơ khác không rõ đặc điểm trong TN 
không phải TNGT 

V49.1 Người đi ô tô bị thương do va chạm với xe 
động cơ khác không rõ đặc điểm trong TN 
không phải  TNGT 

V49.2 Người đi ô tô không rõ đặc điểm -bị 
thương do va chạm với xe có động cơ 
khác không rõ đặc điểm trong TN không 
phải  TNGT 
Va ô tô KXĐK, không phải  TNGT 

V49.3 Mọi người đi ô tô bị thương trong TN 
không rõ đặc điểm không phải  TNGT 
Tai nạn ô tô KXĐK, không phải  TNGT 

Người đi ô tô bị thương trong TN không phải  

TNGT , KXĐK  

V49.4 Lái xe bị thương vì va chạm với xe có 
động cơ khác không rõ đặc điểm trong 
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V49.5 Passenger injured in collision with other 
and unspecified motor vehicles in traffic 
accident 

V49.6 Unspecified car occupant injured in 
collision with other and unspecified motor 
vehicles in traffic accident 
Car collision NOS (traffic) 

V49.8 Car occupant [any] injured in other 
specified transport accidents 
Trapped by door or other part of car 

V49.9 Car occupant [any] injured in unspecified 
traffic accident 
Car accident NOS 

 
 
Occupant of pick-up truck or van 
injured in transport accident 
(V50-V59) 
Excl.:  heavy transport vehicle (V60-V69)  

The following fourth-character subdivisions are for use 

with categories V50-V58:  

.0  Driver injured in nontraffic accident  

.1  Passenger injured in nontraffic accident  

 

.2  Person on outside of vehicle injured in 

 nontraffic accident  

.3  Unspecified occupant of pick-up truck or van 

 injured in nontraffic accident  

.4  Person injured while boarding or alighting  

.5  Driver injured in traffic accident  

.6  Passenger injured in traffic accident  

.7  Person on outside of vehicle injured in traffic 

 accident  

.9  Unspecified occupant of pick-up truck or van 

 injured in traffic accident  

V50 Occupant of pick-up truck or van 
injured in collision with pedestrian 
or animal 
Excl.:  collision with animal-drawn vehicle or 

animal being ridden (V56.-)  

V51 Occupant of pick-up truck or van 
injured in collision with pedal cycle 

V52 Occupant of pick-up truck or van 
injured in collision with two- or 
three-wheeled motor vehicle 

V53 Occupant of pick-up truck or van 
injured in collision with car, pick-up 
truck or van 

TNGT 

V49.5 Người đi ô tô bị thương vì va chạm với xe 
động cơ khác không rõ đặc điểm trong 
TNGT 

V49.6 Người trên ô tô không rõ đặc điểm bị 
thương vì va chạm với xe có động cơ 
không rõ đặc điểm khác trong trong TN 
không phải  TNGT 
Va chạm ô tô KXĐK (do giao thông) 

V49.8 Mọi người trên ô tô bị thương trong TNGT 
khác, có biết đặc điểm 
Mắc phải cửa hay các bộ phận khác của ô tô 

V49.9 Mọi người trên ô tô bị thương trong TNGT 
không rõ đặc điểm 
Tai nạn ô tô KXĐK 

 

Người đi xe tải thu góp, hay xe tải bị 
thương trong TNGT 
(V50-V59)  
Loại trừ:  xe tải nặng (V60-V69)  

Những ký tự thứ 4 sau đây để áp dụng cho nhóm từ V40 

– V48 

.0 Người lái xe bị thương không ph i do TNGT 

.1  ành khách bị thương không ph i do TNGT 

.2 Người   bên ngoài xe bị thương không ph i do    

TNGT 

.3 Người   trên ô tô không r  đặc điểm bị thương 

 không ph i do TNGT   

.4 Người bị thương khi lên, xuống xe 

.5  ái xe bị thương trong TNGT 

.6 Hành khách bị thương trong TNGT 

.7 Người   bên ngoài xe bị thương trong TNGT 

.9 Người trên xe không r  đặc điểm bị thương 

 trong TNGT 

 

V50 Người trên xe tải, xe kéo bị thương 
do va chạm với người đi bộ hay 
súc vật 
Loại trừ:  va chạm với xe súc vật kéo hay súc 

vật có người cưỡi (V56.-)  

V51 Người trên xe  tải, xe kéo bị thương 
do va chạm với xe đạp 

V52 Người trên xe  tải, xe kéo bị thương 
do va chạm với mô tô 2 hay 3 bánh 

V53 Người trên xe  tải, xe kéo bị thương 
do va chạm với ô tô,  tải, xe kéo 
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V54 Occupant of pick-up truck or van 
injured in collision with heavy 
transport vehicle or bus 

V55 Occupant of pick-up truck or van 
injured in collision with railway train 
or railway vehicle 

V56 Occupant of pick-up truck or van 
injured in collision with other 
nonmotor vehicle 
Incl.:  collision with animal-drawn vehicle, 

animal being ridden, streetcar 

V57 Occupant of pick-up truck or van 
injured in collision with fixed or 
stationary object 

V58 Occupant of pick-up truck or van 
injured in noncollision transport 
accident 
Incl.:  overturning:  

 NOS  

 without collision 

V59 Occupant of pick-up truck or van 
injured in other and unspecified 
transport accidents 

V59.0 Driver injured in collision with other and 
unspecified motor vehicles in nontraffic 
accident 

V59.1 Passenger injured in collision with other 
and unspecified motor vehicles in nontraffic 
accident 

V59.2 Unspecified occupant of pick-up truck or 
van injured in collision with other and 
unspecified motor vehicles in nontraffic 
accident 
Collision NOS involving pick-up truck or van, 

nontraffic 

V59.3 Occupant [any] of pick-up truck or van 
injured in unspecified nontraffic accident 
Accident NOS involving pick-up truck or van, 

nontraffic  

Occupant of pick-up truck or van injured in 

nontraffic accident NOS 

V59.4 Driver injured in collision with other and 
unspecified motor vehicles in traffic 
accident 

V59.5 Passenger injured in collision with other 
and unspecified motor vehicles in traffic 
accident 

 
 

V54 Người trên xe  tải, xe kéo bị thương 
do va chạm với xe tải nặng hay xe 
buýt 

V55 Người trên xe  tải, xe kéo bị thương 
do va chạm với tầu hỏa, ô tô ray 

 

V56 Người trên xe  tải, xe kéo bị thương 
do va chạm với xe không động cơ 
khác 
Bao gồm:  va chạm với xe súc vật kéo, súc vật có 

người cưỡi, xe điện 

V57 Người trên xe  tải, xe kéo bị thương 
do va chạm với vật cố định hay tĩnh 
vật 

V58 Người trên xe  tải, xe kéo bị thương 
trong TNXC không có va chạm 
Bao gồm:   ộn xe:  

 KXĐK  

 Không có va chạm 

V59 Người trên xe  tải, xe kéo bị thương 
trong TNXC khác không rõ đặc 
điểm 

V59.0 Lái xe bị thương khi va chạm với xe có 
động cơ khác không rõ đặc điểm không 
phải trong TNGT 

V59.1 Người đi xe bị thương khi va chạm với xe 
có động cơ khác không rõ đặc điểm trong 
TN không phải  TNGT 

V59.2 Người của xe  tải, xe kéo không rõ đặc 
điểm bị thương khi va chạm với xe có 
động cơ khác không rõ đặc điểm trong TN 
không phải  TNGT 
Va chạm KXĐK do  tải, xe kéo không phải  do GT 

V59.3 Mọi người trên xe  tải, xe kéo bị thương 
trong TN không rõ đặc điểm, không phải 
TNGT 
Tai nạn  tải, xe kéo KXĐK , không phải  do GT 

Người trên xe  tải, xe kéo bị thương trong TN 

không phải TNGT, KXĐK  

 

V59.4 Lái xe bị thương khi va chạm với xe có 
động cơ khác không rõ đặc điểm trong 
TNGT 

V59.5 Người đi xe bị thương khi va chạm với xe 
có động cơ khác không rõ đặc điểm trong 
TNGT 
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V59.6 Unspecified occupant of pick-up truck or 
van injured in collision with other and 
unspecified motor vehicles in traffic 
accident 
Collision NOS involving pick-up truck or van 

(traffic) 

V59.8 Occupant [any] of pick-up truck or van 
injured in other specified transport 
accidents 
Trapped by door or other part of pick-up truck or 

van 

V59.9 Occupant [any] of pick-up truck or van 
injured in unspecified traffic accident 
Accident NOS involving pick-up truck or van 

 

Occupant of heavy transport vehicle 
injured in transport accident 
(V60-V69)  
 
The following fourth-character subdivisions are for use 

with categories V60-V68:  

 

.0   Driver injured in nontraffic accident  

.1   Passenger injured in nontraffic accident  

.2   Person on outside of vehicle injured in 

 nontraffic accident  

.3   Unspecified occupant of heavy transport 

 vehicle injured in nontraffic accident  

.4   Person injured while boarding or alighting  

.5   Driver injured in traffic accident  

.6   Passenger injured in traffic accident  

 

 

.7   Person on outside of vehicle injured in traffic 

 accident  

.9   Unspecified occupant of heavy transport  vehicle 

injured in traffic accident  

V60 Occupant of heavy transport vehicle 
injured in collision with pedestrian 
or animal 
Excl.:  collision with animal-drawn vehicle or 

animal being ridden (V66.-)  

V61 Occupant of heavy transport vehicle 
injured in collision with pedal cycle 

V62 Occupant of heavy transport vehicle 
injured in collision with two- or 
three-wheeled motor vehicle 

V63 Occupant of heavy transport vehicle 
injured in collision with car, pick-up 
truck or van 

V59.6 Người của xe  tải, xe kéo không rõ đặc 
điểm bị thương khi va chạm với xe có 
động cơ khác không rõ đặc điểm trong 
TNGT 
Va chạm với  tải, xe kéo , KXĐK (giao thông) 

 
 
V59.8 Mọi người trên xe  tải, xe kéo bị thương 

trong TNGT khác có biết đặc điểm 
Bị vướng mắc vào cửa hay bộ phận khác của xe 

TTG~T 

V59.9 Mọi người trên xe  tải, xe kéo bị thương 
trong TNGT không rõ đặc điểm 
Tai nạn xe TTG~T, KXĐK 

 

Người trên xe tải nặng (XTN) bị 
thương trong Tai nạn xe cộ (TNXC)  
(V60-V69)  
 

Những ký tự thứ 4 sau đây để áp dụng cho nhóm từ 

V60 – V68 

.0  ái xe bị thương trong tai nạn không ph i do 

GT 

.1 Người đi xe bị thương trong tai nạn không 

ph i  do giao thông 

.2 Người   bên ngoài xe bị thương trong TN 

 không ph i do giao thông 

.3 Người   xe t i thu góp hay xe t i không xác 

 định r  đặc điểm   TT T bị thương trong TN 

 không ph i do giao thông 

.4 Người bị thương khi lên, xuống xe 

.5 Người lái xe bị thương trong TNGT 

.6 Người đi xe bị thương trong TNGT 

.7 Người   bên ngoài xe bị thương trong TNGT 

.9 Người trên xe  t i, xe kéo không r  đặc điểm bị 

 thương trong TNGT 

 

V60 Người trên XTN bị thương khi va 
chạm với người đi bộ hay súc vật 
Loại trừ:  va chạm với xe súc vật kéo hay súc 

vật có người cưỡi (V66)  

V61 Người trên XTN bị thương khi va 
chạm với xe đạp 

V62 Người trên XTN bị thương khi va 
chạm với mô tô 2 hay 3 bánh 

V63 Người trên XTN bị thương khi va 
chạm với ô tô,  tải, xe kéo 
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V64 Occupant of heavy transport vehicle 
injured in collision with heavy 
transport vehicle or bus 

V65 Occupant of heavy transport vehicle 
injured in collision with railway train 
or railway vehicle 

V66 Occupant of heavy transport vehicle 
injured in collision with other 
nonmotor vehicle 
Incl.:  collision with animal-drawn vehicle, 

animal being ridden, streetcar 

V67 Occupant of heavy transport vehicle 
injured in collision with fixed or 
stationary object 

V68 Occupant of heavy transport vehicle 
injured in noncollision transport 
accident 
Incl.:  overturning:  

 NOS  

 without collision 

V69 Occupant of heavy transport vehicle 
injured in other and unspecified 
transport accidents 

V69.0 Driver injured in collision with other and 
unspecified motor vehicles in nontraffic 
accident 

 

V69.1 Passenger injured in collision with other 
and unspecified motor vehicles in nontraffic 
accident 

V69.2 Unspecified occupant of heavy transport 
vehicle injured in collision with other and 
unspecified motor vehicles in nontraffic 
accident 
Collision NOS involving heavy transport vehicle, 

nontraffic 

V69.3 Occupant [any] of heavy transport vehicle 
injured in unspecified nontraffic accident 
Accident NOS involving heavy transport vehicle, 

nontraffic  

Occupant of heavy transport vehicle injured in 

nontraffic accident NOS 

V69.4 Driver injured in collision with other and 
unspecified motor vehicles in traffic 
accident 

V69.5 Passenger injured in collision with other 
and unspecified motor vehicles in traffic 
accident 

V64 Người trên XTN bị thương khi va 
chạm với XTN hay xe buýt 

V65 Người trên XTN bị thương khi va 
chạm với tầu hỏa hay ô tô ray 

V66 Người trên XTN bị thương khi va 
chạm với xe không động cơ khác 
Bao gồm:  xe súc vật kéo, súc vật có người cưỡi, 

xe điện 

V67 Người trên XTN bị thương khi va 
chạm với vật cố định hay tĩnh vật 

V68 Người trên XTN bị thương trong 
TNGT không có va chạm 
Bao gồm:   ộn xe:  

 KXĐK 

 Không có va chạm  

V69 Người trên XTN bị thương trong 
TNGT khác không rõ đặc điểm 

V69.0 Lái xe bị thương khi va chạm với xe có 
động cơ khác không rõ đặc điểm không 
phải trong TNGT 

 

V69.1 Người đi xe bị thương khi va chạm với xe 
có động cơ khác không rõ đặc điểm  
không phải  trong TNGT 

V69.2 Người đi XTN không rõ đặc điểm bị 
thương khi va chạm với xe có động cơ 
không rõ đặc điểm khác không phải trong 
TNGT 
Va chạm XTN, KXĐK, không phải  do GT 

V69.3 Người đi XTN bị thương trong TN không 
rõ đặc điểm không phải  do TNGT 
Tai nạn KXĐK liên quan đến XTN, không phải 

XC 

Người trên XTN bị thương trong TN không phải 

XC, KXĐK  

V69.4 Lái xe bị thương khi va chạm với xe có 
động cơ khác không rõ đặc điểm trong 
TNGT 

V69.5 Người đi xe bị thương khi va chạm với xe 
có động cơ khác không rõ đặc điểm trong 
TNGT 
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V69.6 Unspecified occupant of heavy transport 
vehicle injured in collision with other and 
unspecified motor vehicles in traffic 
accident 
Collision NOS involving heavy transport vehicle 

(traffic) 

V69.8 Occupant [any] of heavy transport vehicle 
injured in other specified transport 
accidents 
Trapped by door or other part of heavy transport 

vehicle 

V69.9 Occupant [any] of heavy transport vehicle 
injured in unspecified traffic accident 
Accident NOS involving heavy transport vehicle 

 

Bus occupant injured in transport 
accident 
(V70-V79)  
 
Excl.:  minibus (V40-V49)  

The following fourth-character subdivisions are for use 

with categories V70-V78:  

.0   Driver injured in nontraffic accident  

.1   Passenger injured in nontraffic accident  

.2   Person on outside of vehicle injured in 

 nontraffic accident  

.3   Unspecified bus occupant injured in nontraffic 

 accident  

.4   Person injured while boarding or alighting  

.5   Driver injured in traffic accident  

.6   Passenger injured in traffic accident  

 

.7   Person on outside of vehicle injured in traffic 

 accident  

.9   Unspecified bus occupant injured in traffic 

 accident  

V70 Bus occupant injured in collision 
with pedestrian or animal 
[See before V70 for subdivisions]  

Excl.:  collision with animal-drawn vehicle or 

animal being ridden (V76.-)  

V71 Bus occupant injured in collision 
with pedal cycle 

V72 Bus occupant injured in collision 
with two- or three-wheeled motor 
vehicle 

V73 Bus occupant injured in collision 
with car, pick-up truck or van 

V69.6 Người đi xe XTN không rõ đặc điểm bị 
thương khi va chạm với xe có động cơ 
khác không rõ đặc điểm trong TNXC 
Va chạm KXĐK liên quan đến XTN (do giao 

thông) 

 
V69.8 Người trên XTN bị thương trong TNGT đặc 

biệt khác 
Vướng mắc vào cửa hay 1 bộ phận của XTN 

V69.9 Người đi XTN bị thương trong TNGT 
không rõ đặc điểm 
Tai nạn KXĐK liên quan đến XTN 

 

Người trên xe buýt (B) bị thương 
trong TNXC 
(V70-V79)  
 
Loại trừ:  xe buýt nhỏ (V40-V49)  

Những ký tự thứ 4 sau đây để áp dụng cho nhóm từ 

V70 – V78 

.0  ái xe bị thương không ph i do TNGT 

.1 Người đi xe bị thương không ph i do TNGT 

.2 Người   bên ngoài xe bị thương không ph i do 

TNGT 

.3 Người trên xe bus không r  đặc điểm bị 

thương không ph i  TNGT   

.4 Người bị thương khi lên, xuống xe 

.5  ái xe bị thương trong TNGT 

.6 Người đi xe bị thương trong TNGT 

.7 Người   bên ngoài xe bị thương trong TNGT 

.9 Người trên xe   không r  đặc điểm bị thương 

 trong TNGT 

V70 Người trên xe B bị thương khi va 
chạm với người đi bộ hay súc vật 
Loại trừ:  va chạm với xe súc vật kéo, súc vật có 

người cưỡi (V76.-)  

V71 Người trên xe B (NTXB) bị thương 
khi va chạm với xe đạp 

V72 NTXB bị thương khi va chạm với 
mô tô 2 hay 3 bánh 

V73 NTXB bị thương khi va chạm với ô 
tô,  tải, xe kéo 
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V74 Bus occupant injured in collision 
with heavy transport vehicle or bus 

V75 Bus occupant injured in collision 
with railway train or railway vehicle 

V76 Bus occupant injured in collision 
with other nonmotor vehicle 
Incl.:  collision with animal-drawn vehicle, 

animal being ridden, streetcar 

V77 Bus occupant injured in collision 
with fixed or stationary object 

V78 Bus occupant injured in noncollision 
transport accident 
Incl.:  overturning:  

 NOS  

 without collision 

V79 Bus occupant injured in other and 
unspecified transport accidents 

V79.0 Driver injured in collision with other and 
unspecified motor vehicles in nontraffic 
accident 

V79.1 Passenger injured in collision with other 
and unspecified motor vehicles in nontraffic 
accident 

V79.2 Unspecified bus occupant injured in 
collision with other and unspecified motor 
vehicles in nontraffic accident 
Bus collision NOS, nontraffic 

V79.3 Bus occupant [any] injured in unspecified 
nontraffic accident 
Bus accident NOS, nontraffic  

Bus occupant injured in nontraffic accident NOS 

V79.4 Driver injured in collision with other and 
unspecified motor vehicles in traffic 
accident 

V79.5 Passenger injured in collision with other 
and unspecified motor vehicles in traffic 
accident 

V79.6 Unspecified bus occupant injured in 
collision with other and unspecified motor 
vehicles in traffic accident 
Bus collision NOS (traffic) 

V79.8 Bus occupant [any] injured in other 
specified transport accidents 
Trapped by door or other part of bus 

V79.9 Bus occupant [any] injured in unspecified 
traffic accident 
Bus accident NOS 

 

V74 NTXB bị thương khi va chạm với 
XTN hay xe buýt 

V75 NTXB bị thương khi va chạm với 
tầu hỏa hay ô tô ray 

V76 NTXB bị thương khi va chạm với xe 
không có động cơ khác 
Bao gồm:  va chạm với xe súc vật kéo, súc vật có 

người cưỡi, xe điện 

V77 NTXB bị thương khi va chạm với 
vật cố định hay tĩnh vật 

V78 NTXB bị thương trong TNGT không 
có va chạm 
Bao gồm:   ộn xe:  

 KXĐK 

 Không có va chạm  

V79 NTXB bị thương trong TNGT khác 
không rõ đặc điểm 

V79.0 Lái xe bị thương khi va chạm với xe có 
động cơ khác không rõ đặc điểm không 
phải do TNGT 

V79.1 Người đi xe bị thương khi va chạm với xe 
có động cơ khác không rõ đặc điểm  
không phải do  TNGT 

V79.2 Người trên xe B không rõ đặc điểm bị 
thương khi va chạm với xe động cơ khác 
không rõ đặc điểm không phải  do TNGT 
Va chạm xe B, KXĐK, không phải  do GT 

V79.3 NTXB bị thương không do TNGT  không rõ 
đặc điểm 
Tai nạn xe B, KXĐK, không phải  TNGT 

NTXB bị thương trong TN không phải   TNGT , 

KXĐK  

V79.4 Lái xe bị thương trong va chạm với xe 
động cơ không rõ đặc điểm khác trong 
TNGT 

V79.5 Người đi xe bị thương trong va chạm với 
xe động cơ không rõ đặc điểm khác trong 
TNGT 

V79.6 NTXB không rõ đặc điểm bị thương khi va 
chạm với xe động cơ không rõ đặc điểm 
khác trong TNGT 
Va chạm xe buýt KXĐK (XC) 

V79.8 NTXB bị thương trong TNGT có biết đặc 
điểm 
Vướng (mắc) vào cửa hay bộ phận khác của xe B 

V79.9 NTXB bị thương trong TNGT không rõ đặc 
điểm 
Tai nạn xe buýt KXĐK 
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Other land transport accidents 
(V80-V89)  

V80 Animal-rider or occupant of animal-
drawn vehicle injured in transport 
accident 

V80.0 Rider or occupant injured by fall from or 
being thrown from animal or animal-drawn 
vehicle in noncollision accident 
Overturning:  

 NOS  

 without collision 

V80.1 Rider or occupant injured in collision with 
pedestrian or animal 
Excl.:  collision with animal-drawn vehicle or 

animal being ridden (V80.7)  

V80.2 Rider or occupant injured in collision with 
pedal cycle 

V80.3 Rider or occupant injured in collision with 
two- or three-wheeled motor vehicle 

V80.4 Rider or occupant injured in collision with 
car, pick-up truck, van, heavy transport 
vehicle or bus 

V80.5 Rider or occupant injured in collision with 
other specified motor vehicle 

V80.6 Rider or occupant injured in collision with 
railway train or railway vehicle 

V80.7 Rider or occupant injured in collision with 
other nonmotor vehicle 
Collision with:  

 animal being ridden  

 animal-drawn vehicle  

 streetcar 

V80.8 Rider or occupant injured in collision with 
fixed or stationary object 

V80.9 Rider or occupant injured in other and 
unspecified transport accidents 
Animal-drawn vehicle accident NOS  

Animal-rider accident NOS 

V81 Occupant of railway train or railway 
vehicle injured in transport accident 
Incl.:  person on outside of train 

V81.0 Occupant of railway train or railway vehicle 
injured in collision with motor vehicle in 
nontraffic accident 

V81.1 Occupant of railway train or railway vehicle 
injured in collision with motor vehicle in 
traffic accident 

V81.2 Occupant of railway train or railway vehicle 
injured in collision with or hit by rolling 
stock 

 
Tai nạn giao thông khác trên mặt đất 
(V80-V89)  

V80 Người cưỡi súc vật hay người trên 
xe súc vật kéo bị thương trong 
TNGT 

V80.0 Người cưỡi súc vật hay người trên xe 
(NCN~NTX) bị thương do ngã từ hay ném 
đi từ súc vật hay xe súc vật kéo trong TN 
không có va chạm 
 ộn xe:  

 KXĐK 

 Không có va chạm  

V80.1 NCN~NTX bị thương do va chạm với 
người đi bộ hay súc vật 
Loại trừ:  va chạm với xe súc vật kéo, súc vật có 

người cưỡi (V80.7)  

V80.2 NCN~NTX bị thương do va chạm với xe 
đạp 

V80.3 NCN~NTX bị thương do va chạm với xe 
mô tô 2 hay 3 bánh 

V80.4 NCN~NTX bị thương do va chạm với ô tô, 
TTG~T, tải nặng hay xe bus 

V80.5 NCN~NTX bị thương do va chạm với xe có 
động cơ có biết đặc điểm khác 

V80.6 NCN~NTX bị thương do va chạm với tầu 
hỏa hay ô tô ray 

V80.7 NCN~NTX bị thương do va chạm với xe có 
động cơ khác 
Va chạm với:  

 súc vật có người cưỡi 

 xe súc vật kéo  

 xe điện  

V80.8 NCN~NTX bị thương trong va chạm với vật 
cố định hay tĩnh vật 

V80.9 NCN~NTX bị thương trong TNGT không 
biết rõ đặc điểm khác 
Tai nạn xe súc vật kéo KXĐK 

Tai nạn cưỡi súc vật KXĐK  

V81 Người đi tầu hỏa (NĐTH) hay ô tô 
ray (OTR) bị thương trong TNXC 
Bao gồm:  người ở phía ngoài tầu 

V81.0 NĐTH hay OTR bị thương khi va chạm với 
xe có động cơ trong TN không phải  do GT 

V81.1 NĐTH hay OTR bị thương khi va chạm với 
xe có động cơ trong TNGT 

V81.2 NĐTH hay OTR bị thương khi va chạm với 
hay bị đập bởi khối hàng hóa lăn 
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V81.3 Occupant of railway train or railway vehicle 
injured in collision with other object 
Railway collision NOS 

V81.4 Person injured while boarding or alighting 
from railway train or railway vehicle 

V81.5 Occupant of railway train or railway vehicle 
injured by fall in railway train or railway 
vehicle 
Excl.:  fall:  

 during derailment:  

 with antecedent collision (V81.0-

V81.3)  

 without antecedent collision (V81.7)  

 while boarding or alighting (V81.4)  

V81.6 Occupant of railway train or railway vehicle 
injured by fall from railway train or railway 
vehicle 
Excl.:  fall:  

 during derailment:  

 with antecedent collision (V81.0-

V81.3)  

 without antecedent collision (V81.7)  

 while boarding or alighting (V81.4)  

V81.7 Occupant of railway train or railway vehicle 
injured in derailment without antecedent 
collision 

V81.8 Occupant of railway train or railway vehicle 
injured in other specified railway accidents 
Explosion or fire  

Hit by falling:  

 earth  

 rock  

 tree 

Excl.:  derailment:  

 with antecedent collision (V81.0-V81.3)  

 without antecedent collision (V81.7)  

V81.9 Occupant of railway train or railway vehicle 
injured in unspecified railway accident 
Railway accident NOS 

 

V82 Occupant of streetcar injured in 
transport accident 
Incl.:  person on outside of streetcar 

V82.0 Occupant of streetcar injured in collision 
with motor vehicle in nontraffic accident 

V82.1 Occupant of streetcar injured in collision 
with motor vehicle in traffic accident 

V82.2 Occupant of streetcar injured in collision 
with or hit by rolling stock 

 
V82.3 Occupant of streetcar injured in collision 

with other object 
Excl.:  collision with animal-drawn vehicle or 

animal being ridden (V82.8)  

V81.3 NĐTH hay OTR bị thương khi va chạm với 
vật khác 
Va chạm đường sắt KXĐK 

V81.4 Người bị thương khi lên hay xuống tầu 
hay ô tô ray 

V81.5 NĐTH hay OTR bị thương do ngã trong tầu 
hay ô tô ray 
Loại trừ:  ngã:  

 trong khi trật bánh xe:  

 với va chạm trước đó (V81.0-

V81.3)  

 không có va chạm trước đó 

(V81.7)  

 khi đang lên hay xuống (V81.4)  

V81.6 NĐTH hay OTR bị thương do ngã từ tầu 
hỏa hay ô tô ray 
Loại trừ:  ngã:  

 trong khi trật bánh xe  

 với va chạm trước đó (V81.0-

V81.3)  

 không có va chạm trước đó 

(V81.7)  

 khi đang lên hay xuống (V81.4) 

V81.7 NĐTH hay OTR bị thương khi tầu hay OTR 
trật bánh mà không có va chạm trước đó 

V81.8 NĐTH hay OTR bị thương trong những tai 
nạn đường sắt biết rõ đặc điểm 
Nổ hay cháy  

Va đập do rơi đổ:  

 đất 

 đá  

 cây  

Loại trừ:  trật bánh xe:  

 có va chạm trước đó (V81.0-

V81.3)  

 không có va chạm trước đó 

(V81.7)  

V81.9 NĐTH hay OTR bị thương trong tai nạn 
đường sắt không rõ đặc điểm 
Tai nạn đường sắt KXĐK 

V82 Người dùng xe điện (NDXĐ) bị 
thương trong TNXC 
Bao gồm:  người ở bên ngoài xe điện 

V82.0 NDXĐ bị thương khi va chạm với xe có 
động cơ trong TN không phải  TNGT 

V82.1 NDXĐ bị thương khi va chạm với xe có 
động cơ trong TNGT 

V82.2 NDXĐ bị thương khi va chạm với hay bị 
đập bởi khối hàng hóa bị lăn 

V82.3 NDXĐ bị thương khi va chạm với vật khác 
Loại trừ:  va chạm với xe súc vật kéo, súc vật có 

người cưỡi (V82.8)  

V82.4 NDXĐ bị thương khi lên hay xuống xe 
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V82.4 Person injured while boarding or alighting 
from streetcar 

V82.5 Occupant of streetcar injured by fall in 
streetcar 
Excl.:  fall:  

 while boarding or alighting (V82.4)  

 with antecedent collision (V82.0-V82.3)  

V82.6 Occupant of streetcar injured by fall from 
streetcar 
Excl.:  fall:  

 while boarding or alighting (V82.4)  

 with antecedent collision (V82.0-V82.3)  

V82.7 Occupant of streetcar injured in derailment 
without antecedent collision 

V82.8 Occupant of streetcar injured in other 
specified transport accidents 
Collision with train or other nonmotor vehicle 

V82.9 Occupant of streetcar injured in unspecified 
traffic accident 
Streetcar accident NOS 

V83 Occupant of special vehicle mainly 
used on industrial premises injured 
in transport accident 
Excl.:  vehicle in stationary use or maintenance 

(W31)  

V83.0 Driver of special industrial vehicle injured in 
traffic accident 

V83.1 Passenger of special industrial vehicle 
injured in traffic accident 

V83.2 Person on outside of special industrial 
vehicle injured in traffic accident 

V83.3 Unspecified occupant of special industrial 
vehicle injured in traffic accident 

V83.4 Person injured while boarding or alighting 
from special industrial vehicle 

V83.5 Driver of special industrial vehicle injured in 
nontraffic accident 

V83.6 Passenger of special industrial vehicle 
injured in nontraffic accident 

V83.7 Person on outside of special industrial 
vehicle injured in nontraffic accident 

V83.9 Unspecified occupant of special industrial 
vehicle injured in nontraffic accident 
Special-industrial-vehicle accident NOS 

V84 Occupant of special vehicle mainly 
used in agriculture injured in 
transport accident 
Excl.:  vehicle in stationary use or maintenance 

(W30)  

V84.0 Driver of special agricultural vehicle injured 
in traffic accident 

V82.5 NDXĐ bị thương do ngã trên xe điện 
Loại trừ:  ngã: 

 khi lên hay xuống xe (V82.4)  

 Khi có va chạm trước đó (V82.0-

V82.3)  

V82.6 NDXĐ bị thương khi ngã từ xe điện 
Loại trừ:  ngã:  

 khi lên hay xuống xe (V82.4)  

 Khi có va chạm trước đó (V82.0-

V82.3)  

V82.7 NDXĐ bị thương khi trật bánh mà không 
có va chạm trước đó 

V82.8 NDXĐ bị thương trong TNXC khác có biết 
đặc điểm 
Va chạm với tầu hỏa hay xe không động cơ khác 

V82.9 NDXĐ bị thương trong TNGT không biết rõ 
đặc điểm 
Tai nạn xe điện KXĐK 

V83 Người đi xe sử dụng riêng biệt 
trong khuôn viên công nghiệp bị 
thương trong  TNXC 
Loại trừ:  xe sử dụng tĩnh tại hay bảo dưỡng 

(W31)  

V83.0 Lái xe của xe đặc chủng công nghiệp 
(XCN) bị thương trong TNGT 

V83.1 Người đi XCN bị thương trong TNGT 

V83.2 Người ở bên ngoài XCN bị thương trong 
TNGT 

V83.3 Người của XCN không rõ đặc điểm bị 
thương trong TNGT 

V83.4 Người bị thương khi lên xuống XCN 

V83.5 Lái xe của XCN bị thương không phải do 
TNGT 

V83.6 Người đi XCN bị thương không phải do 
TNGT 

V83.7 Người ở ngoài XCN bị thương không phải   
do TNGT 

V83.9 Người của XCN không rõ đặc điểm bị 
thương không phải  do TNGT 
Tai nạn XCN không xác định khác 

V84 Người đi xe chuyên dùng sử dụng 
trong nông nghiệp bị thương trong 
TNXC 
 

Loại trừ:  xe sử dụng tĩnh tại hay bảo dưỡng 

(W30)  

V84.0 Lái xe chuyên dùng trong nông nghiệp 
(XNN) bị thương trong TNGT 

 

 



 

 

741 

 

V84.1 Passenger of special agricultural vehicle 
injured in traffic accident 

V84.2 Person on outside of special agricultural 
vehicle injured in traffic accident 

V84.3 Unspecified occupant of special agricultural 
vehicle injured in traffic accident 

V84.4 Person injured while boarding or alighting 
from special agricultural vehicle 

V84.5 Driver of special agricultural vehicle injured 
in nontraffic accident 

V84.6 Passenger of special agricultural vehicle 
injured in nontraffic accident 

V84.7 Person on outside of special agricultural 
vehicle injured in nontraffic accident 

V84.9 Unspecified occupant of special agricultural 
vehicle injured in nontraffic accident 
Special-agricultural-vehicle accident NOS 

V85 Occupant of special construction 
vehicle injured in transport accident 
Excl.:  vehicle in stationary use or maintenance 

(W31)  

V85.0 Driver of special construction vehicle 
injured in traffic accident 

V85.1 Passenger of special construction vehicle 
injured in traffic accident 

V85.2 Person on outside of special construction 
vehicle injured in traffic accident 

V85.3 Unspecified occupant of special 
construction vehicle injured in traffic 
accident 

V85.4 Person injured while boarding or alighting 
from special construction vehicle 

V85.5 Driver of special construction vehicle 
injured in nontraffic accident 

V85.6 Passenger of special construction vehicle 
injured in nontraffic accident 

V85.7 Person on outside of special construction 
vehicle injured in nontraffic accident 

V85.9 Unspecified occupant of special 
construction vehicle injured in nontraffic 
accident 
Special-construction-vehicle accident NOS 

V86 Occupant of special all-terrain or 
other motor vehicle designed 
primarily for off-road use, injured in 
transport accident 
Excl.:  vehicle in stationary use or maintenance 

(W31)  

V86.0 Driver of all-terrain or other off-road motor 
vehicle injured in traffic accident 

V84.1 Người đi XNN bị thương trong TNGT 

V84.2 Người ở bên ngoài XNN bị thương trong 
TNGT 

V84.3 Người của XNN không rõ đặc điểm bị 
thương trong TNGT 

V84.4 Người bị thương khi lên xuống XNN 

V84.5 Lái xe của XNN bị thương không phải do  
TNGT 

V84.6 Người đi XNN bị thương không phải do 
TNGT 

V84.7 Người ở bên ngoài XNN bị thương không 
phải  do TNGT 

V84.9 Người ở XNN không rõ đặc điểm bị 
thương không phải  do TNGT 
Tai nạn xe đặc chủng nông nghiệp KXĐK 

V85 Người đi xe đặc chủng xây dựng 
(XXD) bị thương trong TNGT 
Loại trừ:  xe sử dụng tĩnh tại hay bảo dưỡng 

(W31)  

V85.0 Lái xe của XXD bị thương trong TNGT 

 

V85.1 Người đi trên XXD bị thương trong TNGT 

 

V85.2 Người ở bên ngoài XXD bị thương trong 
TNGT 

V85.3 Người trên XXD không rõ đặc điểm bị 
thương trong TNGT 

V85.4 Người bị thương trong khi lên xuống XXD 

V85.5 Lái xe của XXD bị thương không phải do 
TNGT 

V85.6 Người đi XXD bị thương không phải do  
TNGT 

V85.7 Người ở bên ngoài XXD bị thương không 
phải  do TNGT 

 
V85.9 Người của XXD không rõ đặc điểm bị 

thương không phải  do TNGT 
Tai nạn xe đặc chủng xây dựng KXĐK 

V86 Người đi xe đặc chủng mọi địa 
hình (XĐC) hay xe có động cơ khác 
thiết kế nguyên thủy cho sử dụng 
ngoài quốc lộ (XNQL) bị thương 
trong TNXC 
Loại trừ:  xe sử dụng 1 cách tĩnh tại hay bảo trì 

(W31)  

V86.0 Lái XĐC hay XNQL bị thương trong TNGT 
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V86.1 Passenger of all-terrain or other off-road 
motor vehicle injured in traffic accident 

V86.2 Person on outside of all-terrain or other off-
road motor vehicle injured in traffic accident 

V86.3 Unspecified occupant of all-terrain or other 
off-road motor vehicle injured in traffic 
accident 

V86.4 Person injured while boarding or alighting 
from all-terrain or other off-road motor 
vehicle 

V86.5 Driver of all-terrain or other off-road motor 
vehicle injured in nontraffic accident 

V86.6 Passenger of all-terrain or other off-road 
motor vehicle injured in nontraffic accident 

V86.7 Person on outside of all-terrain or other off-
road motor vehicle injured in nontraffic 
accident 

V86.9 Unspecified occupant of all-terrain or other 
off-road motor vehicle injured in nontraffic 
accident 
All-terrain motor-vehicle accident NOS  

Off-road motor-vehicle accident NOS 

V87 Traffic accident of specified type but 
victim's mode of transport unknown 
Excl.:  collision involving:  

 pedal cyclist (V10-V19)  

 pedestrian (V01-V09)  

V87.0 Person injured in collision between car and 
two- or three-wheeled motor vehicle (traffic) 

V87.1 Person injured in collision between other 
motor vehicle and two- or three-wheeled 
motor vehicle (traffic) 

V87.2 Person injured in collision between car and 
pick-up truck or van (traffic) 

V87.3 Person injured in collision between car and 
bus (traffic) 

V87.4 Person injured in collision between car and 
heavy transport vehicle (traffic) 

V87.5 Person injured in collision between heavy 
transport vehicle and bus (traffic) 

V87.6 Person injured in collision between railway 
train or railway vehicle and car (traffic) 

V87.7 Person injured in collision between other 
specified motor vehicles (traffic) 

V87.8 Person injured in other specified 
noncollision transport accidents involving 
motor vehicle (traffic) 

V87.9 Person injured in other specified 
(collision)(noncollision) transport accidents 
involving nonmotor vehicle (traffic) 

 

V86.1 Người đi XĐC hay XNQL bị thương trong 
TNGT 

V86.2 Người ở bên ngoài XĐC hay XNQL bị 
thương trong TNGT 

V86.3 Người ở XĐC hay XNQL không rõ đặc 
điểm bị thương trong TNGT 

V86.4 Người bị thương trong khi lên xuống XĐC 
hay XNQL 

V86.5 Lái xe của XĐC hay XNQL bị thương 
không phải  do TNGT 

V86.6 Người đi XĐC hay XNQL bị thương không 
phải  do TNGT 

V86.7 Người ở bên ngoài XĐC hay XNQL bị 
thương không phải  do TNGT 

V86.9 Người trên XĐC hay XNQL không rõ đặc 
điểm bị thương không phải  do TNGT 
Tai nạn xe động cơ mọi địa hình KXĐK  

Tai nạn xe động cơ ngoài quốc lộ KXĐK 

V87 Tai nạn giao thông (TNGT) không 
rõ phương tiện vận tải của nạn 
nhân 
Loại trừ:  va chạm có liên quan  

 xe đạp (V10-V19)  

 người đi bộ (V01-V09)  

V87.0 Người bị thương trong va chạm giữa ô tô 
và xe mô tô 2 hay 3 bánh (do giao thông) 

V87.1 Người bị thương trong va chạm giữa xe 
động cơ và mô tô 2 hay 3 bánh (do giao 
thông) 

V87.2 Người bị thương trong va chạm giữa ô tô 
và xe tải thu góp hay xe tải (do giao thông) 

V87.3 Người bị thương trong va chạm giữa ô tô 
và xe buýt (do giao thông) 

V87.4 Người bị thương trong va chạm giữa ô tô 
và xe tải nặng (do giao thông) 

V87.5 Người bị thương trong va chạm giữa xe 
tải nặng và xe bus (do giao thông) 

V87.6 Người bị thương trong va chạm giữa tầu 
hỏa hay ô tô ray và ô tô (do giao thông) 

V87.7 Người bị thương trong va chạm các xe 
động cơ đặc chủng khác (do giao thông) 

V87.8 Người bị thương trong TNGT biết đặc 
điểm không có va chạm của xe có động cơ 
(do giao thông) 

V87.9 Người bị thương trong TNGT biết đặc 
điểm (có va chạm ) (không va chạm) của 
xe không có động cơ (do giao thông) 
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V88 Nontraffic accident of specified type 
but victim's mode of transport 
unknown 
Excl.:  collision involving:  

 pedal cyclist (V10-V19)  

 pedestrian (V01-V09)  

V88.0 Person injured in collision between car and 
two- or three-wheeled motor vehicle, 
nontraffic 

V88.1 Person injured in collision between other 
motor vehicle and two- or three-wheeled 
motor vehicle, nontraffic 

V88.2 Person injured in collision between car and 
pick-up truck or van, nontraffic 

V88.3 Person injured in collision between car and 
bus, nontraffic 

 

V88.4 Person injured in collision between car and 
heavy transport vehicle, nontraffic 

V88.5 Person injured in collision between heavy 
transport vehicle and bus, nontraffic 

V88.6 Person injured in collision between railway 
train or railway vehicle and car, nontraffic 

V88.7 Person injured in collision between other 
specified motor vehicles, nontraffic 

V88.8 Person injured in other specified 
noncollision transport accidents involving 
motor vehicle, nontraffic 

V88.9 Person injured in other specified 
(collision)(noncollision) transport accidents 
involving nonmotor vehicle, nontraffic 

V89 Motor- or nonmotor-vehicle 
accident, type of vehicle unspecified 

 
V89.0 Person injured in unspecified motor-vehicle 

accident, nontraffic 
Motor-vehicle accident NOS, nontraffic 

 
V89.1 Person injured in unspecified nonmotor-

vehicle accident, nontraffic 
Nonmotor-vehicle accident NOS (nontraffic) 

V89.2 Person injured in unspecified motor-vehicle 
accident, traffic 
Motor-vehicle accident [MVA] NOS  

Road (traffic) accident [RTA] NOS 

V89.3 Person injured in unspecified nonmotor-
vehicle accident, traffic 
Nonmotor-vehicle traffic accident NOS 

V89.9 Person injured in unspecified vehicle 
accident  
Collision NOS 

V88 Tai nạn không phải do TNGT đặc 
biệt nhưng không biết phương tiện 
giao thông của nạn nhân 
Loại trừ:  va chạm liên quan:  

 xe đạp (V10-V19)  

 người đi bộ (V01-V09)  

V88.0 Người bị thương trong va chạm giữa ô tô 
và mô tô 2 hay 3 bánh (không phải do giao 
thông) 

V88.1 Người bị thương trong va chạm giữa xe 
có động cơ khác và mô tô 2 hay 3 bánh 
không phải do giao thông ( KPGT) 

V88.2 Người bị thương trong va chạm giữa ô tô 
và xe tải thu góp hay tải KPXC 

V88.3 Người bị thương trong va chạm giữa ô tô 
và xe bus  KPGT 

V88.4 Người bị thương trong va chạm giữa ô tô 
và xe tải nặng  KPGT 

V88.5 Người bị thương trong va chạm giữa xe 
tải nặng và bus  KPGT 

V88.6 Người bị thương trong va chạm giữa tầu 
hỏa hay ô tô ray với ô tô  KPGT 

V88.7 Người bị thương trong va chạm giữa các 
xe có động cơ biết rõ đặc điểm khác  
KPGT 

V88.8 Người bị thương trong TNXC biết rõ đặc 
điểm khác, không có va chạm, liên quan 
đến xe động cơ, KPXC 

V88.9 Người bị thương trong TNXC khác biết rõ 
đặc điểm (có va chạm) (không có va chạm) 
liên quan đến xe không động cơ,  KPGT 

V89 Tai nạn xe có hay không có động 
cơ không biết loại xe 

V89.0 Người bị thương trong tai nạn xe động cơ 
không biết rõ đặc điểm, không phải do 
giao thông 
Tai nạn xe động cơ KXĐK ,  KPGT 

V89.1 Người bị thương trong tai nạn xe không 
có động cơ, không rõ đặc điểm, không 
phải do giao thông (KPXC) 
Tai nạn xe không động cơ KXĐK ( KPGT ) 

V89.2 Người bị thương trong tai nạn xe có động 
cơ không biết rõ đặc điểm,  giao thông 
Tai nạn xe có động cơ[MVA] KXĐK  

Tai nạn giao thông trên quốc lộ (RTA) KXĐK 

V89.3 Người bị thương trong tai nạn xe không 
động cơ không biết rõ đặc điểm,  giao 
thông 
Tai nạn giao thông (xe không động cơ), KXĐK 

V89.9 Người bị thương trong Tai nạn giao thông 
không rõ đặc điểm 
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Water transport accidents 
(V90-V94)  
Incl.:  watercraft accidents in the course of recreational 

activities 

The following fourth-character subdivisions are for use with 

categories V90-V94:  

.0   Merchant ship  

.1   Passenger ship  

 Ferry-boat  

 Liner  

.2   Fishing boat  

.3   Other powered watercraft  

 Hovercraft (on open water)  

 Jet skis  

.4   Sailboat  

 Yacht  

.5   Canoe or kayak  

.6   Inflatable craft (nonpowered)  

.7   Water-skis  

.8   Other unpowered watercraft  

 Surf-board  

 Windsurfer  

.9   Unspecified watercraft  

 Boat (motor) (powered) NOS  

 Ship NOS  

 Watercraft NOS  

V90 Accident to watercraft causing 
drowning and submersion 
Incl.:  drowning and submersion due to:  

 boat:  

 overturning  

 sinking 

 falling or jumping from:  

 burning ship  

 crushed watercraft 

 other accident to watercraft 

Excl.:  water-transport-related drowning or 

submersion without accident to watercraft 

(V92.-)  

 

V91 Accident to watercraft causing other 
injury 
Incl.:  any injury except drowning and 

submersion as a result of an accident to 

watercraft  

 burned while ship on fire  

 crushed between colliding ships  

  

fall due to collision or other accident to 

watercraft  

hit by falling object as a result of accident 

to watercraft  

injured in watercraft accident involving 

Va chạm KXĐK 

Tai nạn giao thông đường thủy 
(V90-V94)  
Bao gồm:  tai nạn xe đi dưới nước trong những hoạt động 

tiêu khiển 

Những ký tự thứ 4 sau đây để áp dụng cho nhóm từ V90 –

V94 

.0 Tàu buôn 

.1 Tầu ch  khách 

 Phà 

 Tầu chở khách 

.2 Tàu đánh cá 

.3 Các phương tiện thủy khác 

 Phương tiện đi bể (ngoài khơi) 

 Jet ski 

(Một loại mô tô đi trên mặt nước) 

.4 Tàu buồm 

 Du thuyền 

.5 Ca nô hay thuy n Kayak 

.6 Phương tiện có thể bơm căng lên  không động 

 cơ  

.7   ng trượt trên nư c 

.8 Các phương tiện thủy không có động cơ 

 Ván lướt sóng 

 Ván lướt nhờ sức gió 

.9  hương tiện thủy không r  đặc điểm 

 Tàu KXĐK 

 Thuyền KXĐK 

 Phương tiện thủy KXĐK 

V90 Tai nạn đường thủy gây ngã xuống 
nước, ngập nước 
Bao gồm:  ngã xuống nước và ngập nước do:  

 thuyền:  

 lật  

 chìm  

 ngã hay nhảy từ: 

 tầu bị cháy  

 va chạm tầu thuyền 

 Các Tai nạn do giao thông thuỷ 

khác  

Loại trừ:  ngã xuống nước, ngập nước do 

phương tiện giao thông thủy không có 

tai nạn giao thuỷ (V92)  

V91 Tai nạn do phương tiện giao thông 
thủy gây thương tổn khác 
Bao gồm:  Mọi thương tổn, trừ ngã xuống nước, 

ngập nước, hậu quả của Tai nạn do 

giao thông thuỷ  

Bỏng khi tầu bị cháy  

Đụng đập trong vụ va chạm các tầu 

thủy 

Va chạm với tàu cứu nạn bị lật  

Ngã do va chạm hay tai nạn khác của 
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collision of watercraft  

struck by boat or part thereof after falling 

or jumping from damaged boat 

Excl.:  burns from localized fire or explosion on 

board ship (V93.-)  

V92 Water-transport-related drowning 
and submersion without accident to 
watercraft 
Incl.:  drowning and submersion as a result of an 

accident, such as:  

 fall:  

 from gangplank  

 from ship  

 overboard 

 thrown overboard by motion of ship  

 washed overboard 

Excl.:  drowning or submersion of swimmer or 

diver who voluntarily jumps from boat not 

involved in an accident (W69, W73)  

V93 Accident on board watercraft 
without accident to watercraft, not 
causing drowning and submersion 

 
Incl.:  accidental poisoning by gases or fumes on 

ship  

 atomic reactor malfunction in watercraft  

 crushed by falling object on ship  

 excessive heat in:  

 boiler room  

 engine room  

 evaporator room  

 fire room 

 Explosion of boiler on steamship  

Fall from one level to another in watercraft  

 Fall on stairs or ladders in watercraft  

  injuries in watercraft caused by:  

 

 deck  

 engine room  

 galley  

 laundry  

 loading 

machinery 

 localized fire on ship  

machinery accident in watercraft 

V94 Other and unspecified water 
transport accidents 
Incl.:  accident to nonoccupant of watercraft  

hit by boat while water-skiing 

 

 

 

 

 

phương tiện thủy  

Bị thương do vật rơi vào - như là hậu 

quả của phương tiện thuỷ  

  Bị thương do tai nạn va đập tầu 

Bị va đập vào tầu, bộ phận của tầu sau 

khi ngã hay nhẩy từ tầu hỏng  

Loại trừ:  bỏng do cháy tại chỗ hay nổ ở trên tầu 

(V93)  

V92 Ngã và ngạt nước liên quan tới 
phương tiện giao thông đường 
thủy mà không có tai nạn do 
phương tiện gây ra. 
Bao gồm:  ngã xuống nước hay ngập nước là hậu 

quả của tai nạn như:  

 Ngã:  

 từ cầu tầu  

 từ tầu 

 qua tầu  

bị văng qua tầu do tầu chuyển động  

Rửa qua tầu 

Loại trừ:  ngã xuống nước hay ngập nước của 

người bơi hay lặn, họ cố tình nhảy từ 

tầu xuống - không nằm trong tai nạn 

(W69, W73)  

V93 Tai nạn trên phương tiện thủy 
không có tai nạn của phương tịên, 
không gây ngã xuống nước hay 
ngập nước 
Bao gồm:  tai nạn ngộ độc do hơi hay khói trên 

tầu  

 lò phản ứng nguyên tử hoạt động 

không tốt trên phương tiện  

đụng đập do vật rơi trên tàu  

 quá nóng trong:  

 buồng nước sôi (nồi xúp de)  

 buồng đầu máy 

 buồng bốc hơi  

 buồng cháy  

nổ nồi nước sôi trên tàu chạy bằng hơi 

nước  

ngã từ tầng này xuống tầng khác trong 

phương tiện thủy  

  bị thương trong phương tiện thủy do:  

 boong tầu  

 buồng máy  

 hành lang  

 nhà giặt  

 chỗ trục hàng  

máy ở 

cháy tại chỗ trên tầu  

tai nạn do máy trên phương tiện 

V94 Các Tai nạn do giao thông không 
rõ đặc điểm khác 
Bao gồm:  tai nạn của người khi không ở trên 

phương tiện tàu thủy bị va phải tàu khi đang trượt 

trên nước 
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Air and space transport accidents 
(V95-V97)  

V95 Accident to powered aircraft causing 
injury to occupant 
Incl.:  

Collision with any 

object, fixed, movable 

 or moving  

Crash  

Explosion  

Fire  

Forced landing 

of or on 

(powered) 

aircraft 

V95.0 Helicopter accident injuring occupant 

V95.1 Ultralight, microlight or powered-glider 
accident injuring occupant 

V95.2 Accident to other private fixed-wing aircraft, 
injuring occupant 

V95.3 Accident to commercial fixed-wing aircraft, 
injuring occupant 

V95.4 Spacecraft accident injuring occupant 

V95.8 Other aircraft accidents injuring occupant 

V95.9 Unspecified aircraft accident injuring 
occupant 
Aircraft accident NOS  

Air transport accident NOS 

V96 Accident to nonpowered aircraft 
causing injury to occupant 
Incl.:  

collision with any object, 

 fixed, movable or moving  

crash  

explosion  

fire  

forced landing 

of or on 

nonpowere

d aircraft 

V96.0 Balloon accident injuring occupant 

V96.1 Hang-glider accident injuring occupant 

V96.2 Glider (nonpowered) accident injuring 
occupant 

V96.8 Other nonpowered-aircraft accidents 
injuring occupant 
Kite carrying a person 

V96.9 Unspecified nonpowered-aircraft accident 
injuring occupant 
Nonpowered-aircraft accident NOS  

 

 

 

Tai nạn giao thông hàng không và vũ 
trụ 
(V95-V97)  

V95 Tai nạn do phương tiện bay có 
động cơ gây tổn thương cho người 
đi 
Bao gồm:  

va chạm với vật cố định, có thể 

di chuyển, đang di chuyển  

đụng đập  

nổ  

cháy  

hạ cánh bắt buộc  

của hay trên máy 

bay có động cơ 

V95.0 Tai nạn máy bay trực thăng làm bị thương 
hành khách 

V95.1 Tai nạn tầu lượn hay có động cơ gây 
thương tích cho hành khách đi tàu 

V95.2 Tai nạn của máy bay tư, cánh cố định 
khác, gây thương tổn người đi máy bay 

V95.3 Tai nạn của máy bay thương mại cánh cố 
định, gây thương tổn cho người đi máy 
bay 

V95.4 Tai nạn tầu vũ trụ làm thương tổn người 
trên tầu 

V95.8 Tai nạn máy bay khác làm thương tổn 
người trên máy bay 

V95.9 Tai nạn máy bay khác không rõ đặc điểm 
làm thương tổn người trên máy bay 
Tai nạn máy bay KXĐK  

Tai nạn vận tải hàng không KXĐK 

V96 Tai nạn của phương tiện bay không 
động cơ làm bị thương hành khách 
Bao gồm:  

va chạm với vật cố định, có thể 

chuyển động hay đang chuyển 

động  

đụng đập  

nổ  

cháy  

hạ cánh bắt buộc  

của hay trên 

phương tiện bay 

không động cơ 

V96.0 Tai nạn kinh khí cầu tổn thương người đi 
trên đó 

V96.1 Tai nạn tầu lượn treo tổn thương người đi 
trên đó 

V96.2 Tai nạn tầu lượn (không động cơ) tổn 
thương người đi trên 

V96.8 Các tai nạn phương tiện bay không động 
cơ khác, thương tổn người đi trên đó 
Diều chở người 

V96.9 Tai nạn không rõ đặc điểm của phương 
tiện động cơ gây thương tổn người đi trên 
đó 
Tai nạn phương tiện bay không động cơ KXĐK 
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V97 Other specified air transport 
accidents 
Incl.:  accidents to nonoccupants of aircraft 

V97.0 Occupant of aircraft injured in other 
specified air transport accidents 
Fall in, on or from aircraft in air transport accident 

Excl.:  accident while boarding or alighting 

(V97.1)  

V97.1 Person injured while boarding or alighting 
from aircraft 

V97.2 Parachutist injured in air transport accident 
Excl.:  person making descent after accident to 

aircraft (V95-V96)  

V97.3 Person on ground injured in air transport 
accident 
Hit by object falling from aircraft  

Injured by rotating propeller  

Sucked into jet 

  
V97.8 Other air transport accidents, not elsewhere 

classified 
Injury from machinery on aircraft 

Excl.:  aircraft accident NOS (V95.9)  

exposure to changes in air pressure during 

ascent or descent (W94)  

 

Other and unspecified transport 
accidents 
(V98-V99)  
 
Excl.:  vehicle accident, type of vehicle unspecified (V89.-)  

V98 Other specified transport accidents 
Incl.:  accident to, on or involving:  

 cable-car, not on rails  

 ice-yacht  

 land-yacht  

 ski chair-lift  

 ski-lift with gondola 

caught or dragged by  

fall or jump from  

object thrown from or in 

Cable car, 

not on rails 

V99 Unspecified transport acciden 

 
 
 
 
 
 
 
 

V97 Các tai nạn do phương tịên bay 
đặc biệt khác 
Bao gồm:  tai nạn gây ra cho những người không 

ở trên phương tiện bay 

V97.0 Người ở trên phương tiện bay bị thương 
trong tai nạn hàng không đặc biệt khác 
Ngã vào, trên hay từ phương tiện bay trong tai nạn 

hàng không 

Loại trừ:  tai nạn khi lên, xuống tầu (V97.1)  

V97.1 Người bị thương khi lên xuống máy bay 

V97.2 Người nhẩy dù bị thương trong tai nạn 
hàng không 
Loại trừ:  người nhảy xuống sau tai nạn phương 

tiện bay (V95-V96)  

V97.3 Người ở mặt đất bị thương trong tai nạn 
hàng không 
Bị va đập do vật rơi từ máy bay 

Bị thương do cánh quạt quay  

Bị hút, cuốn vào máy bay 

V97.8 Các tai nạn hàng không khác chưa xếp 
loại ở chỗ khác 
Các thương tích gâu ra do máy móc trên phương 

tiện bay 

Loại trừ:  tai nạn phương tiện bay KXĐK 

(V95.9) 

 bị ảnh hưởng áp lực không khí khi lên 

hay xuống (W94)  

  

Các Tai nạn do giao thông không rõ 
đặc điểm khác 
(V98-V99)  
Loại trừ:  Tai nạn giao thông đặc biệt khác (V89.-)  

V98 Các Tai nạn do xe cộ khác 
Bao gồm:  tai nạn cho, trên hay thuộc về:  

 ô tô cáp, không chạy trên đường ray 

 du thuyền chạy trên tuyết  

 du thuyền chạy trên đất  

 dẫy ghế trên xe cáp  

 ván trượt với du thuyền  

bị kẹt hay kéo lê bởi  

ngã hay nhẩy từ  

vật bị ném từ hay trên 

ô tô chạy cáp, không  

trên đường ray 

V99 Tai nạn xe cộ không rõ đặc điểm 
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Other external causes of accidental 
injury 
(W00-X59)  
 
Falls 
(W00-W19)  
 
See at the beginning of this chapter for fourth-character 

subdivisions 

Excl.:  assault (Y01-Y02)  

fall (in)(from):  

 animal (V80.-)  

 burning building (X00)  

 into fire (X00-X04, X08-X09)  

 into water (with drowning or submersion) (W65-

W74)  

 machinery (in operation) (W28-W31)  

 repeated falls not resulting from accident (R29.6)  

 transport vehicle (V01-V99)  

intentional self-harm (X80-X81)  

W00 Fall on same level involving ice and 
snow 
Excl.:  fall with mention of:  

 ice-skates and skis (W02)  

 stairs and steps (W10)  

W01 Fall on same level from slipping, 
tripping and stumbling 
Excl.:  fall involving ice or snow (W00)  

W02 Fall involving ice-skates, skis, roller-
skates or skateboards 

W03 Other fall on same level due to 
collision with, or pushing by, 
another person 
Incl.:  fall due to collision of pedestrian 

(conveyance) with another pedestrian 

(conveyance) 

Excl.:  crushed or pushed by crowd or human 

stampede (W52)  

fall involving ice or snow (W00)  

W04 Fall while being carried or supported 
by other persons 
Incl.:  accidentally dropped while being carried 

W05 Fall involving wheelchair 

W06 Fall involving bed 

W07 Fall involving chair 

W08 Fall involving other furniture 

Các nguyên nhân bên ngoài khác của 
tai nạn chấn thương 
(W00-X59)  
 
Ngã 
(W00-W19)  
 
Xem phần đầu của chương này cho phân nhóm 4 chữ số 

Loại trừ:  tấn công (Y01-Y02)  

 ngã(trong)(từ):  

 súc vật (V80.-)  

 nhà cháy (X00)  

 vào đám cháy (X00-X04, X08-X09)  

 vào nước (với ngã vào nước hay ngập 

nước) (W65-W74)  

 máy (trong khi đang làm việc) (W28-W31)  

 ngã lặp lại không do tai nạn (R29.6) 

 tai nạn do giao thông (V01-V99)  

 có ý tự hủy hoại (X80-X81)  

W00 Ngã trên cùng một mặt bằng liên 
quan băng và tuyết 
Loại trừ:  ngã liên quan:  

 trượt băng và nhẩy ski (W02)  

 bậc thang, bậc thềm (W10)  

W01 Ngã trên cùng mặt bằng do trượt,  
 vấp và lộn nhào 

Loại trừ:  ngã liên quan đến băng, tuyết (W00)  

W02 Ngã liên quan trượt băng, ski, trượt 
bánh xe (patanh) hay trên thanh 
trượt 

W03 Ngã khác trên cùng mặt bằng do va 
chạm với, bị đẩy bởi người khác 
Bao gồm: ngã do va của người đi bộ (chuyền) 

với người đi bộ khác (chuyền) 

Loại trừ:  bị đám đông người chạy tán loạn đè 

bẹp hay đẩy (W52)  

 ngã liên quan đến băng, tuyết (W00)  

W04 Ngã khi đang được người khác bế, 
vác 
Bao gồm:  đang bế bị ngã 

W05 Ngã liên quan đến ghế xe đẩy 

W06 Ngã liên quan đến giường 

W07 Ngã ghế 

W08 Ngã liên quan đến đồ đạc khác 
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W09 Fall involving playground equipment 
Excl.:  fall involving recreational machinery 

(W31)  

W10 Fall on and from stairs and steps 
Incl.:  fall (on)(from):  

 escalator  

 incline  

 involving ice or snow on stairs and steps  

 ramp 

W11 Fall on and from ladder 

W12 Fall on and from scaffolding 

W13 Fall from, out of or through building 
or structure 
Incl.:  fall from, out of or through:  

 balcony  

 bridge  

 building  

 flag-pole  

 floor  

 railing  

 roof  

 tower  

 turret  

 viaduct  

 wall  

 window 

Excl.:  collapse of a building or structure (W20)  

fall or jump from burning building or 

structure (X00)  

W14 Fall from tree 

W15 Fall from cliff 

W16 Diving or jumping into water causing 
injury other than drowning or 
submersion 
Incl.:  striking or hitting:  

 against bottom when jumping or diving 

into shallow water  

 wall or diving board of swimming-pool  

 water surface 

Excl.:  accidental drowning and submersion (W65-

W74)  

diving with insufficient air supply (W81)  

effects of air pressure from diving (W94)  

 

 

 

 

W09 Ngã liên quan đến đồ chơi ở sân 
Loại trừ:  ngã liên quan đến máy giải trí (W31)  

W10 Ngã lên và từ bậc thang, bậc thềm 
Bao gồm:  ngã (trên) (từ):  

 Cầu thang cuốn 

 mặt phẳng nghiêng  

 liên quan đến băng, tuyết ở bậc 

thang, bậc thềm  

 dốc  

W11 Ngã trên và từ thang 

W12 Ngã trên và từ dàn giáo 

W13 Ngã từ, ra ngoài hay qua nhà, kiến 
trúc 
Bao gồm:  ngã từ, ra ngoài hay qua:  

 ban công  

 cầu  

 nhà  

 cột cờ  

 sàn nhà  

 tay vịn (cầu thang, ban công)  

 mái nhà  

 tháp  

 tháp nhỏ  

 cầu cạn  

 tường 

 cửa sổ  

Loại trừ:  đổ nhà hay một kiến trúc (W20) 

 ngã hay nhẩy từ tòa nhà hoặc cấu trúc 

  cháy (X00)  

W14 Ngã cây 

W15 Ngã vách đá 

W16 Nhẩy lao đầu hay nhẩy xuống nước 
gây chấn thương khác với ngã 
xuống nước hay ngập nước 
Bao gồm:  va hay đập:  

 vào đáy khi nhảy lao đầu, nhẩy 

vào chỗ nước nông 

 tường hay cầu nhẩy ở bể bơi  

 mặt nước  

Loại trừ:  tai nạn ngã vào nước hay, ngập nước 

(W65-W74)  

nhẩy lao đầu với không cung cấp đủ 

không khí (W81)  

 Hậu quả của áp lực không khí trong 

khi lặn (W94)  
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W17 Other fall from one level to another 
Incl.:  fall from or into:  

 cavity  

 dock  

 haystack  

 cherry picker 

 hole  

 lifting device 

 mobile elevated work platform 

(MEWP) 

 pit  

 sky lift 

 quarry  

 shaft  

 tank  

 well 

W18 Other fall on same level 
Incl.:  fall:  

 from bumping against object  

 from or off toilet  

 on same level NOS 

W19 Unspecified fall 
Incl.:  accidental fall NOS 

 

Exposure to inanimate mechanical 
forces 
(W20-W49)  
 
See at the beginning of this chapter for fourth-character 

subdivisions 

Excl.:  assault (X85-Y09)  

contact or collision with animals or persons  

(W50-W64)  

intentional self-harm (X60-X84)  

W20 Struck by thrown, projected or 
falling object 
Incl.:  cave-in without asphyxiation or suffocation  

 collapse of building, except on fire  

 falling:  

 rock  

 stone  

 tree 

Excl.:  collapse of burning building (X00)  

 falling object in:  

 cataclysm (X34-X39)  

 machinery accident (W24, W28-W31)  

 transport accident (V01-V99)  

 object set in motion by:  

 explosion (W35-W40)  

 firearm (W32-W34)  

sports equipment (W21)  

W17 Ngã khác từ một mức này đến mức 
khác 
Bao gồm:  ngã từ hay lên:  

 hố  

 bến tầu  

 đồng cỏ 

 Thang cần cẩu 

 lỗ  

 thang máy 

 cột thu sóng điện thoại 

 hầm hố  

 thang ngoài trời 

 mỏ đá  

 hầm lò  

 bể chứa  

 giêng khơi  

W18 Ngã khác cùng mức 
Bao gồm:  ngã:  

 từ vấp phải vật  

 Ra hoặc vào nhà vệ sinh  

 ở cùng mức KXĐK 

W19 Ngã không rõ đặc điểm 
Bao gồm:  tai nạn ngã KXĐK 

 

Tác dụng của lực cơ học bất động 
(W20-W49)  
 
Xem phần đầu của chương này cho phân nhóm 4 chữ số 

Loại trừ:  tấn công (X85-Y09)  

tiếp xúc hay va chạm với súc vật hay - người 

(W50-W64)  

  cố tình tự hại mình (X60-X84)  

 

W20 Bị tác động của vật ném, tung hay 
đang rơi 
Bao gồm:  sụt (lún) đất không bị ngạt thở, tắc thở  

 đổ nhà trừ cháy nhà  

 ngã:  

 núi  

 đá 

 cây  

Loại trừ:  nhà cháy đổ (X00)  

vật rơi trong:  

 động đất (X34-X39)  

 tai nạn máy (W24, W28-W31)  

 Tai nạn do giao thông (V01-V99)  

vật chuyển động do:  

 nổ (W35-W40)  

 súng ngắn (W32-W34)  

dụng cụ thể thao (W21)  
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W21 Striking against or struck by sports 
equipment 
Incl.:  struck by:  

 hit or thrown ball  

 hockey stick or puck 

W22 Striking against or struck by other 
objects 
Incl.:  walked into wall 

W23 Caught, crushed, jammed or pinched 
in or between objects 

 Incl.:  caught, crushed, jammed or pinched:  

 between:  

 moving 

objects  

 stationary 

and  

moving 

objects 

 in object 

such 

as 

Folding object  

Sliding door 

and door-frame  

Packing crate 

and floor, after 

losing grip  

Washing-

machine 

wringer 

Excl.:  injury caused by:  

 cutting or piercing instruments (W25-

W27)  

 lifting and transmission devices (W24)  

 machinery (W28-W31)  

 nonpowered hand tools (W27)  

 transport vehicle being used as a means 

of transportation (V01-V99)  

struck by thrown, projected or falling object 

(W20)  

W24 Contact with lifting and transmission 
devices, not elsewhere classified 
Incl.:  chain hoist  

drive belt  

pulley (block)  

rope  

transmission belt or cable  

winch  

wire 

Excl.:  transport accidents (V01-V99)  

W25 Contact with sharp glass 
Excl.:  fall involving glass (W00-W19)  

flying glass due to explosion or firearm 

discharge (W32-W40)  

 

W26 Contact with knife, sword or dagger 

 

 

 

W21 Va phải hay bị đập bởi dụng cụ thể 
thao 
Bao gồm:  đập bởi:  

 bóng đánh hay ném  

 gậy hóc kây hay hóc kây trên băng 

W22 Va phải hay bị đập bởi vật khác 
Bao gồm:  đi vấp vào tường 

W23 Bị bắt, kẹp, ép hay cấu trong hay 
giữa các vật 
Bao gồm:  bắt, kẹp, ép, cấu:  

 giữa:  

 các vật đang 

chuyển động 

 vật tĩnh và cật 

đang chuyển 

động 

 giữa vật 

như 

là 

vật đang gấp 

Cửa trượt và 

khung cửa 

Hàn thùng thưa 

(thùng có khe 

không kín hẳn 

đựng đồ pha lê, 

gốm) và sàn sau 

khi tháo móc 

Máy giặt 

Máy vắt 

Loại trừ:  thương tổn do:  

 dụng cụ cắt, đâm xuyên (W25-

W27)  

 máy nâng hay truyền (W24)  

 máy móc (W28-W31)  

 dụng cụ làm thủ công không có 

động cơ (W27)  

 xe giao thông được sử dụng như 

phương tiện giao thông (V01-V99)  

đập do vật ném, tung hay đang rơi 

(W20)  

W24 Tiếp xúc với dụng cụ nâng, truyền 
không được xếp loại ở nơi khác 
Bao gồm:  xích kéo 

dây thắt lưng khi lái xe  

 chốt ròng rọc  

thừng  

thắt lưng hay cáp truyền  

tời  

dây thép  

Loại trừ:  Tai nạn do giao thông (V01-V99)  

W25 Tiếp xúc với kính nhọn 
Loại trừ:  ngã liên quan đến kính (W00-W19) 

 kính bay do nổ hay súng ngắn bắn 

(W32-W40)  

W26 Tiếp xúc với dao, kiếm, dao găm 
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W27 Contact with nonpowered hand tool 
Incl.:  axe  

can-opener NOS  

chisel  

fork  

handsaw  

hoe  

ice-pick  

needle  

paper-cutter  

pitchfork  

rake  

scissors  

screwdriver  

sewing-machine, nonpowered  

shovel 

Excl.:  hypodermic needle (W46.-)  

W28 Contact with powered lawnmower 
Excl.:  exposure to electric current (W86)  

W29 Contact with other powered hand 
tools and household machinery 
Incl.:  blender  

 powered:  

 can-opener  

 chain-saw  

 do-it-yourself tool  

 garden tool  

 hedge-trimmer  

 knife  

 sewing-machine  

 spin-drier 

 washing-machine 

Excl.:  exposure to electric current (W86)  

W30 Contact with agricultural machinery 
Incl.:  animal-powered farm machine  

combine harvester  

derrick, hay  

farm machinery NOS  

reaper  

thresher 

Excl.:  contact with agricultural machinery in 

transport under own power or being towed 

by a vehicle (V01-V99)  

exposure to electric current (W86)  

W31 Contact with other and unspecified 
machinery 
Incl.:  machine NOS  

 recreational machinery 

Excl.:  contact with machinery in transport under 

own power or being towed by a vehicle 

(V01-V99)  

exposure to electric current (W86)  

 

 

 

W27 Tiếp xúc với dụng cụ thủ công 
không động cơ 
Bao gồm:  rìu  

Cái mở đồ hộp KXĐK  
đục 

rĩa  

cửa tay  

cuốc  

Dụng cụ để leo núi ( tuyết, đá)  

kim  

cắt giấy  

 chĩa hất cỏ  

cào  

kéo  

tô vít  

máy khâu không động cơ  

xẻng  

Loại trừ:  kim tiêm dưới da (W46.-)  

W28 Tiếp xúc với máy xén cỏ 
Loại trừ:  tiếp xúc với dòng điện (W86)  

W29 Tiếp xúc với dụng cụ thủ công có 
động cơ khác và máy nội trợ 
Bao gồm:  máy trộn 

  máy có động cơ:  

 mở can  

 cưa xích  

 dụng cụ tự tạo  

 đồ làm vườn 

 tỉa hàng rào  

 dao  

 cưa máy  

 máy làm khô  

máy giặt  

Loại trừ:  tiếp xúc với dòng điện (W86) 

W30 Tiếp xúc với máy nông nghiệp 
Bao gồm:  máy có động cơ là súc vật ở trại  

liên hợp gặt  

  cần cẩu cỏ khô  

máy trang trại KXĐK  

máy gặt  

máy đập lúa 

Loại trừ:  tiếp xúc với máy nông nghiệp trong 

vận tải dưới cùng động cơ hay bị kéo 

bởi máy (V01-V99)  

  phơi nhiễm dòng điện (W86)  

W31 Tiếp xúc với máy khác không rõ 
đặc điểm 
Bao gồm:  máy KXĐK  

 máy giải trí 

Loại trừ:  tiếp xúc với máy trong vận tải cùng 

động cơ hay bị máy kéo (V01-V99)  

 phơi nhiễm dòng điện (W86)  
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W32 Handgun discharge 
Incl.:  gun for single hand use  

pistol  

revolver 

Excl.:  Very pistol (W34)  

W33 Rifle, shotgun and larger firearm 
discharge 
Incl.:  army rifle  

hunting rifle  

machine gun 

Excl.:  airgun (W34)  

W34 Discharge from other and 
unspecified firearms 
Incl.:  airgun  

BB gun  

gunshot wound NOS  

shot NOS  

Very pistol [flare] 

W35 Explosion and rupture of boiler 

W36 Explosion and rupture of gas 
cylinder 
Incl.:  aerosol can  

 air tank  

pressurized-gas tank 

W37 Explosion and rupture of 
pressurized tyre, pipe or hose 

W38 Explosion and rupture of other 
specified pressurized devices 

W39 Discharge of firework 

W40 Explosion of other materials 
Incl.:  blasting material  

 explosion (in):  

 NOS  

 dump  

 factory  

 grain store  

 munitions 

explosive gas 

W41 Exposure to high-pressure jet 
Incl.:  hydraulic jet  

pneumatic jet 

W42 Exposure to noise 
Incl.:  sound waves  

supersonic waves 

W43 Exposure to vibration 
Incl.:  infrasound waves 

W32 Đạn súng tay 
Bao gồm:  súng chỉ dùng tay  

súng lục 

  súng bắn pháo bông  

Loại trừ:  súng lục (W34)  

W33 Đạn súng có rãnh xoắn, súng ngắn, 
súng dài 
Bao gồm:  súng trường bộ đội 

súng săn  

  súng máy  

Loại trừ:  súng hơi (W34)  

W34 Đạn của súng tay khác không rõ 
đặc điểm 
Bao gồm: súng hơi  

  súng BB  

vết thương do súng KXĐK 

súng KXĐK  

súng bắn pháo hoa  

W35 Nổ vỡ bình hơi nước 

W36 Nổ, vỡ bình ga 
Bao gồm:  can khí dung 

  bình hơi  

bình hơi có điều hòa áp lực  

W37 Nổ và vỡ lốp, ống dẫn hay vòi có 
điều hòa áp lực 

W38 Nổ và vỡ các dụng cụ khác không 
rõ đặc điểm có điều hòa áp lực 

W39 Nổ pháo hoa 

W40 Nổ vật tư khác 
Bao gồm:  vật nổ 

  nổ trong:  

 KXĐK  

 đổ ụp 

 xưởng máy  

 kho hạt  

 vũ khí  

 hơi nổ 

W41 Bị ảnh hưởng tia áp lực cao 
Bao gồm:  tia nước 

  hơi nước  

W42 Ảnh hưởng tiếng ồn 
Bao gồm:  sóng âm 

 sóng siêu âm  

W43 ảnh hưởng độ rung 
Bao gồm:  sóng ngoại âm 
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W44 Foreign body entering into or 
through eye or natural orifice 
Excl.:  corrosive fluid (X49)  

inhalation or ingestion of foreign body with 

obstruction of respiratory tract (W78-W80)  

W45 Foreign body or object entering 
through skin 
Incl.:  edge of stiff paper  

 nail  

 splinter  

 tin-can lid 

Excl.:  contact with:  

 hand tools (nonpowered)(powered) 

(W27-W29)  

 hypodermic needle (W46.-)  

 knife, sword or dagger (W26)  

 sharp glass (W25)  

struck by objects (W20-W22)  

W46 Contact with hypodermic needle 

W49 Exposure to other and unspecified 
inanimate mechanical forces 
Incl.:  abnormal gravitational [G] forces 

 

Exposure to animate mechanical forces 
(W50-W64)  
 
See at the beginning of this chapter for fourth-character 

subdivisions 

Excl.:  bites, venomous (X20-X29)  

stings (venomous) (X20-X29)  

W50 Hit, struck, kicked, twisted, bitten or 
scratched by another person 
Excl.:  assault (X85-Y09)  

struck by objects (W20-W22)  

W51 Striking against or bumped into by 
another person 
Excl.:  fall due to collision of pedestrian 

(conveyance) with another pedestrian 

(conveyance) (W03)  

W52 Crushed, pushed or stepped on by 
crowd or human stampede 

W53 Bitten by rat 

W54 Bitten or struck by dog 

W55 Bitten or struck by other mammals 
Excl.:  contact with marine mammal (W56) 

  

W44 Dị vật vào trong hay đi qua mắt hay 
lỗ tự nhiên 
Loại trừ:  chất ăn mòn (X49)  

hít hay nuốt dị vật gây tắc đường hô 

hấp (W78-W80)  

 

W45 Dị vật vào qua da 
Bao gồm:  cạnh giấy cứng  

móng tay  

mảnh vụn 

mảnh nắp can  

Loại trừ:   tiếp xúc với: 

 dụng cụ thủ công (không động cơ) 

(có động cơ) (W27-W29)  

 kim dưới da (W46.-)  

 dao, kiếm, dao găm (W26)  

 kính nhọn (W25)  

bị vật đập (W20-W22) 

W46 Tiếp xúc với kim tiêm dưới da 

W49 Bị ảnh hưởng của lực cơ học bất 
động khác không rõ đặc điểm 
Bao gồm:  trọng lực bất thường 

 

Ảnh hưởng của lực cơ học chuyển 
động 
(W50-W64)  
 

Xem phần đầu của chương này cho phân nhóm 4 chữ số 

Loại trừ:  cắn, nọc độc (X20-X29)  

 đốt (có nọc) (X20-X29)  

W50 Bị người khác đập đánh, đá, vặn, 
cắn, cào 
Loại trừ:  tấn công (X85-Y09)  

 đánh bằng vật khác (W20-W22)  

W51 Bị người khác đánh lại hay húc vào 
Loại trừ:  ngã do người đi bộ (truyền lực) với 

người đi bộ khác (truyền lực) (W03)  

W52 Bị đám đông hay đám người chạy 
toán loạn ép, đẩy hay dẫm lên 

W53 Chuột cắn 

W54 Bị chó cắn, đả thương 

W55 Cắn, đả thương do loài động vật có 
vú khác 
Loại trừ:  tiếp xúc với động vật có vú dưới nước 

(W56)  
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W56 Contact with marine animal 
Bitten or struck by marine animal 

W57 Bitten or stung by nonvenomous 
insect and other nonvenomous 
arthropods 

W58 Bitten or struck by crocodile or 
alligator 

W59 Bitten or crushed by other reptiles 
Incl.:  lizard  

snake, nonvenomous 

W60 Contact with plant thorns and spines 
and sharp leaves 

W64 Exposure to other and unspecified 
animate mechanical forces 

Accidental drowning and submersion 
(W65-W74)  
 
See at the beginning of this chapter for fourth-character 

subdivisions 

Excl.:  drowning and submersion due to:  

 cataclysm (X34-X39)  

 transport accidents (V01-V99)  

 water transport accident (V90.-, V92.-)  

W65 Drowning and submersion while in 
bath-tub 

W66 Drowning and submersion following 
fall into bath-tub 

W67 Drowning and submersion while in 
swimming-pool 

W68 Drowning and submersion following 
fall into swimming-pool 

W69 Drowning and submersion while in 
natural water 
Incl.:  lake  

 open sea  

 river  

 stream 

W70 Drowning and submersion following 
fall into natural water 

W73 Other specified drowning and 
submersion 

Incl.:  quenching tank  

 Reservoir 

 

W56 Tiếp xúc với động vật có vú ở dưới 
nước 
Bị động vật có vú dưới nước cắn hay đả thương 

W57 Bị côn trùng không có nọc và các 
loài tiết túc không có nọc độc cắn 
hay đốt 

W58 Bị cá sấu, cá sấu Mỹ cắn hay đả 
thương 

W59 Bị loài bò sát khác cắn hay kẹp 
Bao gồm:  thằn lằn 

 rắn, không nọc độc  

W60 Tiếp xúc với cây gai, gai, lá nhọn 

W64 Bị ảnh hưởng của lực cơ học 
không xác định do chuyển động 

 

Tai nạn ngã xuống nước và ngập 
ngước 
(W65-W74)  
 
Xem phần đầu của chương này cho phân nhóm 4 chữ số 

Loại trừ:  ngã xuống nước và ngập nước (NXN - NN) do:  

 động đất (X34-X39)  

 Tai nạn do giao thông (V01-V99)  

 Tai nạn do giao thông thủy (V90.-, V92.-)  

W65 NXN - NN khi ở trong bồn tắm 

W66 NXN - NN sau khi ngã vào bồn tắm 

W67 NXN - NN khi ở bể bơi 

W68 NXN hay NN sau khi ngã vào bể bơi 

 

W69 NXN-NN khi ở trong nước tự nhiên 
Bao gồm: hồ  

 bể  

sông 

suối  

W70 NXN - NN sau khi ngã xuống nước 
tự nhiên 

W73 NXN - NN khác có rõ đặc điểm 
Bao gồm:  bể nhúng 

  bình chứa  
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W74 Unspecified drowning and 
submersion 
Incl.:  drowning NOS  

 fall into water NOS 

 

Other accidental threats to breathing 
(W75-W84)  
   
See at the beginning of this chapter for fourth-character 

subdivisions 

W75 Accidental suffocation and 
strangulation in bed 
Incl.:  suffocation and strangulation due to:  

 bed linen  

 mother's body  

 pillow 

W76 Other accidental hanging and 
strangulation 

W77 Threat to breathing due to cave-in, 
falling earth and other substances 
Incl.:  cave-in NOS 

Excl.:  cave-in caused by cataclysm (X34-X39)  

cave-in without asphyxiation or suffocation 

(W20)  

W78 Inhalation of gastric contents 
Incl.:  

asphyxia by  

choked on  

suffocation by 

vomitus  

[regurgitated food] 

aspiration and inhalation of vomitus (into 

respiratory tract) NOS  

compression of trachea  

interruption of respiration  

obstruction of respiration 

by vomitus 

in 

oesophagus 

Excl.:  injury, except asphyxia or obstruction of 

respiratory tract, caused by vomitus (W44)  

obstruction of oesophagus by vomitus 

without mention of asphyxia or obstruction 

of respiratory tract (W44)  

W79 Inhalation and ingestion of food 
causing obstruction of respiratory 
tract 
Incl.:  

asphyxia by  

choked on  

suffocation by 

food [including 

bone or seed] 

aspiration and inhalation of food [any] (into 

respiratory tract) NOS  

compression of trachea  

interruption of respiration  

obstruction of respiration 

by food in 

oesophagu

s 

W74 NXN - NN không rõ đặc điểm 
Bao gồm:  chết đuối KXĐK  

 ngã xuống nước KXĐK 

 

Các tai nạn đe dọa thở khác 
(W75-W84)  
 
Xem phần đầu của chương này cho phân nhóm 4 chữ số 

W75 Tai nạn ngạt thở, nghẹt thở trên 
giường 
Bao gồm:  ngạt và nghẹt thở do:  

 vải giường 

 thân thể mẹ  

 gối  

 

W76 Tai nạn treo và thắt nghẹt khác 

W77 Đe dọa thở do xụt đất, đất rơi và 
các chất khác 
Bao gồm:  xụt đất KXĐK 

Loại trừ:  xụt đất do động đất (X34-X39)  

 xụt đất không có ngạt - nghẹt thở 

(W20)  

W78 Hít phải chất chứa trong dạ dày 
Bao gồm:  

ngạt thở do  

bít tắc  

tắc thở do 

chất nôn (thức ăn trào ngược) 

hút và hít chất nôn (vào trong đường thở) KXĐK 

 

chèn ép khí quản  

ngừng thở  

tắc thở 

do chất nôn trong thực 

quản 

Loại trừ:  chấn thương, trừ ngạt thở, tắc đường 

thở do chất nôn gây ra (W44)  

Tắc thực quản do chất nôn mà không 

nên ngạt thở hay tắc đường (W44) 

W79 Hít và nuốt thức ăn gây tắc đường 
hô hấp 
Bao gồm:  

      ngạt thở do  

      bít tắc  

      tắc thở do  

thức ăn [bao gồm 

xương hay hạt] 

hút và hít thức ăn (mọi loại) (vào đường thở) 

KXĐK  

 

    chèn ép khí quản  

     ngừng thở  

     tắc thở 

do thức ăn trong 

thực quản 
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 obstruction of pharynx by food (bolus) 

Excl.:  inhalation of vomitus (W78)  

injury, except asphyxia or obstruction of 

respiratory tract, caused by food (W44)  

obstruction of oesophagus by food without 

mention of asphyxia or obstruction of 

respiratory tract (W44)  

W80 Inhalation and ingestion of other 
objects causing obstruction of 
respiratory tract 
Incl.:  

asphyxia by  

choked on  

suffocation by 

any object, except food 

or vomitus, entering by 

nose or mouth 

aspiration and inhalation of foreign body, 

except food or vomitus (into respiratory 

tract), NOS  

compression of trachea  

interruption of respiration  

obstruction of respiration 

by foreign 

body in 

oesophagus 

 foreign object in nose  

obstruction of pharynx by foreign body 

Excl.:  inhalation of vomitus or food (W78-W79)  

injury, except asphyxia or obstruction of 

respiratory tract, caused by foreign body 

(W44)  

obstruction of oesophagus by foreign body 

without mention of asphyxia or obstruction 

of respiratory tract (W44)  

W81 Confined to or trapped in a low-
oxygen environment 
Incl.:  accidentally shut in refrigerator or other 

airtight space  

 diving with insufficient air supply 

Excl.:  suffocation by plastic bag (W83)  

W83 Other specified threats to breathing 
Incl.:  suffocation by plastic bag 

W84 Unspecified threat to breathing 
Incl.:  asphyxiation NOS  

 aspiration NOS  

suffocation NOS 

Exposure to electric current, radiation 
and extreme ambient air temperature 
and pressure 
(W85-W99)  
  
See at the beginning of this chapter for fourth-character 

subdivisions 

Excl.:  abnormal reaction to a complication of treatment, 

without mention of misadventure (Y84.2)  

misadventure to patient in surgical and medical 

procedures (Y63.2-Y63.5)  

exposure to:  

tắc hầu do thức ăn (cục to) 

Loại trừ:  hít chất nôn (W78)  

 chấn thương, trừ ngạt thở hay tắc 

đường thở do thức ăn gây ra (W44)  

Tắc thực quản do thức ăn mà không 

nêu ngạt thở hay tắc đường thở (W44)  

W80 Hít và nuốt vật khác gây tắc đường 
thở 
Bao gồm:  

ngạt thở do  

tắc bít  

tắc thở do 

bất cứ vật gì trừ thức 

ăn hay chất nôn, vào 

qua mũi hay mồm 

hút và hít dị vật, trừ thức ăn hay chất 

nôn (vào đường thở) KXĐK  

chèn ép khí quản  

ngừng thở  

tắc thở 

do dị vật trong 

thực quản 

dị vật trong mũi  

 tắc hầu do dị vật 

Loại trừ:  hít thức ăn hay chất nôn (W78-W79)  

 Chấn thương, trừ ngạt hay tắc đường 

thở do dị vật gây ra (W44)  

Tắc thực quản do dị vật mà không nêu 

ra nghẹt thở hay tắc đường thở (W44)  

W81 Bị nhốt, mắc bẫy trong môi trường 
oxy thấp 
Bao gồm: vô tình bị đóng trong máy lạnh hay 

khoảng kín không khí 

 lặn với cung cấp không khí không đủ  

Loại trừ:  ngạt do túi plastic (W83)  

W83 Các đe dọa thở khác, biết đặc điểm 
Bao gồm:  ngạt thở do túi plastic 

W84 Đe dọa thở không rõ đặc điểm 
Bao gồm:  ngạt thở KXĐK 

  hút KXĐK  

nghẹt thở KXĐK  

 
Phơi nhiễm dòng điện, phóng xạ và 
nhiệt độ áp lực không khí bao quanh 
quá mức 
(W85-W99)  
 
Xem phần đầu của chương này cho phân nhóm 4 chữ số 

Loại trừ:  phản ứng bất thường với biến chứng của điều 

trị, không đề cập đến tai nan bất ngờ (Y84.2) 

Tai nạn bất ngờ với bệnh nhân trong các thủ 

thuật ngoại khoa và nội khoa (Y63.2-Y63.5) 

ảnh hưởng do:  

 thiên nhiên:  

 lạnh (X31)  

 nóng (X30)  

 tia xạ KXĐK (X39)  

 nắng (X32)  
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 natural:  

 cold (X31)  

 heat (X30)  

 radiation NOS (X39)  

 sunlight (X32)  

victim of lightning (X33)  

W85 Exposure to electric transmission 
lines 

W86 Exposure to other specified electric 
current 

W87 Exposure to unspecified electric 
current 
Incl.:  burns or other injury from electric current 

NOS  

 electric shock NOS  

electrocution NOS 

W88 Exposure to ionizing radiation 
Incl.:  radioactive isotopes  

X-rays 

W89 Exposure to man-made visible and 
ultraviolet light 
Incl.:  welding light (arc) 

W90 Exposure to other nonionizing 
radiation 
Incl.:  

infrared  

laser  

radiofrequency 
radiation 

W91 Exposure to unspecified type of 
radiation 

W92 Exposure to excessive heat of man-
made origin 

W93 Exposure to excessive cold of man-
made origin 
Incl.:  contact with or inhalation of:  

 dry ice  

 liquid:  

 air  

 hydrogen  

 nitrogen 

prolonged exposure in deep-freeze unit 

 

 

 

nạn nhân của ánh sáng (X33)  

W85 Phơi nhiễm dây tải điện 

W86 Phơi nhiễm dòng điện biết rõ đặc 
điểm khác 

W87 Phơi nhiễm dòng điện không rõ 
đặc điểm 
Bao gồm:  bỏng hay tổn thương khác từ dòng 

điện KXĐK 

sốc điện KXĐK  

  giật điện KXĐK  

W88 Phơi nhiễm tia xạ ion hóa 
Bao gồm:  đồng phân phóng xạ 

 tia X   

W89 Phơi nhiễm ánh sáng nhìn thấy 
nhân tạo và ánh sáng cực tím 
Bao gồm:  ánh sáng hàn (cung) 

W90 Phơi nhiễm tia xạ ion hóa khác 
Bao gồm:  

hồng ngoại  

laser  

tia xạ tần số 
tia xạ 

W91 Phơi nhiễm tia xạ không rõ đặc 
điểm 

W92 Phơi nhiễm nhiệt độ cao quá mức 
do con người tạo ra 

W93 Phơi nhiễm nhiệt lạnh quá mức  do 
con người tạo ra 
Bao gồm:  tiếp xúc hay hít phải: 

 băng khô  

 chất lỏng:  

 không khí  

 hydro  

 nitơ 

 phơi nhiễm kéo dài trong đơn vị lạnh 

sâu 
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W94 Exposure to high and low air 
pressure and changes in air 
pressure 
Incl.:  high air pressure from rapid descent in 

water  

reduction in atmospheric pressure while 

surfacing from:  

 deep-water diving  

 underground 

 residence or prolonged visit at high altitude 

as the cause of:  

 anoxia  

 barodontalgia  

 barotitis  

 hypoxia  

 mountain sickness 

sudden change in air pressure in aircraft 

during ascent or descent 

W99 Exposure to other and unspecified 
man-made environmental factors 

 

Exposure to smoke, fire and flames 
(X00-X09)  
  
See at the beginning of this chapter for fourth-character 

subdivisions 

Incl.:  fire caused by lightning 

Excl.:  arson (X97)  

secondary fire resulting from explosion  

(W35-W40)  

transport accidents (V01-V99)  

X00 Exposure to uncontrolled fire in 
building or structure 

collapse of  

fall from  

hit by object falling from  

jump from 

burning building 

or structure 

conflagration  

fire  

melting  

smouldering 
of 

fittings  

furniture 

X01 Exposure to uncontrolled fire, not in 
building or structure 
Incl.:  forest fire 

X02 Exposure to controlled fire in 
building or structure 
Incl.:  fire in:  

 fireplace  

 stove 

W94 Phơi nhiễm không khí cao áp, hạ 
áp và thay đổi áp lực 
Bao gồm:  áp lực không khí cao khi đi xuống 

nước nhanh 

 giảm áp lực khí quyển khi lộ ra khỏi 

bề mặt từ:  

 lặn sâu dưới nước 

 dưới lòng đất  

 nhà ở hay đi thăm quan lâu ở độ cao 

như là nguyên nhân của:  

 không có dưỡng khí  

 đau hàm do áp lực 

 viêm tai do áp lực  

 thiếu dưỡng khí  

 bệnh của núi  

thay đổi đột ngột áp lực không khí 

trên máy bay khi cất cánh hạ cánh  

W99 Phơi nhiễm với các yếu tố môi 
trường không đặc hiệu khác do 
con người tạo ra 

 
Phơi nhiễm khói, cháy, lửa 
(X00-X09)  
 
Xem phần đầu của chương này cho phân nhóm 4 chữ số 

Bao gồm:  cháy do chớp 

Loại trừ:  đốt nhà (X97)  

   cháy thứ phát từ nổ (W35-W40)  

Tai nạn do giao thông (V01-V99)  

X00 Phơi nhiễm cháy không kiểm soát 
được ở tòa nhà hay cấu trúc 

sụp đổ của  

ngã từ  

bị đập do vật rơi từ  

nhẩy từ  

đại hỏa hoạn 

nhà hay cấu trúc bị cháy 

  

Cháy 

nóng chảy 

cháy âm ỉ  

của 
đồ gỗ 

đồ đạc trong nhà 

X01 Phơi nhiễm cháy không kiểm soát 
được không phải từ nhà hay cấu 
trúc 
Bao gồm:  cháy rừng 

X02 Phơi nhiễm cháy nhà hay cấu trúc 
kiểm soát được 
Bao gồm:  cháy ở:  

 lò sưởi 

  ò đốt  
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X03 Exposure to controlled fire, not in 
building or structure 
Incl.:  camp-fire 

X04 Exposure to ignition of highly 
flammable material 
Incl.:  ignition of:  

 gasoline  

 kerosene  

 petrol 

X05 Exposure to ignition or melting of 
nightwear 

X06 Exposure to ignition or melting of 
other clothing and apparel 
Incl.:  

ignition  

melting of plastic jewellery 

X08 Exposure to other specified smoke, 
fire and flames 

X09 Exposure to unspecified smoke, fire 
and flames 
Incl.:  burning NOS  

incineration NOS 

 

 

Contact with heat and hot substances 
(X10-X19)  
  
See at the beginning of this chapter for fourth-character 

subdivisions 

Excl.:  exposure to:  

 excessive natural heat (X30)  

 fire and flames (X00-X09)  

X10 Contact with hot drinks, food, fats 
and cooking oils 

 

X11 Contact with hot tap-water 
Incl.:  hot water in:  

 bath  

 bucket  

 tub 

 hot water running out of:  

 hose  

 tap 

X12 Contact with other hot fluids 
Incl.:  water heated on stove 

Excl.:  hot (liquid) metals (X18)  

X03 Phơi nhiễm cháy kiểm soát được 
nhưng không phải ở nhà hay cấu 
trúc 
Bao gồm:  cháy lều trại 

X04 Phơi nhiễm của vật rất dễ cháy 
Bao gồm:  sự cháy của:  

 dầu tây  

 dầu ma rút  

 dầu xăng 

X05 Phơi nhiễm quần áo ngủ cháy hay 
nóng chảy 

X06 Phơi nhiễm áo quần hay dụng cụ 
bốc cháy hay nóng chảy 
Bao gồm:  

bốc cháy  

nóng chảy 
của đồ trang sức bằng nhựa 

X08 Phơi nhiễm khói, cháy và lửa rõ 
đặc điểm khác 

X09 Phơi nhiễm khói, cháy và lửa 
không rõ đặc điểm 
Bao gồm:  bỏng KXĐK  

 thiêu KXĐK 

 

Tiếp xúc với nhiệt và chất nóng 
(X10-X19)  
 
Xem phần đầu của chương này cho phân nhóm 4 chữ số 

Loại trừ:  phơi nhiễm với:  

 nhiệt tự nhiên quá cao (X30)  

 cháy và lửa (X00-X09)  

X10 Tiếp xúc với đồ uống, thức ăn, mỡ 
và dầu ăn nóng 

 

X11 Tiếp xúc với nước máy nóng 
Bao gồm:  nước nóng ở:  

 nhà tắm  

 thùng 

 Bồn tắm  

  nước nóng chảy ra từ:  

 ống nước 

 Vòi nước  

X12 Tiếp xúc với chất lỏng nóng khác 
Bao gồm:  nước nóng trong lò 

Loại trừ:  kim loại nóng (lỏng) (X18)  
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X13 Contact with steam and hot vapours 

X14 Contact with hot air and gases 
Incl.:  inhalation of hot air and gases 

 

X15 Contact with hot household 
appliances 
Incl.:  cooker  

hotplate  

kettle  

saucepan (glass)(metal)  

stove (kitchen)  

toaster 

Excl.:  heating appliances (X16)  

X16 Contact with hot heating appliances, 
radiators and pipes 

X17 Contact with hot engines, machinery 
and tools 
Excl.:  hot heating appliances, radiators and pipes 

(X16)  

hot household appliances (X15)  

X18 Contact with other hot metals 
Incl.:  liquid metal 

X19 Contact with other and unspecified 
heat and hot substances 
Excl.:  objects that are not normally hot, e.g., an 

object made hot by a house fire (X00-X09)  

 

Contact with venomous animals and 
plants 
(X20-X29)  
  
See at the beginning of this chapter for fourth-character 

subdivisions 

Incl.:  chemical released by:  

 animal  

 insect 

release of venom through fangs, hairs, spines, 

tentacles and other venom apparatus  

venomous bites and stings 

Excl.:  ingestion of poisonous animals or plants (X49)  

X20 Contact with venomous snakes and 
lizards 
Incl.:  cobra  

 fer de lance  

 Gila monster  

 krait  

 rattlesnake  

 sea snake  

 snake (venomous)  

 viper 

Excl.:  lizard (nonvenomous) (W59)  

snake, nonvenomous (W59)  

X13 Tiếp xúc với hơi nước sôi và hơi 
nước nóng 

X14 Tiếp xúc với không khí nóng, chất 
hơi nóng 
Bao gồm:  hít không khí nóng, chất hơi nóng 

X15 Tiếp xúc với vật dụng trong nhà 
nóng 
Bao gồm:  nồi  

đĩa nóng  

ấm 

 chảo (thủy tinh) (kim loại)  

lò (bếp)  

lò rang  

Loại trừ:  các dụng cụ làm nóng (X16)  

X16 Tiếp xúc với dụng cụ làm nóng, lò 
sưởi, ống dẫn 

X17 Tiếp xúc với máy, dụng cụ nóng 
Loại trừ:  dụng cụ làm nóng: lò sưởi, ống dẫn 

(X16)  

 các dụng cụ dùng trong nhà nóng 

(X15)  

X18 Tiếp xúc với kim loại nóng khác 
Bao gồm:  kim loại nóng chảy 

X19 Tiếp xúc với các vật làm nóng và 
chất nóng khác không rõ đặc điểm 
Loại trừ:  những vật bình thường không nóng - 

như 1 vật bị nóng do nhà cháy (X00-

X09)  

 

Tiếp xúc với cây và súc vật có độc 
(X20-X29)  
 

Xem phần đầu của chương này cho phân nhóm 4 chữ số 

Bao gồm:  hóa chất tiết ra từ:  

 súc vật 

 côn trùng  

nọc độc thoát ra từ răng, gai lông, xúc tu và 

các bộ máy nọc độc  

đốt - cắn có nọc độc 

Loại trừ:  nuốt phải súc vật hay cây có độc (X49)  

X20 Tiếp xúc với rắn độc và thằn lằn 
độc 
Bao gồm:  rắn mang bành  

rắn ráo  

rắn đuôi kêu 

rắn cạp nong  

rắn chuông  

rắn biển  

  rắn (độc)  

rắn vipe  

Loại trừ:  thằn lằn (không có nọc độc) (W59) 

 rắn không độc (W59)    
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X21 Contact with venomous spiders 
Incl.:  black widow spider  

tarantula 

X22 Contact with scorpions 

X23 Contact with hornets, wasps and 
bees 
Incl.:  yellow jacket 

X24 Contact with centipedes and 
venomous millipedes (tropical) 

X25 Contact with other venomous 
arthropods 
Incl.:  ant  

caterpillar 

X26 Contact with venomous marine 
animals and plants 
Incl.:  coral  

jellyfish  

nematocysts  

sea:  

 anemone  

 cucumber  

 urchin 

Excl.:  nonvenomous marine animals (W56)  

sea snakes (X20)  

X27 Contact with other specified 
venomous animals 

X28 Contact with other specified 
venomous plants 
Incl.:  injection of poisons or toxins into or 

through skin by  

plant thorns, spines or other mechanisms 

Excl.:  ingestion of poisonous plants (X49)  

puncture wound NOS caused by plant 

thorns or spines (W60)  

X29 Contact with unspecified venomous 
animal or plant 
Incl.:  sting (venomous) NOS  

venomous bite NOS 

 

Exposure to forces of nature 
(X30-X39)  
  
See at the beginning of this chapter for fourth-character 

subdivisions 

X30 Exposure to excessive natural heat 
Incl.:  excessive heat as the cause of sunstroke  

 exposure to heat NOS 

X21 Tiếp xúc với nhện độc 
Bao gồm:  Nhện goá phụ áo đen  
 nhện khổng lồ  

X22 Tiếp xúc với bọ cạp 

X23 Tiếp xúc với các loại ong 
Bao gồm:  ong vàng 

X24 Tiếp xúc với các loại rết 

X25 Tiếp xúc với loại tiết túc có nọc độc 
khác 
Bao gồm:  kiến  

 sâu bướm 

X26 Tiếp xúc với súc vật và cây độc 
dưới nước 
Bao gồm:  san hô  

sứa  

tế bào trâm ngứa 

 bể:  

 rêu bể 

 dưa chuột  

 nhím  

Loại trừ:  súc vật dưới nước không độc (W56) 

 rắn bể (X20)   

X27 Tiếp xúc với súc vật có nọc độc 
khác, biết rõ đặc điểm 

X28 Tiếp xúc với các cây độc khác biết 
rõ đặc điểm 
Bao gồm:  bị tiêm chất độc vào hay qua da từ lá 

nhọn, gai hay cách khác 

Loại trừ:  nuốt phải độc thảo mộc (X49)  

vết thương chọc KXĐK do lá hay gai 

cây gây ra (W60)  

X29 Tiếp xúc với súc vật hay cây độc 
không rõ đặc điểm 
Bao gồm:  đốt (có nọc) KXĐK 

 cắn (có nọc) KXĐK  

 

Phơi nhiễm lực thiên nhiên 
(X30-X39)  
 
Xem phần đầu của chương này cho phân nhóm 4 chữ số 

X30 Phơi nhiễm nhiệt thiên nhiên quá 
mức 
Bao gồm:  nóng quá mức gây cảm nắng  

 phơi nhiễm nhiệt KXĐK 

Loại trừ:  nóng quá mức nhân tạo (W92)  
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Excl.:  excessive heat of man-made origin (W92)  

X31 Exposure to excessive natural cold 
Incl.:  excessive cold as the cause of:  

 chilblains NOS  

 immersion foot or hand 

 exposure to:  

 cold NOS  

 weather conditions 

Excl.:  cold of man-made origin (W93)  

 contact with or inhalation of:  

 dry ice (W93)  

 liquefied gas (W93)  

X32 Exposure to sunlight 

X33 Victim of lightning 
Excl.:  fire caused by lightning (X00-X09)  

injury from fall of tree or other object 

caused by lightning (W20)  

X34 Victim of earthquake 

X34.0 Victim of cataclysmic earth movements 
caused by earthquake 
Incl.:  Trapped in or injured by collapsing 

building or other structure 

X34.1 Victim of tsunami 

X34.8 Victim of other specified effects of 
earthquake 

X34.9 Victim of unspecified effect of earthquake 

X35 Victim of volcanic eruption 

X36 Victim of avalanche, landslide and 
other earth movements 
Incl.:  mudslide of cataclysmic nature 

Excl.:  earthquake (X34.-)  

transport accident involving collision with 

avalanche or landslide not in motion (V01-

V99)  

X37 Victim of cataclysmic storm 
Incl.:  blizzard  

 cloudburst  

 cyclone  

 hurricane  

 tidal wave caused by storm  

 tornado  

 torrential rain  

transport vehicle washed off road by storm 

Excl.:  collapse of dam or man-made structure 

causing earth movement (X36)  

transport accident occurring after storm 

(V01-V99)  

 

 

X31 Phơi nhiễm lạnh thiên nhiên quá 
mức 
Bao gồm:  lạnh quá là nguyên nhân của:  

 phát cước KXĐK 

 ngâm tay hay chân KXĐK  

phơi nhiễm với:  

 lạnh KXĐK  

 điều kiện thời tiết 

Loại trừ:  lạnh nhân tạo (W93)  

 tiếp xúc với hay hít phải:  

 hơi lỏng (W93)  

 băng khô (W93)  

X32 Phơi nhiễm nắng 

X33 Nạn nhân của chớp 
Loại trừ:  cháy do chớp (X00-X09)  

chấn thương do ngã từ cây hay từ vật 

khác do chớp (W20)  

X34 Nạn nhân động đất 

X34.0  Nạn nhân chuyển động lớn của đất do 
 động đất gây ra 

Bao gồm:  bị mắc kẹt hoặc bị thương trong tòa 

 nhà hoặc cấu trúc khác bị đổ 

X34.1  Nạn nhân sóng thần 

X34.8  Nạn nhân các ảnh hưởng của động đất 
 xác định khác 

X34.9  Nạn nhân ảnh hưởng của động đất không 
 xác định 

X35 Nạn nhân núi lửa phun 

X36 Nạn nhân tuyết lở, đất trượt, hoặc 
các chuyển động khác của đất 
Bao gồm:  bùn trượt với bản chất cực lớn 

Loại trừ:  động đất (X34) 

 Tai nạn do giao thông do va chạm với 

tuyết lở, đất trượt nhưng đang không 

chuyển động (V01-V99)  

X37 Nạn nhân của bão lớn 
Bao gồm:  bão tuyết  

cơn giông to  

  bão  

bão to  

nước triều lên do bão  

gió xoáy  

mưa cực to  

xe vận tải bị bão thổi ra khỏi quốc lộ 

Loại trừ:  vỡ đập hay sụp đổ cấu trúc nhân tạo 

gây đất chuyển (X36)  

 Tai nạn do giao thông sẩy ra sau bão 

(V01-V99)  
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X38 Victim of flood 
Incl.:  flood:  

 arising from remote storm  

 of cataclysmic nature arising from 

melting snow  

 resulting directly from storm 

Excl.:  collapse of dam or man-made structure 

causing earth movement (X36)  

 tidal wave:  

 NOS (X39)  

 caused by storm (X37)  

X39 Exposure to other and unspecified 
forces of nature 
Incl.:  natural radiation NOS  

 tidal wave NOS 

Excl.:  exposure NOS (X59.9)  

tsunami (X34.1)  

 
Accidental poisoning by and exposure 
to noxious substances 
(X40-X49)  
See at the beginning of this chapter for fourth-character 

subdivisions 

Note:  For list of specific drugs and other substances 

classified under the three-character categories, see 

Table of drugs and chemicals in Alphabetical Index. 

Evidence of alcohol involvement in combination 

with substances specified below may be identified 

by using the supplementary codes Y90-Y91. 

Incl.:  accidental overdose of drug, wrong drug given or 

taken in error, and drug taken inadvertently  

accidents in the use of drugs, medicaments and 

biological substances in medical and surgical 

procedures  

(self-inflicted) poisoning, when not specified 

whether accidental or with intent to harm. Follow 

legal rulings when available (see note at Y10-Y34). 

Excl.:  administration with suicidal or homicidal intent, or 

intent to harm, or in other circumstances classifiable 

to X60-X69, X85-X90, Y10-Y19  

correct drug properly administered in therapeutic or 

prophylactic dosage as the cause of any adverse 

effect (Y40-Y59)  

X40 Accidental poisoning by and 
exposure to nonopioid analgesics, 
antipyretics and antirheumatics 
Incl.:  4-aminophenol derivatives  

nonsteroidal anti-inflammatory drugs 

[NSAID]  

 pyrazolone derivatives  

salicylates 

 

 

 

 

X38 Nạn nhân của lụt 
Bao gồm:  lụt:  

 xảy ra do bão ở xa 

 có tính chất cực lớn do tuyết tan  

 do ảnh hưởng trực tiếp của bão  

Loại trừ:  vỡ đập hay sụp đổ cấu trúc nhân tạo 

do đất chuyển (X36)  

 sóng thủy triều:  

 KXĐK (X39)  

 do bão gây ra (X37)  

X39 Phơi nhiễm các lực thiên nhiên 
khác không rõ đặc điểm 
Bao gồm:  tia xạ thiên nhiên KXĐK 

 sóng thủy triều KXĐK  

Loại trừ:  phơi nhiễm KXĐK (X59.9)  

 sóng thần (X34.1) 

 
Ngộ độc và phơi nhiễm chất độc 
(X40-X49)  
 
Xem phần đầu của chương này cho phân nhóm 4 chữ số 

Ghi chú:  đối với danh mục thuốc đặc biệt và các chất 

khác xếp loại theo 3 chữ, xin xem bảng thuốc 

và hóa chất ở bảng chỉ dẫn theo thứ tự a, b, c. 

Nếu thấy có vai trò của rượi phối hợp với các 

chất nêu ra ở dưới đây có thể xác định bằng 

dùng mã phụ Y90-Y91. 

Bao gồm:  tai nạn quá liều thuốc, thuốc cho nhầm hay cho 

là nhầm và thuốc lấy một cách bất cẩn 

tai nạn khi sử dụng thuốc và các chất sinh học 

trong các thủ thuật nội ngoại khoa  

   Ngộ độc (tự gây ra), khi không biết rõ là tai 

nạn hay là có ý đồ hãm hại. Quyết định dựa 

trên các quy định hiện hành (xem phần ghi chú 

Y10-Y34).  

Loại trừ:  dùng thuốc với ý định tự tử hay giết người hay 

có ý định hãm hại hay trong những trường hợp 

khác có thể xếp vào loại X60-X69, X85-X90, 

Y10-Y19  

Thuốc đúng sử dụng đúng trong liều điều trị 

hay phòng bệnh là nguyên nhân gây ra tác 

dụng phụ (Y40-Y59)  

X40 Tai nạn ngộ độc do phơi nhiễm với 
 thuốc giảm đau không có thuốc 
 phiện, hạ nhiệt và chống thấp khớp 

Bao gồm:  các dẫn xuất của 4 aminophenol  

 thuốc chống viêm không có steroid 

 các dẫn xuất của pyrazolon  

 salixylat  
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X41 Accidental poisoning by and 
exposure to antiepileptic, sedative-
hypnotic, antiparkinsonism and 
psychotropic drugs, not elsewhere 
classified 
Incl.:  antidepressants  

 barbiturates  

 hydantoin derivatives  

 iminostilbenes  

 methaqualone compounds  

 neuroleptics  

 psychostimulants  

 succinimides and oxazolidinediones  

 tranquillizers 

X42 Accidental poisoning by and 
exposure to narcotics and 
psychodysleptics [hallucinogens], 
not elsewhere classified 
Incl.:  cannabis (derivatives)  

 cocaine  

 codeine  

 heroin  

 lysergide [LSD]  

 mescaline  

 methadone  

 morphine  

opium (alkaloids) 

X43 Accidental poisoning by and 
exposure to other drugs acting on 
the autonomic nervous system 
Incl.:  parasympatholytics [anticholinergics and 

antimuscarinics] and spasmolytics  

 parasympathomimetics [cholinergics]  

 sympatholytics [antiadrenergics]  

sympathomimetics [adrenergics] 

X44 Accidental poisoning by and 
exposure to other and unspecified 
drugs, medicaments and biological 
substances 
Incl.:  agents primarily acting on smooth and 

skeletal muscles and the respiratory system  

 anaesthetics (general)(local)  

 drugs affecting the:  

 cardiovascular system  

 gastrointestinal system 

 hormones and synthetic substitutes  

 systemic and haematological agents  

systemic antibiotics and other anti-

infectives  

 therapeutic gases  

 topical preparations  

 vaccines  

water-balance agents and drugs affecting 

mineral and uric acid metabolism 

X41 Tai nạn ngộ độc do phơi nhiễm 
thuốc chống động kinh, an thần - 
gây ngủ, chống parkinson, tâm 
thần không được xếp loại ở nơi 
khác 
Bao gồm:  chống trầm cảm  

  barbiturat  

dẫn xuất hydantoin  

iminostilben  

hợp chất methaqualon  

kích thích thần kinh  

kích thích tinh thần  

succinimid và oxazolidinedion  

trấn tĩnh 

X42 Tai nạn ngộ độc do phơi nhiễm 
thuốc ngủ và thuốc hưng thần 
(sinh hoang tưởng) không được 
xếp loại nơi khác 
Bao gồm:  (dẫn xuất) cannabis  

cocain  

codein  

heroin  

lysergid [LSD]  

mescalin  

methadon  

morphi  

opium (alkaloids) 

X43 Tai nạn ngộ độc do phơi nhiễm 
thuốc khác tác động lên hệ thống 
thần kinh tự động 
Bao gồm:  giải phó giao cảm (kháng cholinergic 

và kháng muscarinic) và giảm co bóp,  

giống giao cảm (adrenergic)  

 giải giao cảm (antiadrenergic),  

giống phó giao cảm (cholinergic) 

X44 Tai nạn ngộ độc do phơi nhiễm các 
thuốc và sinh chất không rõ đặc 
điểm 
Bao gồm:  chất tác dụng đầu tiên lên cơ trơn và 

cơ vân và hệ thống hô hấp 

thuốc gây tê - mê (toàn thân) (tại chỗ)  

thuốc tác dụng lên:  

 hệ tim mạch  

 hệ tiêu hóa - 

nội tiết tố và chất tổng hợp thay thế  

yếu tố toàn thân và huyết học  

kháng sinh toàn thân và các kháng 

khuẩn khác  

khí để điều trị  

  chế phẩm dùng tại chỗ  

vaccin  

yếu tố cân bằng nước và thuốc có ảnh 

hưởng đến chuyển hóa chất khoáng và 

acid uric  
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X45 Accidental poisoning by and 
exposure to alcohol 
Incl.:  alcohol:  

 NOS  

 butyl [1-butanol]  

 ethyl [ethanol]  

 isopropyl [2-propanol]  

 methyl [methanol]  

 propyl [1-propanol] 

fusel oil 

X46 Accidental poisoning by and 
exposure to organic solvents and 
halogenated hydrocarbons and their 
vapours 
Incl.:  benzene and homologues  

 carbon tetrachloride [tetrachloromethane]  

 chlorofluorocarbons  

petroleum (derivatives) 

X47 Accidental poisoning by and 
exposure to other gases and 
vapours 
Incl.:  carbon monoxide  

 helium (nonmedicinal) NEC 

 lacrimogenic gas [tear gas]  

 motor (vehicle) exhaust gas  

 nitrogen oxides  

 sulfur dioxide  

 utility gas 

Excl.:  metal fumes and vapours (X49) 

X48 Accidental poisoning by and 
exposure to pesticides 
Incl.:  fumigants  

 fungicides  

 herbicides  

 insecticides  

 rodenticides  

 wood preservatives 

Excl.:  plant foods and fertilizers (X49)  

X49 Accidental poisoning by and 
exposure to other and unspecified 
chemicals and noxious substances 
Incl.:  corrosive aromatics, acids and caustic 

alkalis  

 glues and adhesives  

 metals including fumes and vapours  

 paints and dyes  

 plant foods and fertilizers  

 poisoning NOS  

poisonous foodstuffs and poisonous plants  

 soaps and detergents 

Excl.:  contact with venomous animals and plants 

(X20-X29)  

 

 

X45 Tai nạn ngộ độc và phơi nhiễm 
rượu 
Bao gồm:   rượu: 

 KXĐK  

 butyl [1-butanol]  

 ethyl [ethanol]  

 isopropyl [2-propanol]  

 methyl [methanol]  

 propyl [1-propanol] 

dầu rượu tạp 

X46 Tai nạn ngộ do và phơi nhiễm dung 
môi hữu cơ và hydrat carbon 
halogen và các hơi của chúng 
Bao gồm:  benzen và chất tương đương  

clorua carbon 4 (tetrachloromethan)  

chlorofluorocarbon-  

dầu mỏ (dẫn xuất) 

X47 Tai nạn ngộ độc bởi và phơi nhiễm 
các khí và hơi khác 
Bao gồm:  carbon monoxid  

helium (không dùng trong y học), 

KXĐK 

khí lacrimogenic (khí làm chảy nước 

mắt)  

khí bay ra từ động cơ (do giao thông)  

nitrogen oxid  

sulfur dioxid 

khí đun  

Loại trừ:  khói và hơi kim loại (X49)  

X48 Tai nạn ngộ độc bởi và phơi nhiễm 
chất diệt súc vật có hại 
Bao gồm:  chất gây khói 

chất diệt nấm  

chất diệt cỏ  

chất diệt côn trùng  

  chất bảo vệ gỗ  

chất diệt (sâu bọ)  

Loại trừ:  cây thực phẩm và phân bón (X49)  

X49 Tai nạn ngộ độc bởi và phơi nhiễm 
các chất hóa học và chất có hại 
khác không rõ đặc điểm 
Bao gồm:  chất thơm ăn mòn, acid và kiềm ăn da  

keo và các chất dính  

kim loại bao gồm khói và hơi  

sơn và Chất nhuộm   

cây thực phẩm và phân bón  

chất độc KXĐK  

thực phẩm độc, cây độc  

xà phòng - bột giặt 

Loại trừ:  tiếp xúc với súc vật và cây có độc 

(X20-X29)  
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Overexertion, travel and privation 
(X50-X57)  
  
See at the beginning of this chapter for fourth-character 

subdivisions 

Excl.:  assault (X85-Y09)  

transport accidents (V01-V99)  

X50 Overexertion and strenuous or 
repetitive movements 
Incl.:  lifting:  

 heavy objects  

 weights 

 marathon running  

rowing 

X51 Travel and motion 

X52 Prolonged stay in weightless 
environment 
Incl.:  weightlessness in spacecraft (simulator) 

X53 Lack of food 
Incl.:  lack of food as the cause of:  

 inanition  

 insufficient nourishment  

 starvation 

Excl.:  neglect or abandonment (Y06.-)  

insufficient intake of food and water due to 

self neglect (R63.6)  

self neglect NOS (R46.8)  

X54 Lack of water 
Incl.:  lack of water as the cause of:  

 dehydration  

 inanition 

Excl.:  neglect or abandonment (Y06.-)  

X57 Unspecified privation 
Incl.:  destitution 

 

Accidental exposure to other and 
unspecified factors 
(X58-X59)  
  
See at the beginning of this chapter for fourth-character 

subdivisions 

X58 Exposure to other specified factors 

X59 Exposure to unspecified factor 

X59.0 Exposure to unspecified factor causing 
fracture 

 
 

Cố gắng quá mức, du lịch, thiếu thốn 
(X50-X57)  
 
Xem phần đầu của chương này cho phân nhóm 4 chữ số 

Loại trừ:  tấn công (X85-Y09)  

 Tai nạn do giao thông (V01-V99)  

X50 Cố gắng quá mức, và những động 
tác nặng nhọc hoặc lặp đi lặp lại 
Bao gồm:  nâng:  

 vật nặng 

 tạ  

chạy maraton  

 chèo thuyền  

X51 Du lịch và vận động 

X52 Ở lâu trong môi trường không 
trọng lượng 
Bao gồm:  không trọng lượng trong tầu vũ trụ 

(giả) 

X53 Thiếu thức ăn 
Bao gồm:  thiếu thức ăn là nguyên nhân của:  

 đói lả 

 thiểu dưỡng  

 chết đói  

Loại trừ:  Bị bỏ rơi (Y06.-)  

thiếu thức ăn và nước uống do cẩu thả 

       (R63.6)  

cẩu thả KXĐK (R46.8) 

X54 Thiếu nước 
Bao gồm:  thiếu nước như là nguyên nhân của:  

 mất nước 

 lả  

Loại trừ:  cẩu thả hay bị bỏ rơi (Y06.-)  

X57 Thiếu thốn không rõ đặc điểm 
Bao gồm:  nghèo túng 

 

Tai nạn do phơi nhiễm các yếu tố khác 
không xác định đặc điểm 
(X58-X59)  
 
Xem phần đầu của chương này cho phân nhóm 4 chữ số 

X58 Phơi nhiễm các yếu tố khác có biết 
đặc điểm 

X59 Phơi nhiễm các yếu tố không rõ 
đặc điểm 

X59.0 Phơi nhiễm với yếu tố không rõ đặc điểm 
gây gãy xương 
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X59.9 Exposure to unspecified factor causing o
 ther and unspecified injury 

Incl.:  accident NOS  

exposure NOS 

 

Intentional self-harm 
(X60-X84)  
  
See at the beginning of this chapter for fourth-character 

subdivisions 

Incl.:  purposely self-inflicted poisoning or injury  

suicide (attempted) 

X60 Intentional self-poisoning by and 
exposure to nonopioid analgesics, 
antipyretics and antirheumatics 
Incl.:  4-aminophenol derivatives  

nonsteroidal anti-inflammatory drugs 

[NSAID]  

 pyrazolone derivatives  

salicylates 

X61 Intentional self-poisoning by and 
exposure to antiepileptic, sedative-
hypnotic, antiparkinsonism and 
psychotropic drugs, not elsewhere 
classified 
Incl.:  antidepressants  

 barbiturates  

 hydantoin derivatives  

 iminostilbenes  

 methaqualone compounds  

 neuroleptics  

 psychostimulants  

 succinimides and oxazolidinediones  

tranquillizers 

X62 Intentional self-poisoning by and 
exposure to narcotics and 
psychodysleptics [hallucinogens], 
not elsewhere classified 
Incl.:  cannabis (derivatives)  

 cocaine  

 codeine  

 heroin  

 lysergide [LSD]  

 mescaline  

 methadone  

 morphine  

 opium (alkaloids) 

 

 

 

 

 

 

 

X59.9 Phơi nhiễm với yếu tố không rõ đặc điểm 
và tổn thương không xác định 

Bao gồm:  tai nạn KXĐK  

 phơi nhiễm KXĐK 

 
Cố tình tự hại 
(X60-X84)  
 
Xem phần đầu của chương này cho phân nhóm 4 chữ số 

Bao gồm:  tự hại tự đầu độc hay gây thương tích có mục 

đích tự tử (dự định) 

X60 Cố ý tự đầu độc bằng và phơi 
nhiễm chất giảm đau hạ sốt và 
chống thấp khớp không có thuốc 
phiện 
Bao gồm:  dẫn xuất 4 aminophenol 

thuốc chống viêm không steroid  

 dẫn xuất pyrazolon  

salicylat  

X61 Cố tình tự đầu độc bằng và phơi 
nhiễm thuốc chống động kinh, an 
thần - gây ngủ, chống parkinson và 
thuốc tâm thần, không được xếp 
loại ở nơi khác 
Bao gồm:  chống trầm cảm  

  bacbiturat  

dẫn xuất hydantoin  

iminostilben  

hợp chất methaqualon  

kích thích thần kinh  

kích thích tâm thần  

succinimid và oxazolidinedion  

trấn tĩnh 

X62 Cố tình tự đầu độc bằng và phơi 
nhiễm thuốc mê và hưng phấn tâm 
thần (gây hoang tưởng) không xếp 
loại ở chỗ khác 
Bao gồm:  cannabis (dẫn xuất)  

cocain  

codein  

heroin  

lysergid [LSD]  

mescalin  

methadon  

morphin  

opium (alkaloids) 
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X63 Intentional self-poisoning by and 
exposure to other drugs acting on 
the autonomic nervous system 
Incl.:  parasympatholytics [anticholinergics and 

antimuscarinics] and spasmolytics  

 parasympathomimetics [cholinergics]  

 sympatholytics [antiadrenergics]  

sympathomimetics [adrenergics] 

X64 Intentional self-poisoning by and 
exposure to other and unspecified 
drugs, medicaments and biological 
substances 
Incl.:  agents primarily acting on smooth and 

skeletal muscles and the respiratory system  

 anaesthetics (general)(local)  

 drugs affecting the:  

 cardiovascular system  

 gastrointestinal system 

 hormones and synthetic substitutes  

 systemic and haematological agents  

systemic antibiotics and other anti-

infectives  

 therapeutic gases  

 topical preparations  

 vaccines  

water-balance agents and drugs affecting 

mineral and uric acid metabolism 

X65 Intentional self-poisoning by and 
exposure to alcohol 
Incl.:  alcohol:  

 NOS  

 butyl [1-butanol]  

 ethyl [ethanol]  

 isopropyl [2-propanol]  

 methyl [methanol]  

 propyl [1-propanol] 

fusel oil 

X66 Intentional self-poisoning by and 
exposure to organic solvents and 
halogenated hydrocarbons and their 
vapours 
Incl.:  benzene and homologues  

 carbon tetrachloride [tetrachloromethane]  

 chlorofluorocarbons  

petroleum (derivatives) 

X67 Intentional self-poisoning by and 
exposure to other gases and 
vapours 
Incl.:  carbon monoxide  

 helium (nonmedicinal) NEC 

 lacrimogenic gas [tear gas]  

 motor (vehicle) exhaust gas  

 nitrogen oxides  

 sulfur dioxide  

X63 Cố tình tự đầu độc bằng và phơi 
nhiễm các thuốc khác tác dụng lên 
hệ thống thần kinh tự động 
Bao gồm:  giải phó giao cảm (kháng cholinergic 

và kháng muscarin) và giảm co bóp,  

giống phó giao cảm (cholinergic) 

 giải giao cảm (kháng adrenergic)  

giống giao cảm (adrenergic),  

X64 Cố tình tự đầu độc bằng và phơi 
nhiễm các thuốc và sinh chất 
không rõ đặc điểm khác 
Bao gồm:  chất tác dụng trước tiên trên cơ trơn, 

cơ vân và hệ thống hô hấp  

thuốc mê - tê (toàn thân) (tại chỗ)  

thuốc tác dụng lên:  

 hệ tim mạch  

 hệ tiêu hóa 

nội tiết tố và chế phẩm tổng hợp  

yếu tố toàn thân và huyết học 

kháng sinh toàn thân và kháng khuẩn 

khác  

khí điều trị  

chế phẩm tại chỗ  

vaccin  

yếu tố cân bằng nước và thuốc ảnh 

hưởng đến chuyển hóa của chất 

khoáng và acid uric  

X65 Cố tình tự đầu độc bởi và phơi 
nhiễm rượu 
Bao gồm:   rượu: 

 kxđk  

 butyl [1-butanol]  

 ethyl [ethanol]  

 isopropyl [2-propanol]  

 methyl [methanol]  

 propyl [1-propanol] 

dầu rượu tạp 

X66 Cố tình tự đầu độc bằng và phơi 
nhiễm dung môi hữu cơ, 
hydrocacbon halogen và hơi của 
chúng 
Bao gồm:  benzen và chất tương đương  

clorua cabon 4 (tetrachloromethane) 

chlorofluorocarbon  

 dầu mỏ (dẫn xuất) 

X67 Cố tình tự đầu độc bằng và phơi 
nhiễm các khí và hơi khác 
Bao gồm:  carbon monoxid  

       helium (không dùng trong y học), 

       KXĐK 
hơi làm chảy nước mắt  

khí do động cơ (xe ô tô)  

nitrogen oxid  

sulfur dioxid 



 

 

770 

 

 utility gas 

Excl.:  metal fumes and vapours (X69)  

X68 Intentional self-poisoning by and 
exposure to pesticides 
Incl.:  fumigants  

 fungicides  

 herbicides  

 insecticides  

 rodenticides  

 wood preservatives 

Excl.:  plant foods and fertilizers (X69)  

X69 Intentional self-poisoning by and 
exposure to other and unspecified 
chemicals and noxious substances 
Incl.:  corrosive aromatics, acids and caustic 

alkalis  

 glues and adhesives  

 metals including fumes and vapours  

 paints and dyes  

 plant foods and fertilizers  

poisonous foodstuffs and poisonous plants  

soaps and detergents 

X70 Intentional self-harm by hanging, 
strangulation and suffocation 

X71 Intentional self-harm by drowning 
and submersion 

X72 Intentional self-harm by handgun 
discharge 

X73 Intentional self-harm by rifle, 
shotgun and larger firearm 
discharge 

X74 Intentional self-harm by other and 
unspecified firearm discharge 

X75 Intentional self-harm by explosive 
material 

X76 Intentional self-harm by smoke, fire 
and flames 

X77 Intentional self-harm by steam, hot 
vapours and hot objects 

X78 Intentional self-harm by sharp object 

X79 Intentional self-harm by blunt object 

X80 Intentional self-harm by jumping 
from a high place 
Incl.:  intentional fall from one level to another 

khí đun  

Loại trừ:  khói và hơi kim loại (X69)  

X68 Cố tình tự đầu độc bằng và phơi 
nhiễm chất diệt súc vật 
Bao gồm:  chất sinh khói  

diệt nấm 

diệt cỏ  

diệt côn trùng  

diệt gậm nhấm  

 bảo vệ gỗ  

Loại trừ:  thực phẩm thảo mộc, phân bón (X69)  

X69 Cố tình tự đầu độc bằng và phơi 
nhiễm các hóa chất và chất có hại 
khác không rõ đặc điểm 
Bao gồm:  chất thơm ăn mòn, acid và kiềm ăn da  

keo và chất dính  

kim loại bao gồm khói và hơi  

sơn và chất nhuộm  

thức ăn thảo mộc và phân bón  

thực phẩm có độc, cây có độc  

xà phòng - bột giặt 

X70 Cố tình tự hại bằng treo, làm nghẹt 
và ngạt thở 

X71 Cố tình tự hại bằng nhảy xuống 
nước, trầm mình dưới nước 

X72 Cố tình tự hại bằng đạn súng ngắn 

X73 Cố tình tự hại bằng súng, súng dài 
hơn 

X74 Cố tình tự hại bằng súng khác 
không rõ đặc điểm 

X75 Cố tình tự hại bằng chất nổ 

X76 Cố tình tự hại bằng khói, cháy và 
lửa 

X77 Cố tình tự hại bằng hơi nước, hơi 
nóng và vật nóng 

X78 Cố tình tự hại bằng vật nhọn 

X79 Cố tình tự hại bằng vật tầy 

X80 Cố tình tự hại bằng nhảy từ 1 chỗ 
cao 
Bao gồm:  cố tình ngã từ 1 mức đến 1 mức khác 
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X81 Intentional self-harm by jumping or 
lying before moving object 

X82 Intentional self-harm by crashing of 
motor vehicle 
Incl.:  intentional collision with:  

 motor vehicle  

 train  

 tram (streetcar) 

Excl.:  crashing of aircraft (X83)  

X83 Intentional self-harm by other 
specified means 
Incl.:  intentional self-harm by:  

 caustic substances, except poisoning  

 crashing of aircraft  

 electrocution 

X84 Intentional self-harm by unspecified 
means 

 
 
 

Assault 
(X85-Y09)  
  
See at the beginning of this chapter for fourth-character 

subdivisions 

Incl.:  homicide  

injuries inflicted by another person with intent to 

injure or kill, by any means 

Excl.:  injuries due to:  

 legal intervention (Y35.-)  

 operations of war (Y36.-)  

X85 Assault by drugs, medicaments and 
biological substances 
Incl.:  homicidal poisoning by (any):  

 biological substance  

 drug  

 medicament 

X86 Assault by corrosive substance 
Excl.:  corrosive gas (X88)  

X87 Assault by pesticides 
Incl.:  wood preservatives 

Excl.:  plant food and fertilizers (X89)  

X88 Assault by gases and vapours 

X89 Assault by other specified chemicals 
and noxious substances 
Incl.:  plant food and fertilizers 

X81 Cố tình tự hại bằng nhẩy hay nằm 
ra trước vật đang chuyển động 

X82 Cố tình tự hại bằng đâm xe động 
cơ 
Bao gồm:  cố tình va chạm với:  

 xe động cơ 

 tầu  

 xe điện  

Loại trừ:  máy bay đâm (X83)  

X83 Cố tình tự hại bằng các phương 
tiện khác có biết đặc điểm 
Bao gồm:  cố tình tự hại bằng:  

 chất ăn da, trừ chất độc  

 máy bay đâm  

 thiêu điện 

X84 Cố tình tự hại bằng các phương 
tiện không rõ đặc điểm 

Tấn công 
(X85-Y09)  
 
Xem phần đầu của chương này cho phân nhóm 4 chữ số 

Bao gồm:  giết người 

 bị thương do người khác với mục đích đả 

thương hay giết bằng mọi cách  

Loại trừ:  bị thương do:  

 can thiệp hợp pháp - legal (Y35.-)  

 hành quân chiến tranh (Y36.-)  

X85 Tấn công bằng thuốc, dược chất và 
chất sinh học 
Bao gồm:  đầu độc chết người bằng:  

 chất sinh học  

 thuốc 

 dược chất  

X86 Tấn công bằng chất ăn da 
Loại trừ:  khí ăn da (X88)  

X87 Tấn công bằng chất diệt súc vật 
Bao gồm:  chất bảo vệ gỗ 

Loại trừ:  thức ăn thảo mộc và phân bón (X89)  

X88 Tấn công bằng khí và hơi nước 

X89 Tấn công bằng hóa chất hay chất 
có hại khác biết rõ đặc điểm 
Bao gồm:  thức ăn thảo mộc và phân bón 

X90 Tấn công bằng hoá chất hay chất 
có hại không rõ đặc điểm 
Bao gồm:  đầu độc chết người KXĐK 
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X90 Assault by unspecified chemical or 
noxious substance 
Incl.:  homicidal poisoning NOS 

X91 Assault by hanging, strangulation 
and suffocation 

X92 Assault by drowning and 
submersion 

X93 Assault by handgun discharge 

X94 Assault by rifle, shotgun and larger 
firearm discharge 

X95 Assault by other and unspecified 
firearm discharge 

X96 Assault by explosive material 
Excl.:  incendiary device (X97)  

X97 Assault by smoke, fire and flames 
Incl.:  arson  

 cigarettes  

incendiary device 

X98 Assault by steam, hot vapours and 
hot objects 

X99 Assault by sharp object 
Incl.:  stabbed NOS 

Y00 Assault by blunt object 

Y01 Assault by pushing from high place 

Y02 Assault by pushing or placing victim 
before moving object 

Y03 Assault by crashing of motor vehicle 
Incl.:  deliberately hitting or running over with 

motor vehicle 

Y04 Assault by bodily force 
Incl.:  unarmed brawl or fight 

Excl.:  assault by:  

 strangulation (X91)  

 submersion (X92)  

 use of weapon (X93-X95, X99, Y00)  

sexual assault by bodily force (Y05)  

Y05 Sexual assault by bodily force 
Incl.:  rape (attempted)  

sodomy (attempted) 

 

X91 Tấn công bằng treo, làm nghẹt, 
ngạt thở 

X92 Tấn công bằng bỏ xuống nước, 
làm ngập nước 

X93 Tấn công bằng đạn súng tay 

X94 Tấn công bằng đạn súng trường, 
súng ngắn và súng lớn hơn 

X95 Tấn công bằng đạn súng khác và 
không rõ đặc điểm 

X96 Tấn công bằng chất nổ 
Loại trừ:  đồ gây cháy (X97)  

X97 Tấn công bằng khói, cháy và lửa 
Bao gồm:  đốt nhà 

 thuốc lá  

 đồ gây cháy 

X98 Tấn công bằng hơi nước, hơi nước 
nóng và vật nóng 

X99 Tấn công bằng vật nhọn, sắc 
Bao gồm:  đâm KXĐK 

Y00 Tấn công bằng vật tù 

Y01 Tấn công bằng đẩy từ chỗ cao 

Y02 Tấn công bằng đẩy hay đặt nạn 
nhân trước vật đang chuyển động 

Y03 Tấn công bằng đâm xe động cơ 
Bao gồm:  cố tình đâm hay chạy đè qua bằng xe 

động cơ  

Y04 Tấn công bằng sức cơ thể 
Bao gồm:  vật lộn, đánh nhau không có vũ khí 

Loại trừ:  tấn công bằng:  

 làm nghẹt (X91)  

 làm ngập nước (X92)  

 dùng vũ khí (X93-X95, X99, Y00)  

 tấn công tình dục bằng sức người 

(Y05)  

Y05 Tấn công tình dục bằng sức người 

Bao gồm:  hiếp (có ý đồ)  

 hiếp qua hậu môn (có ý đồ) 
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Y06 Neglect and abandonment 

Y06.0 By spouse or partner 

Y06.1 By parent 

Y06.2 By acquaintance or friend 

Y06.8 By other specified persons 

Y06.9 By unspecified person 

Y07 Other maltreatment 
Incl.:  mental cruelty  

 physical abuse  

 sexual abuse  

 torture 

Excl.:  neglect and abandonment (Y06.-)  

sexual assault by bodily force (Y05)  

Y07.0 By spouse or partner 

Y07.1 By parent 

Y07.2 By acquaintance or friend 

Y07.3 By official authorities 

Y07.8 By other specified persons 

Y07.9 By unspecified person 

Y08 Assault by other specified means 

Y09 Assault by unspecified means 
Incl.:  assassination (attempt) NOS  

 homicide (attempt) NOS  

 manslaughter (nonaccidental)  

murder (attempt) NOS 

 
 
 
Event of undetermined intent 
(Y10-Y34)  
  
See at the beginning of this chapter for fourth-character 

subdivisions 

Note:  This section covers events where available 

information is insufficient to enable a medical or 

legal authority to make a distinction between 

accident, self-harm and assault. It includes self-

inflicted injuries, but not poisoning, when not 

specified whether accidental or with intent to harm 

(X40-X49). Follow legal rulings when available. 

Y10 Poisoning by and exposure to 
nonopioid analgesics, antipyretics 
and antirheumatics, undetermined 
intent 
Incl.:  4-aminophenol derivatives  

nonsteroidal anti-inflammatory drugs 

[NSAID]  

 pyrazolone derivatives  

salicylates 

Y06 Cẩu thả hay bỏ rơi 

Y06.0 Do vợ - chồng hay người cộng tác 

Y06.1 Do cha mẹ 

Y06.2 Do người quen hay bạn 

Y06.8 Do người khác, biết rõ đặc điểm 

Y06.9 Do người khác, không biết rõ đặc điểm 

Y07 Các loại hành hạ khác 
Bao gồm:  Bạo lực tinh thần 
 lạm dụng thân thể  

lạm dụng tình dục  

tra tấn  

Loại trừ:  cẩu thả và bỏ rơi (Y06.-)  

 tấn công tình dục bằng sức người 

(Y05)  

Y07.0 Do vợ - chồng hay người cộng tác 

Y07.1 Do cha mẹ 

Y07.2 Do người quen hay bạn 

Y07.3 Do công chức có thẩm quyền 

Y07.8 Do người khác, biết đặc điểm 

Y07.9 Do người không rõ đặc điểm 

Y08 Tấn công bằng phương tiện khác, 
biết đặc điểm 

Y09 Tấn công bằng phương tiện không 
rõ đặc điểm 
Bao gồm:  sát nhân (dự định) KXĐK  

 giết người (dự định) KXĐK  

làm chết người (không phải tai nạn)  

ám sát (dự định) KXĐK 

 
Biến cố không rõ ý đồ 
(Y10-Y34)  
 
Xem phần đầu của chương này cho phân nhóm 4 chữ số 

Ghi chú:  Phần này bao gồm các biến cố mà ở đó những 

thông tin có được không đủ để cho người có 

trách nhiệm về y tế hay pháp luật phân biệt 

giữa tai nạn, tự hại mình và tấn công. Nó bao 

gồm cả tự thương, nhưng không phải là đầu 

độc khi không chỉ rõ được là tai nạn hay là có ý 

đồ hãm hại (X40-X49). Quyết định dựa trên 

các quy định hiện hành. 

Y10 Ngộ độc và phơi nhiễm thuốc giảm 
đau, hạ sốt, chống thấp không có 
thuốc phiện, không rõ ý đồ 
Bao gồm:  dẫn xuất 4 amlno phenol  

thuốc chống viêm không có steroid 

dẫn xuất pyratolon  

salicylat  
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Y11 Poisoning by and exposure to 
antiepileptic, sedative-hypnotic, 
antiparkinsonism and psychotropic 
drugs, not elsewhere classified, 
undetermined intent 
Incl.:  antidepressants  

 barbiturates  

 hydantoin derivatives  

 iminostilbenes  

 methaqualone compounds  

 neuroleptics  

 psychostimulants  

 succinimides and oxazolidinediones  

 tranquillizers 

Y12 Poisoning by and exposure to 
narcotics and psychodysleptics 
[hallucinogens], not elsewhere 
classified, undetermined intent 
Incl.:  cannabis (derivatives)  

 cocaine  

 codeine  

 heroin  

 lysergide [LSD]  

 mescaline  

 methadone  

 morphine  

opium (alkaloids) 

Y13 Poisoning by and exposure to other 
drugs acting on the autonomic 
nervous system, undetermined 
intent 

Incl.:  parasympatholytics [anticholinergics and 

antimuscarinics] and spasmolytics  

 parasympathomimetics [cholinergics]  

 sympatholytics [antiadrenergics]  

sympathomimetics [adrenergics] 

Y14 Poisoning by and exposure to other 
and unspecified drugs, medicaments 
and biological substances, 
undetermined intent 
Incl.:  agents primarily acting on smooth and 

skeletal muscles and the respiratory system  

 anaesthetics (general)(local)  

 drugs affecting the:  

 cardiovascular system  

 gastrointestinal system 

 hormones and synthetic substitutes  

 systemic and haematological agents  

systemic antibiotics and other anti-

infectives  

 therapeutic gases  

 topical preparations  

 vaccines  

water-balance agents and drugs affecting 

mineral and uric acid metabolism 

Y11 Ngộ độc và phơi nhiễm thuốc 
chống động kinh, an thần - gây 
ngủ, chống parkinson và hướng 
thần, không được xếp loại ở chỗ 
khác, không rõ ý đồ 
Bao gồm:  chống trầm cảm  

  barbitura  

dẫn xuất hydantoin  

imlnostilben  

hợp chất methaqualon  

kích thích thần kinh  

kích thích tâm thần  

succinimid và oxazolidinedion  

trấn tĩnh 

Y12 Ngộ độc và phơi nhiễm thuốc mê 
và thuốc làm hưng phấn tinh thần 
(sinh hoang tưởng) không xếp loại 
ở nơi khác, không rõ ý đồ 
Bao gồm:  dẫn xuất cannabis  

 cocain  

codein  

heroin  

lysergid [LSD]  

mescalin  

methadon  

morphin  

opium (alkaloids) 

Y13 Ngộ độc và phơi nhiễm các thuốc 
khác tác dụng trên hệ thần kinh tự 
động không rõ ý đồ 
Bao gồm:  Giải phó giao cảm (kháng cholinergic 

và kháng muscarin) và giảm co bóp  

Giống phó giao cảm (cholinergic) 

  Giải giao cảm [kháng adrenergic]  

Giống giao cảm [adrenergic]  

Y14 Ngộ độc và phơi nhiễm thuốc, 
dược chất, sinh chất khác không rõ 
đặc điểm, không rõ ý đồ 
Bao gồm:  chất tác dụng trước tiên trên cơ trơn 

và cơ vân và hệ hô hấp  

 chất gây mê - tê ( toàn thân) (tại chỗ)  

thuốc tác dụng lên:  

 hệ tim mạch  

 hệ tiêu hóa 

nội tiết tố và chế phẩm tổng hợp  

yếu tố toàn thân và huyết học 

kháng sinh và các kháng nhiễm khuẩn 

toàn phần khác  

khí điều trị  

chế phẩm dùng tại chỗ  

vaccin  

yếu tố cồn bằng nước và thuốc tác 

dụng lên chuyển hóa chất khoáng và 

acid uric  
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Y15 Poisoning by and exposure to 
alcohol, undetermined intent 

Incl.:  alcohol:  

 NOS  

 butyl [1-butanol]  

 ethyl [ethanol]  

 isopropyl [2-propanol]  

 methyl [methanol]  

 propyl [1-propanol] 

fusel oil 

Y16 Poisoning by and exposure to 
organic solvents and halogenated 
hydrocarbons and their vapours, 
undetermined intent 
Incl.:  benzene and homologues  

 carbon tetrachloride [tetrachloromethane]  

 chlorofluorocarbons  

petroleum (derivatives) 

Y17 Poisoning by and exposure to other 
gases and vapours, undetermined 
intent 
Incl.:  carbon monoxide  

 helium (nonmedicinal) NEC 

 lacrimogenic gas [tear gas]  

 motor (vehicle) exhaust gas  

 nitrogen oxides  

 sulfur dioxide  

 utility gas 

Excl.:  metal fumes and vapours (Y19)  

Y18 Poisoning by and exposure to 
pesticides, undetermined intent 
Incl.:  fumigants  

 fungicides  

 herbicides  

 insecticides  

 rodenticides  

 wood preservatives 

Excl.:  plant foods and fertilizers (Y19)  

Y19 Poisoning by and exposure to other 
and unspecified chemicals and 
noxious substances, undetermined 
intent 
Incl.:  corrosive aromatics, acids and caustic 

alkalis  

 glues and adhesives  

 metals including fumes and vapours  

 paints and dyes  

 plant foods and fertilizers  

poisonous foodstuffs and poisonous plants  

 soaps and detergents 

Y20 Hanging, strangulation and 
suffocation, undetermined intent 

 

Y15 Ngộ độc và phơi nhiễm rượu, 
khôngrõ ý đồ 
Bao gồm:  ruợu:  

 KXĐK  

 butyl [1-butanol]  

 ethyl [ethanol]  

 isopropyl [2-propanol]  

 methyl [methanol]  

 propyl [1-propanol] 

 dầu rượu tạp 

Y16 Ngộ độc và phơi nhiễm chất dung 
môi hữu cơ và hologenat carbon và 
các hơi của chúng, không rõ ý đồ 
Bao gồm:  benzen và các chất tương tự  

 tetraclorua carbon 4 

(tetrachloromethan)  

Chlorofluorocarbons  

Dẫn xuất dầu mỏ 

Y17 Ngộ độc và phơi nhiễm các khí và 
hơi khác không rõ ý đồ 
Bao gồm:  carbon monoxid  

         helium (không dùng trong y học),
       KXĐK 

khí gây chảy nước mắt  

khí thải ra từ động cơ xe  

nitrogen oxid  

sulfur dioxid 

khí đun  

Loại trừ:  khói và hơi kim loại (Y19)  

Y18 Ngộ độc và phơi nhiễm chất diệt 
súc vật không rõ ý đồ 
Bao gồm:  chất gây khói  

diệt nấm 

diệt cỏ  

diệt côn trùng  

diệt gậm nhấm  

 bảo vệ gỗ  

Loại trừ:  thực phẩm thảo mộc và phân bón 

(Y19)  

Y19 Ngộ độc và phơi nhiễm với hóa 
chất và chất có hại khác không rõ 
đặc điểm, không rõ ý đồ 
Bao gồm:  chất thơm ăn mòn, acidt và kiềm ăn da  

keo và chất dính  

kim loại gồm cả khói và hơi  

sơn và chất nhuộm  

thực phẩm thảo mộc và phân bón  

thực phẩm thảo mộc và cây có độc  

xà phòng và bột giặt 

Y20 Treo, làm nghẹt, làm ngạt thở 
không rõ ý đồ 

 



 

 

776 

 

Y21 Drowning and submersion, 
undetermined intent 

Y22 Handgun discharge, undetermined 
intent 

Y23 Rifle, shotgun and larger firearm 
discharge, undetermined intent 

Y24 Other and unspecified firearm 
discharge, undetermined intent 

Y25 Contact with explosive material, 
undetermined intent 

Y26 Exposure to smoke, fire and flames, 
undetermined intent 

Y27 Contact with steam, hot vapours and 
hot objects, undetermined intent 

Y28 Contact with sharp object, 
undetermined intent 

Y29 Contact with blunt object, 
undetermined intent 

Y30 Falling, jumping or pushed from a 
high place, undetermined intent 
Incl.:  victim falling from one level to another, 

undetermined intent 

Y31 Falling, lying or running before or 
into moving object, undetermined 
intent 

Y32 Crashing of motor vehicle, 
undetermined intent 

Y33 Other specified events, 
undetermined intent 

Y34 Unspecified event, undetermined 
intent 

 

Legal intervention and operations of 
war 
(Y35-Y36)  

Y35 Legal intervention 
injuries inflicted by the police or other law-

enforcing agents, including military on duty, in the 

course of arresting or attempting to arrest 

lawbreakers, suppressing disturbances, maintaining 

order, and other legal action 

 

Y21 Ngã xuống nước, ngập nước 
không rõ ý đồ 

Y22 Đạn súng tay không rõ ý đồ 

Y23 Đạn súng trường, súng ngắn và 
súng to hơn không rõ ý đồ 

Y24 Đạn của súng khác không rõ đặc 
điểm không rõ ý đồ 

Y25 Tiếp xúc chất nổ, không rõ ý đồ 

Y26 Phơi nhiễm khói, cháy và lửa 
không rõ ý đồ 

Y27 Phơi nhiễm hơi nước, hơi nước 
nóng và vật nóng, không rõ ý đồ 

Y28 Tiếp súc vật sắc nhọn, không rõ ý 
đồ 

Y29 Tiếp súc vật tầy, không rõ ý đồ 

Y30 Ngã, nhẩy hay bị đẩy từ một chỗ 
cao không rõ ý đồ 
Bao gồm:  nạn nhân ngã từ mức này sang mức 

kia, không rõ ý đồ 

Y31 Ngã, nằm hay chạy trước hay chạy 
vào vật đang chuyển động, không 
rõ ý đồ 

Y32 Bị ôtô cán không rõ ý đồ 

Y33 Các biến cố khác có biết rõ đặc 
điểm, không rõ ý đồ 

Y34 Biến không rõ đặc điểm, không rõ ý 
đồ 

 

Can thiệp hợp pháp và hành động 
chiến tranh 
(Y35-Y36)  

Y35 Can thiệp hợp pháp 
Bao gồm:  tổn thương do cảnh sát hoặc cơ quan 

thực thi pháp luật, bao gồm quân đội 

đang làm nhiệm vụ, trong quá trình 

bắt giữ hoặc cố gắng bắt giữ người vi 

phạm luật pháp, rối loạn đàn áp, duy 

trì trật tự và các hành động hợp pháp 

khác 
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Y35.0 Legal intervention involving firearm 
discharge 
Legal intervention with:  

 machine gun  

 revolver  

 rifle pellet or rubber bullet 

Y35.1 Legal intervention involving explosives 
Legal intervention with:  

 dynamite  

 explosive shell  

 grenade  

 mortar bomb 

Y35.2 Legal intervention involving gas 

Asphyxiation by gas  

Injury by tear gas  

Poisoning by gas 
due to legal intervention 

 
Y35.3 Legal intervention involving blunt objects 

Hit, struck by:  

 baton  

 blunt object  

 stave 

during legal intervention 

 
 
 
Y35.4 Legal intervention involving sharp objects 

Cut  

Injured by bayonet  

Stabbed 

during legal 

intervention 

Y35.5 Legal execution 
Any execution performed at the behest of the 

judiciary or ruling authority [whether permanent or 

temporary], such as:  

 asphyxiation by gas  

 beheading, decapitation (by guillotine)  

 capital punishment  

 electrocution  

 hanging  

 poisoning  

 shooting 

Y35.6 Legal intervention involving other specified 
means 
Manhandling 

Y35.7 Legal intervention, means unspecified 

Y36 Operations of war 
Note:  Injuries due to operations of war occurring 

after cessation of hostilities are classified to 

Y36.8. 

Incl.:  injuries to military personnel and civilians 

caused by war and civil insurrection 

 
 
 
 
 
 

Y35.0 Can thiệp hợp pháp liên quan đến đạn 
súng tay 
Can thiệp hợp pháp bằng:  

 súng máy  

 súng lục  

 đạn cao su, đạn từ đầu của súng trường 

Y35.1 Can thiệp hợp pháp liên quan đến chất nổ 
Bị thương bởi:  

 thuốc nổ  

 đại bác 

 lựu đạn  

 bom mooc-chi-ê  

Y35.2 Can thiệp hợp pháp liên quan đến khí 

Ngạt thở do khí  

Bị thương do khí làm  

chảy nước mắt  

Ngộ độc khí  

do can thiệp hợp pháp 

 
Y35.3 Can thiệp hợp pháp liên quan vật tầy 

Đập, đánh bởi:  

 gậy  

 vật tầy 

 miếng ván 

trong quá trình do can thiệp 

hợp pháp 

 
 
Y35.4 Can thiệp hợp pháp liên quan vật sắc 
nhọn 

Cắt  

Gây thương tổn bằng lưỡi lê  

Đâm 

trong quá trình 

do can thiệp 

hợp pháp 

Y35.5 Hành hình hợp pháp 
Mọi hành hình thi hành theo lệnh của tòa án hay 

người đang cầm quyền (vĩnh viễn hay tạm thời) 

như:  

 làm ngạt thởi bằng khí  

 cắt đầu (bằng máy chém), chém đầu  

 xử tử 

 thiêu bằng điện  

 treo 

 dùng thuốc độc  

 bắn  

Y35.6 Can thiệp hợp pháp liên quan các biện 
pháp khác có được biết rõ 
Dùng tay 

Y35.7 Can thiệp hợp pháp, không biết rõ biện 
pháp 

Y36 Hành động trong chiến tranh 
Note:  bị thương do hành động của chiến 

tranh sau khi ngừng hận thù xếp ở 

Y36.8. 

Bao gồm:  thương tổn của quân nhân hay dân do 

chiến tranh và dân nổi dậy gây ra 
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Y36.0 War operations involving explosion of 
marine weapons 
Depth-charge  

Marine mine  

Mine NOS, at sea or in harbour  

Sea-based artillery shell  

Torpedo  

Underwater blast 

Y36.1 War operations involving destruction of 
aircraft 
Aircraft:  

 burned  

 exploded  

 shot down 

Crushed by falling aircraft 

Y36.2 War operations involving other explosions 
and fragments 

Accidental explosion of:  

 munitions being used in war  

 own weapons 

Antipersonnel bomb (fragments)  

Explosion (of):  

 artillery shell  

 breech-block  

 cannon block  

 mortar bomb 

Fragments from:  

 artillery shell  

 bomb  

 grenade  

 guided missile  

 land-mine  

 rocket  

 shell  

 shrapnel 

Mine NOS 

during war 

operations 

Y36.3 War operations involving fires, 
conflagrations and hot substances 

Asphyxia  

Burns  

Other injury 

Petrol bomb 

originating from fire caused 

directly by a fire-producing 

device or indirectly by any 

conventional weapon 

Y36.4 War operations involving firearm discharge 
and other forms of conventional warfare 
Battle wounds  

Bayonet injury  

Bullet:  

 carbine  

 machine gun  

 pistol  

 rifle  

 rubber (rifle) 

Drowned in war operations NOS  

Pellets (shotgun) 

 
 
 
 

Y36.0 Hoạt động chiến tranh do hỏa khí của lính 
thủy gây ra 
Bom phá tàu ngầm  

Mìn thủy  

Mìn KXĐK, ở bể hay hải cảng  

Đại bác có căn cứ ở biển 

Ngư lôi  

Mìn dưới nước  

Y36.1 Hoạt động chiến tranh liên quan đến phá 
hủy phương tiện bay 
Phương tiện bay:  

 cháy  

 nổ 

 bị bắn hạ  

Đụng dập do phương tiện bay rơi 

Y36.2 Hoạt động chiến tranh liên quan đến chất 
nổ và bom khác 

Tại nạn nổ của:  

 vũ khí được dùng trong  

chiến tranh  

 vũ khí tự tạo  

Bom chống người (mảnh nổ)  

Chất nổ KXĐK 

Nổ (của): 

 KXĐK 

 đạn trái phá  

 tắc nòng súng  

 tắc súng đại bác  

 bom mooc-chi-ê  

Bom nổ (mảnh nổ) từ: 

 đạn đại bác 

 bom  

 lựu đạn  

 hỏa tiễn, điều khiển  

 mìn đất  

 rốc két  

 đạn trái phá 

 mảnh đạn  

 mìn KXĐK 

trong khi chiến 

tranh 

Y36.3 Hành động chiến tranh liên quan cháy, 
cháy to và chất nóng 

Ngạt  

Bỏng  

Thương tổn khác 

Bom xăng 

bắt nguồn từ đám cháy do vũ 

khí gây cháy trực tiếp hay 

gián tiếp do vũ khí thường 

Y36.4 Hành động chiến tranh liên quan đạn súng 
tay và các loại thông thường khác trong 
chiến tranh 
Vết thương chiến tranh  

Vết thương do lê  

Đạn:  

 súng các bin  

 súng máy  

 súng lục  

 súng thường 

 cao su  

Chết đuối trong hoạt động chiến tranh KXĐK  

Đạn tù (súng tay)  
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Y36.5 War operations involving nuclear weapons 
Blast effects  

Exposure to ionizing radiation from nuclear weapon  

Fireball effects  

Heat  

Other direct and secondary effects of nuclear 

weapons 

Y36.6 War operations involving biological 
weapons 

Y36.7 War operations involving chemical weapons 
and other forms of unconventional warfare 
Gases, fumes and chemicals  

Lasers 

 

Y36.8 War operations occurring after cessation of 
hostilities 
Injuries by explosion of bombs or mines placed in 

the course of operations of war, if the explosion 

occurred after cessation of hostilities  

Injuries due to operations of war and classifiable to 

Y36.0-Y36.7 or Y36.9 but occurring after cessation 

of hostilities 

Y36.9 War operations, unspecified 

 
 
Complications of medical and surgical 
care 
(Y40-Y84)  
 
Incl.:  complications of medical devices  

correct drug properly administered in therapeutic or 

prophylactic dosage as the cause of any adverse 

effect  

misadventures to patients during surgical and 

medical care  

surgical and medical procedures as the cause of 

abnormal reaction of the patient, or of later 

complication, without mention of misadventure at 

the time of the procedure 

Excl.:  accidental overdose of drug or wrong drug given or 

taken in error (X40-X44)  

 

Drugs, medicaments and biological 
substances causing adverse effects in 
therapeutic use 
(Y40-Y59)  
 
Note:  For list of specific drugs classified under the fourth-

character subdivisions, see Table of drugs and 

chemicals in Alphabetical Index. 

Excl.:  accidents in the technique of administration of 

drugs, medicaments and biological substances in 

medical and surgical procedures (Y60-Y69)  

 

Y36.5 Hoạt động chiến tranh liên quan vũ khí hạt 
nhân 
Sức ép  

Phơi nhiễm tia xạ ion hóa từ vũ khí hạt nhân  

Tác dụng đạn (lửa) cháy 

Sức nóng  

Các hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của vũ khí hạt 

nhân  

Y36.6 Hoạt động chiến tranh liên quan vũ khí 
sinh học 

Y36.7 Hoạt động chiến tranh liên quan đến vũ 
khí hóa học và các vũ khí khác không theo 
qui ước chiến tranh 
Khí, khói và hoá chất  

Tia lase 

Y36.8 Hoạt động chiến tranh xảy ra sau khi đã 
ngừng hận thù 
Thương tổn do nổ bom, mìn đặt trong giai đoạn 

hoạt động của chiến tranh, nếu nổ xảy ra sau khi 

đã ngừng hận thù 

Thương tổn do hoạt động chiến tranh và có thể xếp 

ở Y36-0 Y36.7 hay Y36.9 Nhưng xảy ra khi khi 

ngừng hận thù  

Y36.9 Chiến tranh, không rõ đặc điểm 

 
 
Biến chứng của chăm sóc nội - ngoại 
khoa 
(Y40-Y84)  
 
Bao gồm:  biến chứng của các máy móc y tế, thuốc dùng 

đúng liều trong điều trị hay phòng bệnh là 

nguyên nhân của tác dụng trái ngược điều rủi 

ro cho người bệnh trong chăm sóc nội, ngoại 

khoa, thủ thuật ngoại và nội khoa là nguyên 

nhân của phản ứng bất thường ở người bệnh,  

hay là biến chứng sau này, không nêu lên sự 

rủi ro trong khi tiến hành thủ thuật  

Loại trừ:  tai nạn quá liều thuốc hay thuốc cho sai hay sử 

dụng nhầm (X40-X44)  

 

Thuốc, dược chất và chất sinh học 
gây tác không mong muốn trong khi 
sử dụng điều trị 
(Y40-Y59)  
 
Ghi chú:  với danh mục thuốc đặc biệt xếp loại dưới dạng 

đề mục 4 chữ, xem bảng thuốc và hóa chất 

trong bảng chỉ dẫn theo thứ tự ABC 

Loại trừ:  tai biến trong kỹ thuật tiếp nhận thuốc, dược 

chất, chất sinh học trong các thủ thuật nội- 

ngoại khoa (Y60-Y69)  
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Y40 Systemic antibiotics 
Excl.:  antibiotics, topically used (Y56.-)  

antineoplastic antibiotics (Y43.3)  

Y40.0 Penicillins 

Y40.1 Cefalosporins and other beta-lactam 
antibiotics 

Y40.2 Chloramphenicol group 

Y40.3 Macrolides 

Y40.4 Tetracyclines 

Y40.5 Aminoglycosides 
Streptomycin 

Y40.6 Rifamycins 

Y40.7 Antifungal antibiotics, systemically used 

Y40.8 Other systemic antibiotics 

Y40.9 Systemic antibiotic, unspecified 

Y41 Other systemic anti-infectives and 
antiparasitics 
Excl.:  anti-infectives, topically used (Y56.-)  

Y41.0 Sulfonamides 

Y41.1 Antimycobacterial drugs 
Excl.:  rifamycins (Y40.6)  

streptomycin (Y40.5)  

Y41.2 Antimalarials and drugs acting on other 
blood protozoa 
Excl.:  hydroxyquinoline derivatives (Y41.8)  

Y41.3 Other antiprotozoal drugs 

Y41.4 Anthelminthics 

Y41.5 Antiviral drugs 
Excl.:  amantadine (Y46.7)  

cytarabine (Y43.1)  

Y41.8 Other specified systemic anti-infectives and 
antiparasitics 
Hydroxyquinoline derivatives 

Excl.:  antimalarial drugs (Y41.2)  

Y41.9 Systemic anti-infective and antiparasitic, 
unspecified 

Y42 Hormones and their synthetic 
substitutes and antagonists, not 
elsewhere classified 
Excl.:  mineralocorticoids and their antagonists 

(Y54.0-Y54.1)  

 oxytocic hormones (Y55.0)  

parathyroid hormones and derivatives 

(Y54.7)  

Y42.0 Glucocorticoids and synthetic analogues 
Excl.:  glucocorticoids, topically used (Y56.-)  

 

 

Y40 Kháng sinh toàn thân 
Loại trừ:  kháng sinh dùng tại chỗ (Y56.-)  

  kháng sinh (KS) chống ung thư 

(Y43.3)  

Y40.0 Penicillin 

Y40.1 Cefalosporin và các KS β - lactam khác 

Y40.2 Nhóm chloramphenicol 

Y40.3 Macrolid 

Y40.4 Tetracyclin 

Y40.5 Aminoglycosid 
Streptomycin 

Y40.6 Rifamycin 

Y40.7 KS chống nấm dùng đường toàn thân 

Y40.8 Các KS dùng đường toàn thân khác 

Y40.9 KS toàn thân không rõ đặc điểm 

Y41 Các loại kháng khuẩn và ký sinh 
vật, đường toàn thân 
Loại trừ:  kháng khuẩn dùng tại chỗ (Y56.-)  

Y41.0 Sulfonamid 

Y41.1 Thuốc chống mycobacter 
Loại trừ:  rifamycin (Y40.6)  

 streptomycin (Y40.5)  

Y41.2 Chống sốt rét và thuốc tác dụng trên đơn 
bào khác trong máu 
Loại trừ:  dẫn xuất hydroxyquinolin (Y41.8)  

Y41.3 Thuốc chống đơn bào khác 

Y41.4 Thuốc giun 

Y41.5 Thuốc kháng virus 
Loại trừ:  amantadin (Y46.7)  

 cytarabin (Y43.1)  

Y41.8 Các thuốc đường toàn thân chống nhiễm 
khuẩn và ký sinh vật khác, có biết rõ đặc 
điểm 
Chế phẩm hydro xyquinolin 

Loại trừ:  thuốc chống sốt rét (Y41.2)  

Y41.9 Thuốc đường toàn thân chống nhiễm 
khuẩn và ký sinh vật không rõ đặc điểm 

Y42 Nội tiết tố và các chế phẩm tổng 
hợp của nó và thuốc đối kháng, 
không được xếp loại ở chỗ khác 
Loại trừ:  corticoid tác dụng trên chuyển hoá 

muối nước và các thuốc đối kháng nó 

(Y54.0-Y54.1)  

hormon oxytoxin (Y55.0)  

hormon cận giáp trạng và dẫn xuất 

(Y54.7)  

Y42.0 Glucocorticoid và chất tổng hợp 
Loại trừ:  glucocorticoids dùng tại chỗ (Y56.-)  
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Y42.1 Thyroid hormones and substitutes 

Y42.2 Antithyroid drugs 

Y42.3 Insulin and oral hypoglycaemic 
[antidiabetic] drugs 

Y42.4 Oral contraceptives 
Multiple- and single-ingredient preparations 

Y42.5 Other estrogens and progestogens 
Mixtures and substitutes 

Y42.6 Antigonadotrophins, antiestrogens, 
antiandrogens, not elsewhere classified 
Tamoxifen 

Y42.7 Androgens and anabolic congeners 

Y42.8 Other and unspecified hormones and their 
synthetic substitutes 
Anterior pituitary [adenohypophyseal] hormones 

Y42.9 Other and unspecified hormone antagonists 

Y43 Primarily systemic agents 
Excl.:  vitamins NEC (Y57.7)  

Y43.0 Antiallergic and antiemetic drugs 
Excl.:  phenothiazine-based neuroleptics (Y49.3)  

Y43.1 Antineoplastic antimetabolites 
Incl.:  Cytarabine 

Y43.2 Antineoplastic natural products 

Y43.3 Other antineoplastic drugs 
Antineoplastic antibiotics 

Excl.:  tamoxifen (Y42.6)  

Y43.4 Immunosuppressive agents 

Y43.5 Acidifying and alkalizing agents 

Y43.6 Enzymes, not elsewhere classified 

Y43.8 Other primarily systemic agents, not 
elsewhere classified 
Heavy-metal antagonists 

Y43.9 Primarily systemic agent, unspecified 

Y44 Agents primarily affecting blood 
constituents 

Y44.0 Iron preparations and other anti-
hypochromic-anaemia preparations 

Y44.1 Vitamin B12, folic acid and other anti-
megaloblastic-anaemia preparations 

Y44.2 Anticoagulants 

Y44.3 Anticoagulant antagonists, vitamin K and 
other coagulants 

 
 
 
 
 
 

Y42.1 Hormon giáp trạng và chể phẩm 

Y42.2 Thuốc kháng giáp trạng 

Y42.3 Insulin và thuốc hạ đường huyết đường 
uống (chống đái tháo đường) 

Y42.4 Chống thụ thai thuốc đường uống 
Chế phẩm đa hay đơn chất 

Y42.5 Các thuốc estrogen và progestogen khác 
Thuốc phối hợp và thay thế 

Y42.6 Kháng gonadotrophin, kháng estrogen, 
kháng androgen không được xếp loại ở 
nơi khác 
Tamoxifen 

Y42.7 Androgen và các chất dị hóa 

 
Y42.8 Các hormon khác, không rõ đặc điểm và 

các chất thay thế tổng hợp của chúng 
Hormon thùy trước tuyến yên 

Y42.9 Các loại chống nội tiết tố khác và không rõ 
đặc điểm 

Y43 Chất tác dụng toàn thân trước tiên 
Loại trừ:  vitamin chưa được phân loại (Y57.7)  

Y43.0 Thuốc chống dị ứng và nôn 
Loại trừ:  thuốc kích thích thần kinh có gốc 

phenothiazin (Y49.3)  

Y43.1 Chống chuyển hóa chống sinh u 
Cytarabin 

Y43.2 Sản phẩm thiên nhiên chống sinh u 

Y43.3 Thuốc chống sinh u khác 
Kháng sinh chống sinh 

Loại trừ:  tamoxifen (Y42.6)  

Y43.4 Chất làm giảm miễn dịch 

Y43.5 Chất làm toan hóa và kiềm hóa 

Y43.6 Men, không được xếp loại ở nơi khác 

Y43.8 Các chất tác dụng hệ thống đầu tiên, 
không được xếp loại ở chỗ khác 
Chất đối kháng kim loại nặng 

Y43.9 Chất tác dụng chủ yếu khác cho hệ thống 
không đặc hiệu 

Y44 Chất tác dụng trước tiên lên các 
thành phần của máu 

Y44.0 Chế phẩm sắt và những chế phẩm khác 
chống thiếu máu nhược sắc 

Y44.1 Vitamin B12, acid folic và những chế phẩm 
khác chống thiếu máu đại huyết bào non 
(megaloblast) 

Y44.2 Chống đông máu 

Y44.3 Chất đối kháng chống đông máu, vitamin 
K và các chất làm đông máu 
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Y44.4 Antithrombotic drugs [platelet-aggregation 
inhibitors] 
Excl.:  acetylsalicylic acid (Y45.1)  

dipyridamole (Y52.3)  

Y44.5 Thrombolytic drugs 

Y44.6 Natural blood and blood products 
Excl.:  immunoglobulin (Y59.3)  

Y44.7 Plasma substitutes 

Y44.9 Other and unspecified agents affecting 
blood constituents 

Y45 Analgesics, antipyretics and anti-
inflammatory drugs 

Y45.0 Opioids and related analgesics 

Y45.1 Salicylates 

Y45.2 Propionic acid derivatives 
Propanoic acid derivatives 

Y45.3 Other nonsteroidal anti-inflammatory drugs 
[NSAID] 

Y45.4 Antirheumatics 
Excl.:  chloroquine (Y41.2)  

 glucocorticoids (Y42.0)  

salicylates (Y45.1)  

Y45.5 4-Aminophenol derivatives 

Y45.8 Other analgesics and antipyretics 

Y45.9 Analgesic, antipyretic and anti-inflammatory 
drug, unspecified 

Y46 Antiepileptics and antiparkinsonism 
drugs 
Excl.:  acetazolamide (Y54.2)  

 barbiturates NEC (Y47.0)  

 benzodiazepines (Y47.1)  

paraldehyde (Y47.3)  

Y46.0 Succinimides 

Y46.1 Oxazolidinediones 

Y46.2 Hydantoin derivatives 

Y46.3 Deoxybarbiturates 

Y46.4 Iminostilbenes 
Carbamazepine 

Y46.5 Valproic acid 

Y46.6 Other and unspecified antiepileptics 

Y46.7 Antiparkinsonism drugs 
Amantadine 

Y46.8 Antispasticity drugs 
Excl.:  benzodiazepines (Y47.1)  

 

 

Y44.4 Thuốc chống huyết khối (ức chế ngưng tụ 
tiểu cầu) 

Loại trừ:  Acetylsalicylic acid (Y45.1)  
 dipyridamole (Y52.3)  

Y44.5 Thuốc làm tan huyết khối 

Y44.6 Máu tự nhiên và sản phẩm máu 
Loại trừ:  globulin miễn dịch (Y59.3)  

Y44.7 Chất thay thế huyết tương 

Y44.9 Chất khác và không rõ đặc điểm tác dụng 
lên các thành phần của máu 

Y45 Thuốc giảm đau, hạ sốt và chống 
viêm 

Y45.0 Thuốc phiện và các chất giảm đau có liên 
quan 

Y45.1 Salicylat 

Y45.2 Dẫn xuất acid propionic 
Dẫn xuất acid propionic 

Y45.3 Thuốc kháng viêm khác không phải 
steroid 

Y45.4 Chống thấp, chống viêm khớp 
Loại trừ:  chloroquin (Y41.2)  

 glucocorticoid (Y42.0)  

 salicylat (Y45.1)  

Y45.5 Dẫn xuất 4 aminophenol 

Y45.8 Thuốc giảm đau và hạ sốt khác 

Y45.9 Thuốc giảm đau, hạ sốt và chống viêm 
không rõ đặc điểm 

Y46 Thuốc chống động kinh và 
Parkinson 
Loại trừ:  acetazolamid (Y54.2)  

barbiturat không phân loại ở nơi khác 

(Y47.0)  

benzodiazepin (Y47.1)  

paraldehyd (Y47.3)  

Y46.0 Succinimid 

Y46.1 Oxazolidinedion 

Y46.2 Dẫn xuất hydantoin 

Y46.3 Deoxybarbiturat 

Y46.4 Iminostilben 
Carbamazepin 

Y46.5 Acid valproic 

Y46.6 Thuốc chống động kinh khác và không rõ 
đặc điểm 

Y46.7 Thuốc chống Parkinson 
Amantadin 

Y46.8 Thuốc chống liệt cứng 
Loại trừ:  benzodiazepin (Y47.1)  
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Y47 Sedatives, hypnotics and antianxiety 
drugs 

Y47.0 Barbiturates, not elsewhere classified 
Excl.:  deoxybarbiturates (Y46.3)  

thiobarbiturates (Y48.1)  

Y47.1 Benzodiazepines 

Y47.2 Cloral derivatives 

Y47.3 Paraldehyde 

Y47.4 Bromine compounds 

Y47.5 Mixed sedatives and hypnotics, not 
elsewhere classified 

Y47.8 Other sedatives, hypnotics and antianxiety 
drugs 
Methaqualone 

Y47.9 Sedative, hypnotic and antianxiety drug, 
unspecified 

Sleeping:  

 draught  

 drug  

 tablet 

NOS 

Y48 Anaesthetics and therapeutic gases 

Y48.0 Inhaled anaesthetics 

Y48.1 Parenteral anaesthetics 
Thiobarbiturates 

Y48.2 Other and unspecified general anaesthetics 

Y48.3 Local anaesthetics 

Y48.4 Anaesthetic, unspecified 

Y48.5 Therapeutic gases 

Y49 Psychotropic drugs, not elsewhere 
classified 
Excl.:  appetite depressants [anorectics] (Y57.0)  

 barbiturates NEC (Y47.0)  

 benzodiazepines (Y47.1)  

 caffeine (Y50.2)  

 cocaine (Y48.3)  

methaqualone (Y47.8)  

Y49.0 Tricyclic and tetracyclic antidepressants 

Y49.1 Monoamine-oxidase-inhibitor 
antidepressants 

Y49.2 Other and unspecified antidepressants 

Y49.3 Phenothiazine antipsychotics and 
neuroleptics 

 

 

 

 

Y47 Thuốc an thần, gây ngủ và chống 
lo lắng 

Y47.0 Barbiturat, không được xếp loại ở nơi 
khác 
Loại trừ:  deoxybarbiturat (Y46.3)  

 thiobarbiturat (Y48.1)  

Y47.1 Benzodiazepin 

Y47.2 Dẫn xuất cloral 

Y47.3 Paraldehyd 

Y47.4 Chế phẩm brom 

Y47.5 Thuốc kết hợp an thần và gây ngủ, không 
được xếp loại ở nơi khác 

Y47.8 Các thuốc an thần, gây ngủ và chống lo 
lắng khác 
Methaqualon 

Y47.9 Thuốc an thần, gây ngủ và chống lo lắng 
không rõ đặc điểm 

Thuốc ngủ:  

 Thuốc nước  

 Thuốc  

 Thuốc viên 

KXĐK 

Y48 Khí gây mê và điều trị 

Y48.0 Thuốc gây mê hô hấp 

Y48.1 Thuốc gây mê tiêm 
Thiobarbiturat 

Y48.2 Thuốc gây mê toàn thân khác và không rõ 
đặc điểm 

Y48.3 Thuốc tê tại chỗ 

Y48.4 Thuốc mê - tê, không đặc hiệu 

Y48.5 Khí điều trị 

Y49 Thuốc hướng thần không được 
xếp loại ở nơi khác 
Loại trừ:  làm giảm ngon miệng (gây chán ăn) 

(Y57.0)  

 barbiturat không xếp loại ở nơi khác 

(Y47.0)  

benzodiazepin (Y47.1)  

caffein (Y50.2)  

cocain (Y48.3)  

methaqualon (Y47.8)  

Y49.0 Thuốc chống trầm cảm 3 vòng và 4 vòng 

Y49.1 Thuốc chống trầm cảm ức chế men 
monoamin-oxidase 

Y49.2 Các thuốc chống trầm cảm khác và không 
rõ đặc điểm 

Y49.3 Ức chế tâm thần và an thần loại 
phenothiazin 
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Y49.4 Butyrophenone and thioxanthene 
neuroleptics 

Y49.5 Other antipsychotics and neuroleptics 
Excl.:  rauwolfia (Y52.5)  

Y49.6 Psychodysleptics [hallucinogens] 

Y49.7 Psychostimulants with abuse potential 

Y49.8 Other psychotropic drugs, not elsewhere 
classified 

Y49.9 Psychotropic drug, unspecified 

 

Y50 Central nervous system stimulants, 
not elsewhere classified 

Y50.0 Analeptics 

Y50.1 Opioid receptor antagonists 

Y50.2 Methylxanthines, not elsewhere classified 
Caffeine 

Excl.:  aminophylline (Y55.6)  

 theobromine (Y55.6)  

theophylline (Y55.6)  

Y50.8 Other central nervous system stimulants 

Y50.9 Central nervous system stimulant, 
unspecified 

Y51 Drugs primarily affecting the 
autonomic nervous system 

Y51.0 Anticholinesterase agents 

Y51.1 Other parasympathomimetics [cholinergics] 

Y51.2 Ganglionic blocking drugs, not elsewhere 
classified 

Y51.3 Other parasympatholytics [anticholinergics 
and antimuscarinics] and spasmolytics, not 
elsewhere classified 
Papaverine 

Y51.4 Predominantly alpha-adrenoreceptor 
agonists, not elsewhere classified 
Metaraminol 

Y51.5 Predominantly beta-adrenoreceptor 
agonists, not elsewhere classified 
Excl.:  salbutamol (Y55.6)  

Y51.6 Alpha-adrenoreceptor antagonists, not 
elsewhere classified 
Excl.:  ergot alkaloids (Y55.0)  

Y51.7 Beta-adrenoreceptor antagonists, not 
elsewhere classified 

Y51.8 Centrally acting and adrenergic-neuron-
blocking agents, not elsewhere classified 
Excl.:  clonidine (Y52.5)  

guanethidine (Y52.5)  

 

Y49.4 An thần loại butyrophenon và thioxanthen 

Y49.5 Ức chế tâm thần và an thần khác 
Loại trừ:  rauwolfia (Y52.5)  

Y49.6 Thuốc gây ảo giác (sinh hoang tưởng) 

Y49.7 Thuốc kích thích tâm thần và lạm dụng 
thuốc 

Y49.8 Các thuốc hướng thần khác chưa được 
xếp loại ở nơi khác 

Y49.9 Thuốc hướng thần không rõ đặc điểm 

Y50 Kích thích hệ thần kinh trung ương, 
không xếp loại ở nơi khác 

Y50.0 Thuốc hồi sức 

Y50.1 Chất đối kháng thụ cảm opioid 

Y50.2 Methylxanthin không được xếp loại ở nơi 
khác 
Caffein 

Loại trừ:  aminophyllin (Y55.6)  

theobromin (Y55.6)  

theophyllin (Y55.6)  

Y50.8 Chất kích thích hệ thần kinh trung ương 
khác 

Y50.9 Chất kích thích hệ thần kinh trung ương 
không rõ đặc điểm 

 

Y51 Thuốc tác dụng chủ yếu trên hệ 
thần kinh tự động 

Y51.0 Chất kháng cholinesterase 

Y51.1 Chất giống phó giao cảm khác 
(cholinergic) 

Y51.2 Thuốc chặn hạch, không xếp loại ở nơi 
khác 

Y51.3 Các thuốc giải phó giao cảm (kháng 
cholinergic và kháng muscarin) và giảm co 
bóp khác, không xếp loại ở nơi khác 
Papaverin 

Y51.4 Chất ưu tiên cảm thụ  adrenergic, không 
xếp loại ở nơi khác  
Metaraminol 

Y51.5 Chất ưu tiên cảm thụ  adrenergic, không 
xếp loại ở nơi khác  
Loại trừ:  salbutamol (Y55.6)  

Y51.6 Chất đối kháng cảm thụ  adrenalin, 
không xếp loại ở nơi khác  
Loại trừ:  alkaloid ergot (Y55.0)  

Y51.7 Chất đối kháng cảm thụ , không xếp loại 
nơi khác  

Y51.8 Chất hoạt động ở trung ương và chẹn hệ 
adrenergic không xếp loại chỗ khác 
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Y51.9 Other and unspecified drugs primarily 
affecting the autonomic nervous system 
Drugs stimulating both alpha- and beta-

adrenoreceptors 

Y52 Agents primarily affecting the 
cardiovascular system 
Excl.:  metaraminol (Y51.4)  

Y52.0 Cardiac-stimulant glycosides and drugs of 
similar action 

Y52.1 Calcium-channel blockers 

 

 

Y52.2 Other antidysrhythmic drugs, not elsewhere 
classified 
Excl.:  beta-adrenoreceptor antagonists (Y51.7)  

Y52.3 Coronary vasodilators, not elsewhere 
classified 
Dipyridamole 

Excl.:  beta-adrenoreceptor antagonists (Y51.7)  

 calcium-channel blockers (Y52.1)  

Y52.4 Angiotensin-converting-enzyme inhibitors 

 
Y52.5 Other antihypertensive drugs, not 

elsewhere classified 
Clonidine  

Guanethidine  

Rauwolfia 

Excl.:  beta-adrenoreceptor antagonists (Y51.7)  

 calcium-channel blockers (Y52.1)  

diuretics (Y54.0-Y54.5)  

Y52.6 Antihyperlipidaemic and antiarteriosclerotic 
drugs 

Y52.7 Peripheral vasodilators 
Nicotinic acid (derivatives) 

Excl.:  papaverine (Y51.3)  

Y52.8 Antivaricose drugs, including sclerosing 
agents 

Y52.9 Other and unspecified agents primarily 
affecting the cardiovascular system 

Y53 Agents primarily affecting the 
gastrointestinal system 

Y53.0 Histamine H2-receptor antagonists 

Y53.1 Other antacids and anti-gastric-secretion 
drugs 

Y53.2 Stimulant laxatives 

Y53.3 Saline and osmotic laxatives 

Y53.4 Other laxatives 
Intestinal atonia drugs 

Y53.5 Digestants 

 

Loại trừ:  clonidin (Y52.5)  

 guanethidin (Y52.5)  

Y51.9 Thuốc khác, không rõ đặc điểm, tác dụng 
trước hết lên hệ thần kinh tự động 
Thuốc kích thích cả receptor adrenalin β, α 

Y52 Thuốc tác dụng chủ yếu lên hệ tim 
mạch 
Loại trừ:  metaraminol (Y51.4)  

Y52.0 Glycosid kích thích tim, và thuốc có tác 
dụng tương tự 

Y52.1 Thuốc chẹn kênh calci 

 

Y52.2 Các thuốc chống loạn nhịp khác, không 
xếp loại chỗ khác 
Loại trừ:  chất đối kháng receptor β adrenalin 

(Y51.7)  

Y52.3 Dãn mạch vành, không xếp loại chỗ khác 
Dipyridamole 

Loại trừ:  chất đối kháng receptor β adrenalin 

(Y51.7)  

 Thuốc chẹn kênh calci (Y52.1)  

Y52.4 Chất ức chế men chuyển angiotensin 

Y52.5 Các thuốc chống cao huyết áp khác không 
xếp loại chỗ khác 
Clonidine  

Guanethidine  

Rauwolfia 

Loại trừ:  chất đối kháng receptor β adrenalin 

(Y51.7)  

chẹn kênh calci (Y52.1)  

lợi tiểu (Y54.0-Y54.5)  

Y52.6 Thuốc chống tăng mỡ máu và chống xơ 
vữa động mạch 

Y52.7 Thuốc dãn mạch ngoại vi 
Acid nicotinic (dẫn xuất) 

Loại trừ:  papaverin (Y51.3)  

Y52.8 Thuốc chống giãn tĩnh mạch, bao gồm 
chất gây xơ 

Y52.9 Thuốc khác và không rõ đặc điểm tác 
dụng trước tiên lên hệ tim mạch 

Y53 Thuốc tác dụng chủ yếu đến hệ 
tiêu hóa 

Y53.0 Chất đối kháng thụ thể histamln H2 

Y53.1 Thuốc kháng acid và kháng tiết toan dạ 
dày khác 

Y53.2 Kích thích nhuận tràng 

Y53.3 Nhuận tràng muối và thẩm thấu 

Y53.4 Nhuận tràng khác 
Thuốc liệt ruột 

Y53.5 Thuốc giúp cho tiêu hóa 
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Y53.6 Antidiarrhoeal drugs 
Excl.:  systemic antibiotics and other anti-

infectives (Y40-Y41)  

Y53.7 Emetics 

Y53.8 Other agents primarily affecting the 
gastrointestinal system 

 

Y53.9 Agent primarily affecting the 
gastrointestinal system, unspecified 

Y54 Agents primarily affecting water-
balance and mineral and uric acid 
metabolism 

Y54.0 Mineralocorticoids 

Y54.1 Mineralocorticoid antagonists [aldosterone 
antagonists] 

Y54.2 Carbonic-anhydrase inhibitors 
Acetazolamide 

Y54.3 Benzothiadiazine derivatives 

Y54.4 Loop [high-ceiling] diuretics 

Y54.5 Other diuretics 

Y54.6 Electrolytic, caloric and water-balance 
agents 
Oral rehydration salts 

Y54.7 Agents affecting calcification 
Parathyroid hormones and derivatives  

Vitamin D group 

Y54.8 Agents affecting uric acid metabolism 

Y54.9 Mineral salts, not elsewhere classified 

Y55 Agents primarily acting on smooth 
and skeletal muscles and the 
respiratory system 

Y55.0 Oxytocic drugs 
Ergot alkaloids 

Excl.:  estrogens, progestogens and antagonists 

(Y42.5-Y42.6)  

Y55.1 Skeletal muscle relaxants [neuromuscular 
blocking agents] 
Excl.:  antispasticity drugs (Y46.8)  

Y55.2 Other and unspecified agents primarily 
acting on muscles 

Y55.3 Antitussives 

Y55.4 Expectorants 

Y55.5 Anti-common-cold drugs 

Y55.6 Antiasthmatics, not elsewhere classified 
Aminophylline  

Salbutamol  

Theobromine  

Theophylline 

Y53.6 Thuốc chống ỉa chảy 
Loại trừ:  kháng sinh toàn thân và các thuốc 

kháng nhiễm khuẩn khác (Y40-Y41)  

Y53.7 Gây nôn 

Y53.8 Thuốc khác tác dụng trước hết lên hệ tiêu 
hóa 

Y53.9 Thuốc không rõ đặc điểm tác dụng trước 
hết lên hệ tiêu hóa 

Y54 Chất tác dụng trước hết lên cồn 
bằng nước và chuyển hóa chất 
khoáng và acid uric 

Y54.0 Corticoiid chuyển hoá muối nước 

Y54.1 Thuốc đối kháng corticod chuyển hoá 
muối nước (đối kháng aldosteron) 

Y54.2 Ức chế carbonic-anhydrase 
Acetazolamid 

Y54.3 Dẫn xuất benzothladiazin 

Y54.4 Lợi tiểu vòng 

Y54.5 Thuốc lợi tiểu khác 

 
Y54.6 Chất cân bằng điện giải, năng lượng và 

nước 
Muối chống mất nước (uống) 

Y54.7 Chất ảnh hưởng calci hóa 
Hormon tuyến giáp và dẫn xuất  

Nhóm vitamin D 

Y54.8 Chất ảnh hưởng tới chuyển hoá acid uric 

Y54.9 Muối khoáng, không xếp loại chỗ khác 

Y55 Chất tác dụng trước lên cơ trơn, 
cơ vân và hệ hô hấp 

Y55.0 Thuốc trợ đẻ (oxytocin) 
Ergot alkaloid 

Loại trừ:  estrogen, progestogen và chất đối 

kháng (Y42.5-Y42.6)  

Y55.1 Thuốc dãn cơ vân (chất chẹn thần kinh 
cơ) 

Loại trừ:  thuốc chống co cứng (Y46.8)  

Y55.2 Thuốc khác, không rõ đặc điểm tác dụng 
đầu tiên lên cơ 

Y55.3 Chống ho 

Y55.4 Gây long đờn 

Y55.5 Thuốc chống cảm cúm 

Y55.6 Chống hen không xếp chỗ khác 
Aminophyllin  

Salbutamol  

Theobromin  

Theophyllin 

Loại trừ:  chất của thụ thể β adrenalin (Y51.5)  
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Excl.:  beta-adrenoreceptor agonists (Y51.5)  

anterior pituitary [adenohypophyseal] 

hormones (Y42.8)  

Y55.7 Other and unspecified agents primarily 
acting on the respiratory system 

Y56 Topical agents primarily affecting 
skin and mucous membrane and 
ophthalmological, 
otorhinolaryngological and dental 
drugs 
Incl.:  glucocorticoids, topically used 

Y56.0 Local antifungal, anti-infective and anti-
inflammatory drugs, not elsewhere 
classified 

Y56.1 Antipruritics 

Y56.2 Local astringents and local detergents 

Y56.3 Emollients, demulcents and protectants 

Y56.4 Keratolytics, keratoplastics and other hair 
treatment drugs and preparations 

Y56.5 Ophthalmological drugs and preparations 

Y56.6 Otorhinolaryngological drugs and 
preparations 

Y56.7 Dental drugs, topically applied 

Y56.8 Other topical agents 
Spermicides 

Y56.9 Topical agent, unspecified 

Y57 Other and unspecified drugs and 
medicaments 

Y57.0 Appetite depressants [anorectics] 

Y57.1 Lipotropic drugs 

Y57.2 Antidotes and chelating agents, not 
elsewhere classified 

Y57.3 Alcohol deterrents 

Y57.4 Pharmaceutical excipients 

Y57.5 X-ray contrast media 

Y57.6 Other diagnostic agents 

Y57.7 Vitamins, not elsewhere classified 
Excl.:  nicotinic acid (Y52.7)  

 vitamin B12 (Y44.1)  

 vitamin D (Y54.7)  

vitamin K (Y44.3)  

Y57.8 Other drugs and medicaments 

Y57.9 Drug or medicament, unspecified 

Y58 Bacterial vaccines 

Y58.0 BCG vaccine 

 hormon thùy trước tuyến yên (Y42.8)  

Y55.7 Thuốc khác và không rõ đặc điểm tác 
dụng trước hết lên hệ hô hấp 

Y56 Tác dụng tại chỗ, trước hết lên da 
và niêm mạc và thuốc mắt, tai mũi 
họng răng 
Bao gồm:  glucocorticoid dùng tại chỗ 

Y56.0 Thuốc tại chỗ chống nấm, chống nhiễm 
khuẩn và chống viêm không xếp loại chỗ 
khác 

Y56.1 Chống ngứa 

Y56.2 Gây se tại chỗ, tẩy tại chỗ 

Y56.3 Làm mềm, làm dịu, bảo vệ 

Y56.4 Thuốc và chế phẩm phân giải keratin, tạo 
keratin và chữa tóc khác 

Y56.5 Thuốc và chế phẩm nhãn khoa 

 

Y56.6 Thuốc và chế phẩm tai mũi họng 

Y56.7 Thuốc răng dùng tại chỗ 

Y56.8 Các thuốc tại chỗ khác 
Chất diệt tinh trùng 

Y56.9 Thuốc tại chỗ không rõ đặc điểm 

Y57 Thuốc và dược chất khác không 
đặc hiệu 

Y57.0 Giảm ngon miệng (làm chán ăn) 

Y57.1 Thuốc hướng mỡ 

Y57.2 Chất giải độc và chất chelating - không 
xếp loại chỗ khác 

Y57.3 Thuốc chữa rượu 

Y57.4 Tá dược 

Y57.5 Chất cản quang 

Y57.6 Các chất dùng để chẩn đoán khác 

Y57.7 Vitamin, không xếp loại nơi khác 
Loại trừ:  acid nicotinic (Y52.7)  

 vitamin B12 (Y44.1)  

 vitamin D (Y54.7)  

 vitamin K (Y44.3)  

Y57.8 Thuốc, dược chất khác 

Y57.9 Thuốc, dược chất không đặc hiệu 

Y58 Vaccin vi khuẩn 

Y58.0 Vaccin BCG 
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Y58.1 Typhoid and paratyphoid vaccine 

Y58.2 Cholera vaccine 

Y58.3 Plague vaccine 

Y58.4 Tetanus vaccine 

Y58.5 Diphtheria vaccine 

Y58.6 Pertussis vaccine, including combinations 
with a pertussis component 

Y58.8 Mixed bacterial vaccines, except 
combinations with a pertussis component 

Y58.9 Other and unspecified bacterial vaccines 

Y59 Other and unspecified vaccines and 
biological substances 

Y59.0 Viral vaccines 

Y59.1 Rickettsial vaccines 

Y59.2 Protozoal vaccines 

Y59.3 Immunoglobulin 

Y59.8 Other specified vaccines and biological 
substances 

Y59.9 Vaccine or biological substance, 
unspecified 

 

Misadventures to patients during 
surgical and medical care 
(Y60-Y69)  
 

Excl.:  breakdown or malfunctioning of medical device 

(during procedure)(after implantation)(ongoing use) 

(Y70-Y82)  

surgical and medical procedures as the cause of 

abnormal reaction of the patient, without mention of 

misadventure at the time of the procedure (Y83-

Y84)  

medical devices associated with adverse 

incidents due to external causes classified elsewhere 

(V01-Y59,  Y85-Y87, Y89) 

Y60 Unintentional cut, puncture, 
perforation or haemorrhage during 
surgical and medical care 

Y60.0 During surgical operation 

Y60.1 During infusion or transfusion 

Y60.2 During kidney dialysis or other perfusion 

Y60.3 During injection or immunization 

Y60.4 During endoscopic examination 

Y60.5 During heart catheterization 

Y60.6 During aspiration, puncture and other 
catheterization 

Y58.1 Vaccin (Vc) thương hàn và phó thương 
hàn 

Y58.2 Vc tả 

Y58.3 Vc dịch hạch 

Y58.4 Vc uốn ván 

Y58.5 Vc bạch hầu 

Y58.6 Vc ho gà, bao gồm phối hợp với 1 thành 
phần ho gà 

Y58.8 Vc phối hợp vi khuẩn, trừ phối hợp 1 
thành phần ho gà 

Y58.9 Vc khác và không  đặc hiệu 

Y59 Các Vaccin (Vc) và sinh chất khác, 
không  đặc hiệu 

Y59.0 Vc virus 

Y59.1 Vc Rickettsia 

Y59.2 Vc đơn bào 

Y59.3 Globulin miễn dịch 

Y59.8 Các Vc và sinh chất đặc biệt khác 

 

Y59.9 Các Vc và sinh chất không  đặc hiệu 

 

Rủi ro của bệnh nhân trong điều trị 
nội, ngoại khoa 
(Y60-Y69)  
 
Loại trừ:  Sự cố hoặc hư hỏng của dụng cụ y tế (trong 

quá trình thủ thuật) (sau khi đặt) (sử dụng liên 

tục) (Y70-Y82)  

thủ thuật nội, ngoại khoa là nguyên nhân của 

phản ứng bất thường của người bệnh, không 

nêu ra rủi ro trong khi tiến hành thủ thuật 

(Y83-Y84)  

dụng cụ y tế kết hợp với tai biến do các nguyên 

nhân bên ngoài phân loại ở nơi khác (V01-

Y59,  Y85-Y87, Y89) 

Y60 Không cố ý cắt, chọc, làm thủng, 
chảy máu trong trong phẫu thuật 
và thủ thuật 

Y60.0 Trong khi mổ 

Y60.1 Trong truyền dịch hay máu 

Y60.2 Trong chạy thận nhân tạo hay truyền khác 

Y60.3 Trong khi tiêm hay gây miễn dịch 

Y60.4 Trong khám nội soi 

Y60.5 Trong thông tim 

Y60.6 Trong hút, chọc hay thông khác 
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Y60.7 During administration of enema 

Y60.8 During other surgical and medical care 

Y60.9 During unspecified surgical and medical 
care 

Y61 Foreign object accidentally left in 
body during surgical and medical 
care 

Y61.0 During surgical operation 

Y61.1 During infusion or transfusion 

Y61.2 During kidney dialysis or other perfusion 

Y61.3 During injection or immunization 

Y61.4 During endoscopic examination 

Y61.5 During heart catheterization 

Y61.6 During aspiration, puncture and other 
catheterization 

Y61.7 During removal of catheter or packing 

Y61.8 During other surgical and medical care 

Y61.9 During unspecified surgical and medical 
care 

Y62 Failure of sterile precautions during 
surgical and medical care 

Y62.0 During surgical operation 

Y62.1 During infusion or transfusion 

Y62.2 During kidney dialysis or other perfusion 

Y62.3 During injection or immunization 

Y62.4 During endoscopic examination 

Y62.5 During heart catheterization 

Y62.6 During aspiration, puncture and other 
catheterization 

Y62.8 During other surgical and medical care 

Y62.9 During unspecified surgical and medical 
care 

Y63 Failure in dosage during surgical 
and medical care 
Excl.:  accidental overdose of drug or wrong drug 

given in error (X40-X44)  

Y63.0 Excessive amount of blood or other fluid 
given during transfusion or infusion 

Y63.1 Incorrect dilution of fluid used during 
infusion 

Y63.2 Overdose of radiation given during therapy 

Y63.3 Inadvertent exposure of patient to radiation 
during medical care 

 

Y60.7 Trong khi thụt 

Y60.8 Trong chăm sóc nội, ngoại khoa khác 

Y60.9 Trong chăm sóc nội, ngoại khoa không 
đặc biệt 

 

Y61 Dị vật nhỡ để quên trong cơ thể 
trong khi chăm sóc nội, ngoại khoa 

Y61.0 Trong mổ 

Y61.1 Trong truyền dịch hay máu 

Y61.2 Trong chạy thận nhân tạo hay truyền khác 

Y61.3 Trong tiêm hay gây miễn dịch 

Y61.4 Trong khám nội soi 

Y61.5 Trong thông tim 

Y61.6 Trong hút, chọc và thông khác 

Y61.7 Trong khi rút catheter hay bọc lại 

Y61.8 Trong chăm sóc nội, ngoại khoa khác 

Y61.9 Trong chăm sóc nội, ngoại khoa không 
xác định chính xác 

 

Y62 Không đảm bảo vô trùng trong 
chăm sóc nội, ngoại khoa 

Y62.0 Trong mổ 

Y62.1 Trong truyền dịch hay máu 

Y62.2 Trong chạy thận nhân tạo hay truyền khác 

Y62.3 Trong tiêm hay gây miễn dịch 

Y62.4 Trong khám nội soi 

Y62.5 Trong thông tim 

Y62.6 Trong hút, chọc, và thông khác 

Y62.8 Trong chăm sóc nội, ngoại khoa khác 

Y62.9 Trong chăm sóc nội, ngoại khoa không  
xác định chính xác 

Y63 Không đảm bảo liều lượng trong 
chăm sóc nội, ngoại khoa 
Loại trừ:  tai nạn quá liều thuốc, hay sai sót cho 

nhầm thuốc (X40-X44)  

Y63.0 Cho quá nhiều máu hay dịch trong truyền 
máu, truyền dịch 

Y63.1 Pha loãng dịch không đúng trong truyền 
dịch 

Y63.2 Quá liều tia xạ trong khi điều trị 

Y63.3 Phơi nhiễm của người bệnh do bất cẩn 
trước tia xạ trong chăm sóc y tế 



 

 

790 

 

Y63.4 Failure in dosage in electroshock or insulin-
shock therapy 

Y63.5 Inappropriate temperature in local 
application and packing 

Y63.6 Nonadministration of necessary drug, 
medicament or biological substance 

Y63.8 Failure in dosage during other surgical and 
medical care 

Y63.9 Failure in dosage during unspecified 
surgical and medical care 

Y64 Contaminated medical or biological 
substances 

Y64.0 Contaminated medical or biological 
substance, transfused or infused 

Y64.1 Contaminated medical or biological 
substance, injected or used for 
immunization 

Y64.8 Contaminated medical or biological 
substance administered by other means 

Y64.9 Contaminated medical or biological 
substance administered by unspecified 
means 
Administered contaminated medical or biological 

substance NOS 

Y65 Other misadventures during surgical 
and medical care 

Y65.0 Mismatched blood used in transfusion 

Y65.1 Wrong fluid used in infusion 

Y65.2 Failure in suture or ligature during surgical 
operation 

Y65.3 Endotracheal tube wrongly placed during 
anaesthetic procedure 

Y65.4 Failure to introduce or to remove other tube 
or instrument 

Y65.5 Performance of inappropriate operation 

Y65.8 Other specified misadventures during 
surgical and medical care 

Y66 Nonadministration of surgical and 
medical care 
Premature cessation of surgical and medical care 

Y69 Unspecified misadventure during 
surgical and medical care 

 
 
 
 
 

Y63.4 Sai liều trong sốc điện hay liệu pháp sốc 
insulin 

Y63.5 Nhiệt độ không phù hợp trong khi áp tại 
chỗ hay đắp quanh người 

Y63.6 Không dùng thuốc, dược chất, sinh chất 
không cần thiết 

Y63.8 Sự cố trong chăm sóc nội, ngoại khoa 
khác 

Y63.9 Sự cố trong chăm sóc nội, ngoại khoa 
không xác định chính xác 

Y64 Chất liệu y tế hay sinh học lây 
nhiễm 

Y64.0 Chất liệu y tế, sinh học, máu truyền, chất 
truyền lây nhiễm 

Y64.1 Chất liệu y tế hay sinh học bị lây nhiễm, 
tiêm hay sử dụng gây miễn dịch 

Y64.8 Chất liệu y tế hay sinh học bị lây nhiễm 
vào cơ thể bằng các phương tiện khác 

Y64.9 Chất liệu y tế hay sinh học bị lây nhiễm 
vào cơ không rõ bằng phương tiện nào 
Đưa vào cơ thể chất liệu y tế và sinh học lây 

nhiễm KXĐK 

Y65 Các rủi ro khác trong chăm sóc nội, 
ngoại khoa 

Y65.0 Nhầm nhóm máu khi truyền 

Y65.1 Truyền nhầm dịch 

Y65.2 Không khâu hay thắt được mạch trong mổ 

Y65.3 Đặt sai ống nội khí quản trong gây mê 

Y65.4 Thất bại khi đưa vào hay lấy ra ống hay 
dụng cụ khác 

Y65.5 Tiến hành phẫu thuật không phù hợp 

Y65.8 Các rủi ro đặc biệt khác trong khi chăm 
sóc nội, ngoại khoa 

Y66 Không thực hiện chăm sóc nội và 
ngoại khoa 
Ngừng chăm sóc nội, ngoại khoa quá sớm 

Y69 Rủi ro không xác định chính xác 
trong chăm sóc nội, ngoại khoa 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

791 

 

Medical devices associated with 
adverse incidents in diagnostic and 
therapeutic use 
(Y70-Y82)  
 
Incl.:  breakdown or malfunctioning of medical device 

(during procedure)(after implantation)(ongoing use) 

Excl.:  misadventure to patients during surgical and 

medical care, classifiable to Y60-Y69 (Y60-Y69)  

later complications following use of medical devices 

without mention of breakdown or malfunctioning of 

medical device (Y83-Y84)  

medical devices associated with adverse 

incidents due to external causes classified elsewhere 

(V01-Y59,  Y85-Y87, Y89) 

The following fourth-character place of occurrence codes are 

for use with categories Y70-Y82:  

.0    Diagnostic and monitoring devices  

.1  Therapeutic (nonsurgical) and rehabilitative 

 devices  

.2  Prosthetic and other implants, materials and 

 accessory devices  

.3  Surgical instruments, materials and devices 

 (including sutures)  

.8  Miscellaneous devices, not elsewhere classified  

Y70 Anaesthesiology devices associated 
with adverse incidents 

Y71 Cardiovascular devices associated 
with adverse incidents 

Y72 Otorhinolaryngological devices 
associated with adverse incidents 

Y73 Gastroenterology and urology 
devices associated with adverse 
incidents 

Y74 General hospital and personal-use 
devices associated with adverse 
incidents 

Y75 Neurological devices associated 
with adverse incidents 

Y76 Obstetric and gynaecological 
devices associated with adverse 
incidents 

Y77 Ophthalmic devices associated with 
adverse incidents 

Y78 Radiological devices associated with 
adverse incidents 

Y79 Orthopaedic devices associated with 
adverse incidents 

Sử dụng dụng cụ y tế với tai biến 
trong chẩn đoán và điều trị 
(Y70-Y82)  
 
Bao gồm:  sự cố hoặc hư hỏng của dụng cụ y tế (trong quá 

trình thủ thuật) (sau khi đặt) (sử dụng liên tục) 

Loại trừ:  các rủi ro của bệnh nhân trong quá trình chăm 

sóc ngoại khoa và nội khoa phân loại Y60-Y69 

(Y60-Y69) 

  biến chứng muộn khi sử dụng dụng cụ y tế 

không đề cập 

sự cố hoặc hư hỏng dụng cụ y tế (Y83- Y84) 

dụng cụ y tế kết hợp với tai biến do các nguyên 

nhân bên ngoài phân loại ở nơi khác (V01-

Y59,  Y85-Y87, Y89) 

Những ký tự thứ 4 sau đây để áp dụng cho nhóm từ Y70 – 

Y82 

.0  ụng cụ chu n đoán và theo d i 

.1  ụng cụ đi u trị  không ph i ph u thuật  và 

 dụng cụ phục hồi chức năng 

.2  ộ phận gi  và m nh gh p, vật tư và dụng cụ 

 khác 

.3  ụng cụ ph u thuật, vật tư và dụng cụ  gồm 

 chỉ, kim khâu   

.8  ụng cụ linh tinh, không x p loại nơi khác 

Y70 Dụng cụ gây mê kết hợp với tai 
biến 

Y71 Dụng cụ tim mạch kết hợp với tai 
biến 

Y72 Dụng cụ tai mũi họng kết hợp với 
tai biến 

Y73 Dụng cụ tiêu hóa, tiết niệu kết hợp 
với tai biến 

Y74 Bệnh viện đa khoa và các phương 
tiện sử dụng cá nhân với các tai 
biến 

Y75 Dụng cụ thần kinh kết hợp với tai 
biến 

Y76 Dụng cụ sản phụ khoa kết hợp với 
tai biến 

Y77 Dụng cụ mắt kết hợp với tai biến 

Y78 Dụng cụ điện quang kết hợp với tai 
biến 

Y79 Dụng cụ chỉnh hình kết hợp với tai 
biến 
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Y80 Physical medicine devices 
associated with adverse incidents 

Y81 General- and plastic-surgery devices 
associated with adverse incidents 

Y82 Other and unspecified medical 
devices associated with adverse 
incidents 

 
Surgical and other medical procedures 
as the cause of abnormal reaction of 
the patient, or of later complication, 
without mention of misadventure at the 
time of the procedure 
(Y83-Y84)  
Excl.:  misadventures to patients during surgical and 

medical care, classifiable to Y60-Y69 (Y60-Y69)  

breakdown or malfunctioning of medical device 

(during procedure) (after implantation) (ongoing 

use) (Y70-Y82)  

medical devices associated with adverse 

incidents due to external causes classified elsewhere 

(V01-Y59,  Y85-Y87, Y89) 

Y83 Surgical operation and other 
surgical procedures as the cause of 
abnormal reaction of the patient, or 
of later complication, without 
mention of misadventure at the time 
of the procedure 

Y83.0 Surgical operation with transplant of whole 
organ 

Y83.1 Surgical operation with implant of artificial 
internal device 

Y83.2 Surgical operation with anastomosis, 
bypass or graft 

Y83.3 Surgical operation with formation of 
external stoma 

Y83.4 Other reconstructive surgery 

Y83.5 Amputation of limb(s) 

Y83.6 Removal of other organ (partial) (total) 

Y83.8 Other surgical procedures 

Y83.9 Surgical procedure, unspecified 

Y84 Other medical procedures as the cause of 

abnormal reaction of the patient, or of 

later complication, without mention of 

misadventure at the time of the 

procedure 

 

Y80 Dụng cụ y tế kết hợp với tai biến 

Y81 Dụng cụ phẫu thuật chung và tạo 
hình kết hợp với tai biến 

Y82 Dụng cụ khác và không rõ đặc 
điểm kết hợp với tại biến 
 

Thủ thuật nội hay ngoại khoa là 
nguyên nhân của phản ứng bất 
thường của bệnh nhân hay biến 
chứng sau này, mà không được nêu 
ra là rủi ro tại thời điểm làm thủ thuật 
(Y83-Y84)  
 
Loại trừ:  rủi ro của bệnh nhân trong quá trình chăm sóc 

ngoại khoa và nội khoa phân loại từ Y60- Y69 

(Y60- Y69) 

sự cố hoặc hư hỏng của dụng cụ y tế (trong quá 

trình thủ thuật) (sau khi đặt) (sử dụng liên tục) 

(Y70-Y82) 

dụng cụ y tế kết hợp với tai biến do các nguyên 

nhân bên ngoài phân loại ở nơi khác (V01-

Y59,  Y85-Y87, Y89) 

Y83 Phẫu thuật và các thủ thuật ngoại 
khoa khác là nguyên nhân của 
phản ứng bất thường của bệnh 
nhân hay biến chứng sau này, mà 
không được nêu ra là rủi ro tại thời 
điểm thực hiện 

Y83.0 Phẫu thuật ngoại khoa (PTNK) với ghép 
toàn bộ 1 tạng phủ 

Y83.1 PTNK với ghép một dụng cụ nhân tạo 

Y83.2 PTNK với khâu nối, bắc cầu hay ghép 

Y83.3 PTNK với thực hiện một lỗ thông ra ngoài 

Y83.4 Các thủ thuật tái tạo khác 

Y83.5 Cắt cụt (nhiều) chi 

Y83.6 Lấy bỏ cơ quan khác (1 phần) (toàn bộ) 

Y83.8 Phẫu thuật ngoại khoa khác 

Y83.9 Phẫu thuật ngoại khoa không xác định 
chính xác 

Y84 Các thủ thuật nội khoa khác là 
nguyên nhân của phản ứng bất 
thường ở người bệnh hay biến 
chứng sau này, mà không nêu rõ 
vấn đề rủi ro trong lúc tiến hành 
thủ thuật 



 

 

793 

 

Y84.0 Cardiac catheterization 

Y84.1 Kidney dialysis 

Y84.2 Radiological procedure and radiotherapy 

Y84.3 Shock therapy 

Y84.4 Aspiration of fluid 

Y84.5 Insertion of gastric or duodenal sound 

Y84.6 Urinary catheterization 

Y84.7 Blood-sampling 

Y84.8 Other medical procedures 

Y84.9 Medical procedure, unspecified 

 

Sequelae of external causes of 
morbidity and mortality 
(Y85-Y89)  
 

Note:  Categories Y85-Y89 are to be used to indicate 

circumstances as the cause of death, impairment or 

disability from sequelae or "late effects", which are 

themselves classified elsewhere. The sequelae 

include conditions reported as such, or occurring as 

"late effects" one year or more after the originating 

event. 

Not to be used for chronic poisoning and harmful 

exposure. Code these to current poisoning and 

harmful exposure. 

Y85 Sequelae of transport accidents 

Y85.0 Sequelae of motor-vehicle accident 

Y85.9 Sequelae of other and unspecified transport 
accidents 

Y86 Sequelae of other accidents 

Y87 Sequelae of intentional self-harm, 
assault and events of undetermined 
intent 

Y87.0 Sequelae of intentional self-harm 

Y87.1 Sequelae of assault 

Y87.2 Sequelae of events of undetermined intent 

Y88 Sequelae with surgical and medical 
care as external cause 

Y88.0 Sequelae of adverse effects caused by 
drugs, medicaments and biological 
substances in therapeutic use 

Y88.1 Sequelae of misadventures to patients 
during surgical and medical procedures 

 

 

Y84.0 Thông tim 

Y84.1 Chạy thận nhân tạo 

Y84.2 Thủ thuật điện quang, điều trị tia xạ 

Y84.3 Choáng điều trị 

Y84.4 Hút dịch 

Y84.5 Đặt ống thông dạ dày hay tá tràng 

Y84.6 Thông tiểu 

Y84.7 Lấy mẫu máu 

Y84.8 Các thủ thuật nội khoa khác 

Y84.9 Thủ thuật nội khoa không rõ đặc điểm 

 

Di chứng của các nguyên nhân bên 
ngoài gây biến chưng và tử vong 
(Y85-Y89)  
 

Note:  Các loại Y85-Y89 được dùng để chỉ các trường 

hợp như là nguyên nhân của tử vong, sự rối 

loạn hay tàn tật từ di chứng hay hậu quả muộn 

mà chúng đã được xếp loại ở chỗ khác. Di 

chứng bao gồm những điều kiện được báo cáo 

lại, như là di chứng hay xảy ra như "hậu quả 

muộn" 1 năm hay hơn sau biến cố đầu. 

 Không sử dụng cho ngộ độc vàc phơi nhiễm có 

hại mạn tính. Sử dụng mã cho hiện đang có 

ngộ độc và phơi nhiễm 

Y85 Di chứng của Tai nạn do giao 
thông 

Y85.0 Di chứng (DC) của tai nạn xe động cơ 

Y85.9 DC của các tại nạn giao thông khác và 
không rõ đặc điểm 

Y86 DC của các tai nạn khác 

Y87 DC của cố ý tự hại, tấn công hay 
biến cố không rõ đặc điểm 

Y87.0 DC của cố ý tự hại 

Y87.1 DC của tấn công 

Y87.2 DC của biến cố không xác định được 

Y88 Di chứng của chăm sóc ngoại khoa 
và nội khoa như là nguyên nhân 
bên ngoài 

Y88.0 DC của tác dụng không mong muốn của 
thuốc, dược chất hay sinh chất dùng trong 
điều trị 

Y88.1 DC của rủi ro đối với bệnh nhân khi làm 
thủ thuật nội, ngoại khoa 
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Y88.2 Sequelae of adverse incidents associated 
with medical devices in diagnostic and 
therapeutic use 

Y88.3 Sequelae of surgical and medical 
procedures as the cause of abnormal 
reaction of the patient, or of later 
complication, without mention of 
misadventure at the time of the procedure 

Y89 Sequelae of other external causes 

Y89.0 Sequelae of legal intervention 

Y89.1 Sequelae of war operations 

Y89.9 Sequelae of unspecified external cause 

 

Supplementary factors related to 
causes of morbidity and mortality 
classified elsewhere 
(Y90-Y98)  
 
Note:  These categories may be used, if desired, to provide 

supplementary information concerning causes of 

morbidity and mortality. They are not to be used for 

single-condition coding in morbidity or mortality. 

Y90 Evidence of alcohol involvement 
determined by blood alcohol level 

Y90.0 Blood alcohol level of less than 20 mg/100 
ml 

Y90.1 Blood alcohol level of 20-39 mg/100 ml 

Y90.2 Blood alcohol level of 40-59 mg/100 ml 

Y90.3 Blood alcohol level of 60-79 mg/100 ml 

Y90.4 Blood alcohol level of 80-99 mg/100 ml 

Y90.5 Blood alcohol level of 100-119 mg/100 ml 

Y90.6 Blood alcohol level of 120-199 mg/100 ml 

Y90.7 Blood alcohol level of 200-239 mg/100 ml 

Y90.8 Blood alcohol level of 240 mg/100 ml or 
more 

Y90.9 Presence of alcohol in blood, level not 
specified 

Y91 Evidence of alcohol involvement 
determined by level of intoxication 
Excl.:  evidence of alcohol involvement 

determined by blood alcohol content (Y90.-

)  

Y91.0 Mild alcohol intoxication 
Smell of alcohol on breath, slight behavioural 

disturbance in functions and responses, or slight 

difficulty in coordination. 

 

Y88.2 DC của sự cố không mong muốn kết hợp 
khi sử dụng dụng cụ y tế dùng trong chẩn 
đoán và điều trị 

Y88.3 DC của thủ thuật nội, ngoại khoa - coi như 
là nguyên nhân của phản ứng bất thường 
ở người bệnh, hay biến chứng sau này, 
mà không được nêu ra trong lúc tiến hành 
thủ thuật 

Y89 Di chứng của các nguyên nhân bên 
ngoài khác 

Y89.0 DC của can thiệp hợp pháp 

Y89.1 DC của hoạt động chiến tranh 

Y89.9 DC của nguyên nhân bên ngoài không xác 
định chính xác 

 

Các yếu tố bổ sung liên quan đến các 
nguyên nhân gây ra biến chứng và tử 
vong được sắp xếp ở nơi khác 
(Y90-Y98)  
 

Note:  Các loại này có thể được dùng, nếu muốn, để 

cung cấp những thông tin bổ sung thêm, có liên 

quan đến bệnh lý, tử vong. Chúng không được 

sử dụng như là mã đơn lẻ trong bệnh lý hay tử 

vong 

Y90 Bằng chứng liên quan đến rượu 
xác định bằng mức cồn trong máu 

Y90.0 Mức cồn trong máu dưới 20 mg/100 ml 

Y90.1 Mức cồn trong máu ở 20-39 mg/100 ml 

Y90.2 Mức cồn trong máu ở 40-59 mg /100 ml 

Y90.3 Mức cồn trong máu ở 60-79 mg /100 ml 

Y90.4 Mức cồn trong máu ở 80-99 mg /100 ml 

Y90.5 Mức cồn trong máu ở 100-119 mg /100 ml 

Y90.6 Mức cồn trong máu ở 120-119 mg /100 ml 

Y90.7 Mức cồn trong máu ở 220-239 mg /100 ml 

Y90.8 Mức cồn trong máu ở 240 mg/ml hay hơn 

Y90.9 Có cồn trong máu không rõ mức độ 

Y91 Bằng chứng liên quan đến rượu 
xác định bằng mức độ nhiễm độc 
Loại trừ:  bằng chứng của rượu xác định bằng 

mức độ cồn trong máu (Y90)  

Y91.0 Nhiễm độc rượu nhẹ 
Có mùi rượu ở hơi thở, rối loạn tư cách nhẹ về 

chức năng và đáp ứng hay hơi bị khó khăn khi 

điều hòa động tác. 
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Y91.1 Moderate alcohol intoxication 
Smell of alcohol on breath, moderate behavioural 

disturbance in functions and responses, or moderate 

difficulty in coordination. 

Y91.2 Severe alcohol intoxication 
Severe disturbance in functions and responses, 

severe difficulty in coordination, or impaired ability 

to cooperate. 

Y91.3 Very severe alcohol intoxication 
Very severe disturbance in functions and responses, 

very severe difficulty in coordination, or loss of 

ability to cooperate. 

Y91.9 Alcohol involvement, not otherwise 
specified 
Suspected alcohol involvement NOS 

Y95 Nosocomial condition 

Y96 Work-related condition 

Y97 Environmental-pollution-related 
condition 

Y98 Lifestyle-related condition 

 

Y91.1 Nhiễm độc rượu trung bình 
Có mùi rượu ở hơi thở, rối loạn tư cách vừa về 

chức năng và đáp ứng hay mức độ khó vừa trong 

điều hòa động tác. 

Y91.2 Nhiễm độc rượu nặng 
Rối loạn nặng về chức năng và đáp ứng, rất khó 

khăn điều hòa động tác hay rối loạn khả năng hợp 

tác. 

Y91.3 Nhiễm độc rượu rất nặng 
Rối loạn chức năng và đáp ứng, rất khó khăn khi 

điều hòa động tác, mất khả năng hợp tác. 

Y91.9 Có liên quan đến rượu, KXĐK 
Nghi có liên quan rượu KXĐK 

Y95 Điều kiện bệnh viện 

Y96 Điều kiện liên quan đến lao động 

Y97 Điều kiện liên quan đến ô nhiễm 
môi trường 

Y98 Điều kiện liên quan đến cách sống 
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Chapter XXI 

Factors influencing health 

status and contact with health 

services 

(Z00-Z99)  
 
Note:  This chapter should not be used for international 

comparison or for primary mortality coding. 

Categories Z00-Z99 are provided for occasions when 

circumstances other than a disease, injury or external cause 

classifiable to categories A00-Y89 are recorded as 

"diagnoses" or "problems". This can arise in two main 

ways: 

1) When a person who may or may not be sick encounters 

the health services for some specific purpose, such as to 

receive limited care or service for a current condition, to 

donate an organ or tissue, to receive prophylactic 

vaccination or to discuss a problem which is in itself not 

a disease or injury. 

2) When some circumstance or problem is present which 

influences the person's health status but is not in itself a 

current illness or injury. Such factors may be elicited 

during population surveys, when the person may or may 

not be currently sick, or be recorded as an additional 

factor to be borne in mind when the person is receiving 

care for some illness or injury. 

 

This chapter contains the following blocks:  

Z00-Z13  Persons encountering health services for 

examination and investigation  

Z20-Z29  Persons with potential health hazards related 

to communicable diseases  

Z30-Z39  Persons encountering health services in 

circumstances related to reproduction  

Z40-Z54  Persons encountering health services for 

specific procedures and health care  

Z55-Z65  Persons with potential health hazards related 

to socioeconomic and psychosocial 

circumstances  

Z70-Z76  Persons encountering health services in other 

circumstances  

Z80-Z99 Persons with potential health hazards related 

to family and personal history and certain 

conditions influencing health status 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chương XXI 

Các yếu tố ảnh hưởng đến tình 

trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch 

vụ y tế 

(Z00-Z99)  
 
Ghi chú:  Chương này không sử dụng cho mã hoá quốc tế 

hay tử vong nguyên phát. 

Các mục từ ZOO -Z99 dùng cho các trường hợp được ghi 

nhận như là các chẩn đoán hoặc các vấn đề mà không phải 

là một bệnh, một chấn thương hay một nguyên nhân bên 

ngoài như đã phân loại ở mục từ AOO - Y89. Hai phương 

thức chủ yếu xuất hiện trong chương này là:  

1) Một người có thể mắc bệnh hoặc không mắc bệnh đến 

các cơ sở y tế vì một mục đích rõ ràng nào đó, chẳng 

hạn như để chăm sóc định kỳ hoặc khám bệnh hiện tại, 

để hiến tạng hoặc mô, để tiêm vaccin phòng bệnh, hoặc 

để thảo luận về một vấn đề  không phải là một bệnh hay 

một chấn thương.  

2) Khi có một vài nhân tố nào đó ảnh hưởng đến tình trạng 

sức khoẻ của một người nhưng nó không phải là một 

bệnh  hoặc một chấn thương hiện tại. Các nhân tố này có 

thể được phát hiện trong quá trình điều tra dân số học, ở 

người  hiện tại có thể có hoặc không có bệnh , hoặc các 

nhân tố này được ghi nhận như là một nhân tố phụ phát 

sinh  ở người đang được điều trị bệnh hoặc chấn thương. 

Chương này gồm các nhóm sau: 

Z00-Z13  Những người đến cơ quan y tế để khám và 

kiểm tra sức khoẻ  

Z20-Z29  Những người có vấn đề về   sức khoẻ tiềm 

tàng liên quan đến các bệnh truyền nhiễm  

Z30-Z39  Những người đến cơ sở y tế trong tình trạng 

có liên quan đến sinh đẻ 

Z40-Z54  Những người đến cơ sở y tế để chăm sóc sức 

khỏe và để tiến hành các thủ thuật đặc biệt  

Z55-Z65  Những người có vấn đề về   sức khoẻ tiềm 

tàng liên quan đến tình trạng kinh tế xã hội và 

tâm lý xã hội  

Z70-Z76  Những người đến cơ sở y tế trong các tình 

trạng khác  

Z80-Z99 Những người có vấn đề về   sức khoẻ tiềm 

tàng  liên quan đến yếu tố gia đình, tiền sử và 

tình trạng hiện tại ảnh hưởng đến sức khỏe 

 

 

 

 

 

 

 

 



797 

 

Persons encountering health services 
for examination and investigation 
(Z00-Z13)  
 
Note:  Nonspecific abnormal findings disclosed at the 

time of these examinations are classified to 

categories R70-R94. 

Excl.:  examinations related to pregnancy and 

reproduction (Z30-Z36, Z39.-)  

Z00 General examination and 
investigation of persons without 
complaint and reported 
diagnosis 
Excl.:  examination for administrative purposes 

(Z02.-)  

special screening examinations  

(Z11-Z13)  

Z00.0 General medical examination 
Health check-up NOS  

Periodic examination (annual)(physical) 

Excl.:  general health check-up of:  

 defined subpopulations (Z10.-)  

 infant or child (Z00.1)  

Z00.1 Routine child health examination 
Development testing of infant or child 

Excl.:  health supervision of foundling or other 

healthy infant or child (Z76.1-Z76.2)  

Z00.2 Examination for period of rapid growth in 
childhood 

Z00.3 Examination for adolescent development 
state 
Puberty development state 

Z00.4 General psychiatric examination, not 
elsewhere classified 
Excl.:  examination requested for medicolegal 

reasons (Z04.6)  

Z00.5 Examination of potential donor of organ 
and tissue 

Z00.6 Examination for normal comparison and 
control in clinical research programme 

Z00.8 Other general examinations 
Health examination in population surveys 

Z01 Other special examinations and 
investigations of persons without 
complaint or reported diagnosis 
Incl.:  routine examination of specific system 

Excl.:  examination for:  

 administrative purposes (Z02.-)  

 suspected conditions, not proven 

(Z03.-)  

special screening examinations (Z11-Z13)  

 
 

Những người đến cơ sở y tế để khám 
và kiểm tra sức khoẻ 
(Z00-Z13)  
 
Ghi chú:  Các phát hiện bất thường không đặc hiệu trong 

khi khám được xếp vào phân loại R70-R94. 

Loại trừ:  khám thai nghén  và sinh sản (Z30-Z36, Z39.-)  

Z00 Khám tổng quát và kiểm tra sức 
khoẻ cho những người không có 
than phiền về sức khoẻ hoặc 
những người đã có chẩn đoán 
Loại trừ:  khám vì mục đích hành chính (Z02.-)  

 khám sàng lọc đặc hiệu  (Z11-Z13)  

Z00.0 Khám sức khoẻ tổng quát 
Kiểm tra sức khoẻ không xác định  

Khám định kỳ (hàng năm) (thể lực)  

Loại trừ:  kiểm tra sức khoẻ tổng quát của:  

 nhóm dân cư xác định (Z10.-)  

 trẻ nhỏ hay trẻ em (Z00.1)  

Z00.1 Khám trẻ em thường quy 
Lượng giá sự phát triển của  trẻ  

Loại trừ:  theo dõi sức khoẻ trẻ bị bỏ rơi hay  trẻ 

em khoẻ mạnh khác (Z76.1-Z76.2)  

Z00.2 khám thời kỳ phát triển nhanh của trẻ  

Z00.3 Khám  tình trạng phát triển ở tuổi thanh 
thiếu niên 
Tình trạng phát triển tuổi dậy thì 

Z00.4 Khám tâm thần tổng quát, chưa được 
phân loại ở phần khác 
Loại trừ:  khám vì lý do pháp y (Z04.6)  

Z00.5 Khám cho người muốn hiến tạng và mô 

Z00.6 Khám để so sánh bình thường và đối 
chứng trong chương trình nghiên cứu lâm 
sàng 

Z00.8 Các loại khám tổng quát khác 
Khám sức khoẻ trong điều tra dân số 

Z01 Thăm khám đặc biệt và kiểm tra 
sức khỏe khác cho những người 
không có than phiền về sức khỏe 
hoặc không có chuẩn đoán trước  
Bao gồm:  khám thường quy các hệ thống cơ 

quan đặc hiệu 

Loại trừ: khám vì: 

 các lý do hành chính (Z02.-)  

 nghi ngờ bệnh, chưa xác định  chẩn 

đoán (Z03.-)  

 khám sàng lọc đặc biệt (Z11-Z13)  
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Z01.0 Examination of eyes and vision 
Excl.:  examination for driving licence (Z02.4)  

Z01.1 Examination of ears and hearing 

Z01.2 Dental examination 

Z01.3 Examination of blood pressure 

Z01.4 Gynaecological examination (general) 
(routine) 
Papanicolaou smear of cervix  

Pelvic examination (annual)(periodic) 

Excl.:  pregnancy examination or test (Z32.-)  

routine examination for contraceptive 

maintenance (Z30.4-Z30.5)  

Z01.5 Diagnostic skin and sensitization tests 
Allergy tests  

Skin tests for:  

 bacterial disease  

 hypersensitivity 

Z01.6 Radiological examination, not elsewhere 
classified 
Routine:  

 chest X-ray  

 mammogram 

Z01.7 Laboratory examination 

Z01.8 Other specified special examinations 

Z01.9 Special examination, unspecified 

Z02 Examination and encounter for 
administrative purposes 

Z02.0 Examination for admission to educational 
institution 
Examination for admission to preschool 

(education) 

Z02.1 Pre-employment examination 
Excl.:  occupational health examination (Z10.0)  

Z02.2 Examination for admission to residential 
institutions 
Excl.:  examination for admission to prison 

(Z02.8)  

general health check-up of inhabitants of 

institutions (Z10.1)  

Z02.3 Examination for recruitment to armed 
forces 

Excl.:  general health check-up of armed forces 
(Z10.2)  

Z02.4 Examination for driving licence 

Z02.5 Examination for participation in sport 
Excl.:  blood-alcohol and blood-drug test (Z04.0)  

general health check-up of sports teams 

(Z10.3)  

Z02.6 Examination for insurance purposes 

 

 

Z01.0 Khám mắt và thị lực 
Loại trừ:  khám để chứng nhận giấy phép lái xe 

(Z02.4)  

Z01.1 Khám tai và thính lực 

Z01.2 Khám răng 

Z01.3 Đo huyết áp 

Z01.4 Khám phụ khoa (tổng quát) (thường kỳ) 
phiến đồ Papanicolaou của cổ tử cung 

Khám chậu hông (hàng năm) (chu kỳ )  

Loại trừ:  khám có thai hay thử tét (Z32.-)  

khám thường quy duy trì tránh thai 

(Z30.4-Z30.5)  

Z01.5 Chuẩn đoán về da và các tét mẫn cảm 
tét dị ứng 

tét da với:  

 bệnh nhiễm khuẩn  

 quá mẫn cảm 

Z01.6 Khám điện quang, chưa được phân loại ở 
phần khác 
Thường quy:  

 X quang lồng ngực  

 X quang vú 

Z01.7 Xét nghiệm cận lâm sàng 

Z01.8 Các khám xét đặc biệt xác định khác 

Z01.9 Khám xét đặc biệt ,không xác định 

Z02 Khám vì lý do hành chính 

Z02.0 Khám để nhập trường học 
Khám  trước khi nhập trường học(cơ sở giáo dục) 

Z02.1 Khám trước khi nhận công tác 
Loại trừ:  khám sức khoẻ nghề nghiệp (Z10.0)  

Z02.2 Khám để nhập vào nơi cư trú  
Loại trừ:  khám để nhập trại giam (Z02.8) 

 khám kiểm tra sức khoẻ tổng quát cho 

nhân viên trong cơ quan (Z10.1)  

Z02.3 Khám tuyển quân 
Loại trừ:  kiểm tra sức khoẻ tổng quát của lực 

lượng vũ trang (Z10.2)  

Z02.4 Khám để chứng nhận giấy phép lái xe 

Z02.5 Khám để tham gia thể thao 
Loại trừ:  tét xét nghiệm rượu và thuốc trong 

máu (Z04.0)  

 kiểm tra sức khoẻ tổng quát các đội 

thể thao (Z10.3)  

Z02.6 Khám vì lý do bảo hiểm 
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Z02.7 Issue of medical certificate 
Issue of medical certificate of:  

 cause of death  

 fitness  

 incapacity  

 invalidity 

Excl.:  encounter for general medical 

examination (Z00-Z01, Z02.0-Z02.6, 

Z02.8-Z02.9, Z10.-)  

Z02.8 Other examinations for administrative 
purposes 
Examination (for):  

 admission to:  

 prison  

 summer camp 

 adoption  

 immigration  

 naturalization  

 premarital 

Excl.:  health supervision of foundling or other 

healthy infant or child (Z76.1-Z76.2)  

Z02.9 Examination for administrative purposes, 
unspecified 

Z03 Medical observation and evaluation 
for suspected diseases and 
conditions 
Incl.:  persons who present some symptoms or 

evidence of an abnormal condition which 

requires study, but who, after 

examination and observation, show no 

need for further treatment or medical care 

Excl.:  person with feared complaint in whom no 

diagnosis is made (Z71.1)  

Z03.0 Observation for suspected tuberculosis 

Z03.1 Observation for suspected malignant 
neoplasm 

Z03.2 Observation for suspected mental and 
behavioural disorders 

Observation for:  

 dissocial behaviour  

 fire-setting  

 gang activity  

 shop lifting 

without manifest 

psychiatric disorder 

Z03.3 Observation for suspected nervous 
system disorder 

Z03.4 Observation for suspected myocardial 
infarction 

Z03.5 Observation for other suspected 
cardiovascular diseases 

Z03.6 Observation for suspected toxic effect 
from ingested substance 
Observation for suspected:  

 adverse effect from drug  

 poisoning 

 

Z02.7 Cấp giấy chứng nhận y học 
Cấp giấy chứng nhận về:  

 nguyên nhân chết  

 thể lực 

 không đủ năng lực  

 tàn tật  

Loại trừ:  khám sức khoẻ tổng quát (Z00-Z01, 

Z02.0-Z02.6, Z02.8-Z02.9, Z10.)  

Z02.8 Các khám khác vì lý do hành chính 
Khám (để):  

 nhập vào:  

 trại giam  

 trại hè 

 nhận con nuôi  

 nhập cư  

 nhập tịch  

 trước kết hôn 

Loại trừ:  theo dõi sức khoẻ trẻ bị bỏ rơi hay trẻ 

em khoẻ mạnh (Z76.1-Z76.2)  

Z02.9 Khám vì những lý do hành chính, không 
xác định 

Z03 Quan sát thăm khám khi nghi ngờ 
bệnh và những tình trạng nghi ngờ 
bệnh 
 

Bao gồm:  gồm những người có một số triệu 

chứng hoặc có chứng cớ về một tình 

trạng  bất thường cần nghiên cứu, 

nhưng sau khi khám và quan sát thấy 

không cần phải điều trị hoặc chăm sóc 

y tế 

Loại trừ:  người phàn nàn lo ngại về tình trạng 

của họ nhưng không đưa ra được chẩn 

đoán (Z71.1)  

Z03.0 Quan sát khi nghi ngờ mắc bệnh lao 

Z03.1 Quan sát khi nghi khối u ác tính 

Z03.2 Quan sát khi nghi ngờ các rối loạn tâm 
thần và hành vi 

Quan sát những người:  

 không  thích giao thiệp  

 nóng tính như lửa 

 hành vi bè phái  

 hành vi kẻ cắp  

không có biểu 

hiện rối loạn tâm 

thần 

Z03.3 Quan sát khi nghi ngờ có rối loạn hệ thần 
kinh 

Z03.4 Quan sát khi nghi ngờ có nhồi máu cơ tim 

Z03.5 Quan sát khi nghi ngờ có các bệnh lý tim 
mạch khác 

Z03.6 Quan sát khi nghi ngờ ảnh hưởng của độc 
tính trong thuốc 
Quan sát khi nghi ngờ:  

 ảnh hưởng tác dụng phụ của thuốc 

 ngộ độc  
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Z03.8 Observation for other suspected diseases 
and conditions 

Z03.9 Observation for suspected disease or 
condition, unspecified 

Z04 Examination and observation for 
other reasons 
Incl.:  examination for medicolegal reasons 

Z04.0 Blood-alcohol and blood-drug test 
Excl.:  presence of:  

 alcohol in blood (R78.0)  

 drugs in blood (R78.-)  

Z04.1 Examination and observation following 
transport accident 
Excl.:  following work accident (Z04.2)  

Z04.2 Examination and observation following 
work accident 

Z04.3 Examination and observation following 
other accident 

Z04.4 Examination and observation following 
alleged rape and seduction 
Examination of victim or culprit following alleged 

rape or seduction 

Z04.5 Examination and observation following 
other inflicted injury 
Examination of victim or culprit following other 

inflicted injury 

Z04.6 General psychiatric examination, 
requested by authority 

Z04.8 Examination and observation for other 
specified reasons 
Request for expert evidence 

Z04.9 Examination and observation for 
unspecified reason 
Observation NOS 

Z08 Follow-up examination after 
treatment for malignant neoplasms 
Incl.:  medical surveillance following treatment 

Excl.:  follow-up medical care and 

convalescence (Z42-Z51, Z54.-)  

Z08.0 Follow-up examination after surgery for 
malignant neoplasm 

Z08.1 Follow-up examination after radiotherapy 
for malignant neoplasm 
Excl.:  radiotherapy session (Z51.0)  

Z08.2 Follow-up examination after chemotherapy 
for malignant neoplasm 
Excl.:  chemotherapy session (Z51.1)  

Z08.7 Follow-up examination after combined 
treatment for malignant neoplasm 

Z08.8 Follow-up examination after other 
treatment for malignant neoplasm 

 

Z03.8 Quan sát khi có các bệnh và tình trạng        
nghi ngờ bệnh tật khác 

Z03.9 Quan sát khi có các bệnh hoặc tình trạng  
nghi ngờ bệnh, không xác định 

Z04 Khám và quan sát vì những lý do 
khác 
Bao gồm:  khám vì lý do pháp y 

Z04.0 Xét nghiệm phát hiện rượu trong máu và 
ma tuý trong máu 
Loại trừ:  sự xuất hiện của:  

 rượu trong máu (R78.0)  

 ma tuý trong máu (R78.-)  

Z04.1 Khám và quan sát  sau tai nạn giao thông 
Loại trừ:  sau tai nạn lao động (Z04.2)  

Z04.2 Khám và quan sát sau tai nạn lao động 

Z04.3 Khám và quan sát sau tai nạn khác 

Z04.4 Khám và quan sát sau cưỡng dâm và dụ 
dỗ 
Khám nạn nhân hay thủ phạm của vụ cưỡng dâm 

hay dụ dỗ 

Z04.5 Khám và quan sát sau khi bị vết thương  
khác gây ra 
Khám nạn nhân hay tội phạm sau khi bị vết thương 

khác gây ra 

Z04.6 Khám tâm thần tổng quát do nhà chức 
trách yêu cầu 

Z04.8 Khám và quan sát vì các lý do xác định 
khác 
Theo yêu cầu giám định 

Z04.9 Khám và quan sát vì các lý do không xác 
định 
Quan sát theo dõi không xác định 

Z08 Khám theo dõi sau điều trị u ác tính 
Bao gồm:  Theo dõi y học sau điều trị 

Loại trừ:  theo dõi chăm sóc điều trị và dưỡng 

bệnh (Z42-Z51, Z54.-)  

Z08.0 Khám theo dõi sau phẫu thuật khối u ác 
tính 

Z08.1 Khám theo dõi sau điều trị tia xạ khối u ác 
tính 
Loại trừ:  đợt điều trị tia xạ (Z51.0)  

Z08.2 Khám theo dõi sau hoá trị liệu khối u ác 
tính 
Loại trừ:  đợt hoá trị liệu (Z51.1)  

Z08.7 Khám theo dõi sau điều trị phối hợp khối u 
ác tính 

Z08.8 Khám theo dõi sau điều trị  khác khối u ác 
tính  
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Z08.9 Follow-up examination after unspecified 
treatment for malignant neoplasm 

Z09 Follow-up examination after 
treatment for conditions other than 
malignant neoplasms 
Incl.:  medical surveillance following treatment 

Excl.:  follow-up medical care and 

convalescence (Z42-Z51, Z54.-)  

medical surveillance following treatment 

for malignant neoplasms (Z08.-)  

 surveillance of:  

 contraception (Z30.4-Z30.5)  

 prosthetic and other medical devices 

(Z44-Z46)  

Z09.0 Follow-up examination after surgery for 
other conditions 

Z09.1 Follow-up examination after radiotherapy 
for other conditions 
Excl.:  radiotherapy session (Z51.0)  

Z09.2 Follow-up examination after chemotherapy 
for other conditions 
Excl.:  maintenance chemotherapy (Z51.1-

Z51.2)  

Z09.3 Follow-up examination after 
psychotherapy 

Z09.4 Follow-up examination after treatment of 
fracture 

Z09.7 Follow-up examination after combined 
treatment for other conditions 

Z09.8 Follow-up examination after other 
treatment for other conditions 

Z09.9 Follow-up examination after unspecified 
treatment for other conditions 

Z10 Routine general health check-up of 
defined subpopulation 
Excl.:  medical examination for administrative 

purposes (Z02.-)  

Z10.0 Occupational health examination 
Excl.:  pre-employment examination (Z02.1)  

Z10.1 Routine general health check-up of 
inhabitants of institutions 
Excl.:  admission examination (Z02.2)  

Z10.2 Routine general health check-up of armed 
 forces 

Excl.:  recruitment examination (Z02.3)  

Z10.3 Routine general health check-up of sports 
teams 
Excl.:  blood-alcohol and blood-drug test (Z04.0)  

examination for participation in sport 

(Z02.5)  

 
 
 

 

Z08.9 Khám theo dõi sau điều trị không đặc hiệu 
khối u ác tính 

Z09 Khám theo dõi sau điều trị các tình 
trạng bệnh khác đi kèm với khối u 
ác tính 
Bao gồm:  Theo dõi y học sau điều trị 

Loại trừ:  theo dõi chăm sóc điều trị và dưỡng 

sức (Z42-Z51, Z54.-)  

theo dõi y học sau điều trị khối u ác 

tính (Z08.-)  

 theo dõi về:  

 tránh thai (Z30.4-Z30.5)  

 các dụng cụ chỉnh hình và các 

dụng cụ y học khác (Z44-Z46)  

Z09.0 Khám theo dõi sau phẫu thuật các bệnh 
khác 

Z09.1 Khám theo dõi sau xạ trị liệu các tình trạng 
bệnh khác 
Loại trừ:  đợt xạ trị liệu (Z51.0)  

Z09.2 Khám theo dõi sau hoá trị liệu các trạng 
thái bệnh khác 
Loại trừ:  hóa trị liệu duy trì (Z51.1-Z51.2)  

Z09.3 Khám theo dõi sau tâm lí liệu pháp 

Z09.4 Khám theo dõi sau điều trị gẫy xương 

Z09.7 Khám theo dõi sau điều trị phối hợp các 
tình trạng bệnh khác 

Z09.8 Khám theo dõi sau điều trị các tình trạng 
bệnh bằng các phương pháp khác  

Z09.9 Khám theo dõi sau điều trị không đặc hiệu 
các tình trạng bệnh khác 

Z10 Kiểm tra sức khoẻ tổng quát 
thường quy cho nhóm dân cư xác 
định 
Loại trừ: khám y học vì mục đích hành chính 

(Z02.-)  

Z10.0 Khám sức khoẻ nghề nghiệp 
Loại trừ:  khám trước khi nhận việc (Z02.1)  

Z10.1 Kiểm tra sức khoẻ tổng quát thường quy 
cho nhân viên cơ quan 
Loại trừ:  khám tuyển (Z02.2)  

Z10.2 Kiểm tra sức khoẻ tổng quát thường quy 
của lực lượng vũ trang 
Loại trừ:  khám tuyển quân (Z02.3)  

Z10.3 Kiểm tra sức khoẻ tổng quát thường quy 
cho các đội thể thao 
Loại trừ: xét nghiệm rượu trong máu và ma tuý 

trong máu (Z04.0)  

 khám để tham gia thể thao (Z02.5)  
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Z10.8 Routine general health check-up of other 
defined subpopulations 
School children  

Students 

Z11 Special screening examination for 
infectious and parasitic diseases 

Z11.0 Special screening examination for 
intestinal infectious diseases 

Z11.1 Special screening examination for 
respiratory tuberculosis 

Z11.2 Special screening examination for other 
bacterial diseases 

Z11.3 Special screening examination for 
infections with a predominantly sexual 
mode of transmission 

Z11.4 Special screening examination for human 
immunodeficiency virus [HIV] 

Z11.5 Special screening examination for other 
viral diseases 
Excl.:  viral intestinal disease (Z11.0)  

Z11.6 Special screening examination for other 
protozoal diseases and helminthiases 
Excl.:  protozoal intestinal disease (Z11.0)  

Z11.8 Special screening examination for other 
infectious and parasitic diseases 

Chlamydial  

Rickettsial  

Spirochaetal 

diseases 

Mycoses 

Z11.9 Special screening examination for 
infectious and parasitic diseases, 
unspecified 

Z12 Special screening examination for 
neoplasms 

Z12.0 Special screening examination for 
neoplasm of stomach 

Z12.1 Special screening examination for 
neoplasm of intestinal tract 

Z12.2 Special screening examination for 
neoplasm of respiratory organs 

Z12.3 Special screening examination for 
neoplasm of breast 
Excl.:  routine mammogram (Z01.6)  

Z12.4 Special screening examination for 
neoplasm of cervix 
Excl.:  when routine test or as part of general 

gynaecological examination (Z01.4)  

Z12.5 Special screening examination for 
neoplasm of prostate 

 

Z10.8 Kiểm tra sức khoẻ tổng quát thường quy 
cho các nhóm dân cư xác định khác 

Học sinh  

Sinh viên 

Z11 Khám sàng lọc đặc biệt các bệnh 
nhiễm khuẩn và ký sinh trùng 

Z11.0 Khám sàng lọc đặc biệt về các bệnh nhiễm 
khuẩn đường ruột 

Z11.1 Khám sàng lọc đặc biệt về  lao phổi 

Z11.2 Khám sàng lọc đặc biệt về các bệnh nhiễm 
khuẩn khác 

Z11.3 Khám sàng lọc đặc biệt các về bệnh nhiễm 
khuẩn lây truyền chủ yếu qua đường tình 
dục 

Z11.4 Khám sàng lọc đặc biệt virus suy giảm 
miễn dịch người (HIV) 

Z11.5 Khám sàng lọc đặc biệt về các bệnh virus 
khác 
Loại trừ:  bệnh đường ruột do virus (Z11.0)  

Z11.6 Khám sàng lọc đặc biệt về các bệnh do 
động vật đơn bào và giun sán  
Loại trừ:  bệnh đường ruột do động vật đơn bào 

(Z11.0)  

Z11.8 Khám sàng lọc đặc biệt về các bệnh nhiễm 
khuẩn và ký sinh trùng  khác 

Chlamydia Bệnh 

Rickettsia 

Xoắn khuẩn 

Nấm 

Z11.9 Khám sàng lọc đặc biệt về các bệnh nhiễm 
khuẩn và ký sinh trùng khác, không xác 
định 

Z12 Khám sàng lọc đặc biệt các khối u 

Z12.0 Khám sàng lọc đặc biệt u dạ dày 

Z12.1 Khám sàng lọc đặc biệt u đường ruột 

Z12.2 Khám sàng lọc đặc biệt u cơ quan hô hấp 

Z12.3 Khám sàng lọc đặc biệt u vú 
Loại trừ:  X quang vú thường quy (Z01.6)  

Z12.4 Khám sàng lọc đặc biệt về u cổ tử cung 
Loại trừ:  khi khám thường quy  hoặc chỉ là một 

phần của khám phụ khoa tổng quát 

(Z01.4)  

Z12.5 Khám sàng lọc đặc biệt u tiền liệt tuyến 
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Z12.6 Special screening examination for 
neoplasm of bladder 

Z12.8 Special screening examination for 
neoplasms of other sites 

Z12.9 Special screening examination for 
neoplasm, unspecified 

Z13 Special screening examination for 
other diseases and disorders 

Z13.0 Special screening examination for 
diseases of the blood and blood-forming 
organs and certain disorders involving the 
immune mechanism 

Z13.1 Special screening examination for 
diabetes mellitus 

Z13.2 Special screening examination for 
nutritional disorders 

Z13.3 Special screening examination for mental 
and behavioural disorders 
Alcoholism  

Depression  

Mental retardation 

Z13.4 Special screening examination for certain 
developmental disorders in childhood 
Excl.:  routine development testing of infant or 

child (Z00.1)  

Z13.5 Special screening examination for eye and 
ear disorders 

Z13.6 Special screening examination for 
cardiovascular disorders 

Z13.7 Special screening examination for 
congenital malformations, deformations 
and chromosomal abnormalities 

Z13.8 Special screening examination for other 
specified diseases and disorders 
Dental disorder  

Endocrine and metabolic disorders 

Excl.:  diabetes mellitus (Z13.1)  

Z13.9 Special screening examination, 
unspecified 

Persons with potential health hazards 
related to communicable diseases 
(Z20-Z29)  

Z20 Contact with and exposure to 
communicable diseases 

Z20.0 Contact with and exposure to intestinal 
infectious diseases 

Z20.1 Contact with and exposure to tuberculosis 

 

 

Z12.6 Khám sàng lọc đặc biệt u bàng quang 

Z12.8 Khám sàng lọc đặc biệt khối u ở vị trí khác 

Z12.9 Khám sàng lọc đặc biệt khối u, không xác 
định 

Z13 Khám sàng lọc đặc biệt các bệnh 
và các rối loạn khác 

Z13.0 Khám sàng lọc đặc biệt các bệnh về máu 
và các cơ quan tạo máu và một số rối loạn 
liên quan đến cơ chế miễn dịch 

Z13.1 Khám sàng lọc đặc biệt đái tháo đường 

Z13.2 Khám sàng lọc đặc biệt các rối loạn dinh 
dưỡng 

Z13.3 Khám sàng lọc đặc biệt các rối loạn tâm 
thần và hành vi 
Nghiện rượu  

Trầm cảm 

Chậm phát triển tâm thần  

Z13.4 Khám sàng lọc đặc biệt một số loạn phát 
triển của trẻ em 
Loại trừ:  Lượng giá sự phát triển bình thường 

của trẻ nhỏ (Z00.1)  

Z13.5 Khám sàng lọc đặc biệt các rối loạn thị 
giác và thính giác 

Z13.6 Khám sàng lọc đặc biệt các rối loạn tim 
mạch 

Z13.7 Khám sàng lọc đặc biệt các dị dạng bẩm 
sinh, các biến dạng khác và các bất 
thường nhiễm sắc thể 

Z13.8 Khám sàng lọc đặc biệt các bệnh và các 
rối loạn xác định khác 
Rối loạn răng 

Các rối loạn nội tiết và chuyển hoá  

Loại trừ:  bệnh đái tháo đường (Z13.1)  

Z13.9 Khám sàng lọc đặc biệt, không xác định 

 

Những người có nguy cơ tiềm tàng về 
sức khoẻ liên quan đến các bệnh lây 
truyền 
(Z20-Z29)  

Z20 Tiếp xúc và phơi nhiễm với các 
bệnh lây truyền 

Z20.0 Tiếp xúc và phơi nhiễm với các bệnh 
nhiễm khuẩn đường ruột 

Z20.1 Tiếp xúc và phơi nhiễm với vi khuẩn lao 
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Z20.2 Contact with and exposure to infections 
with a predominantly sexual mode of 
transmission 

Z20.3 Contact with and exposure to rabies 

Z20.4 Contact with and exposure to rubella 

Z20.5 Contact with and exposure to viral 
hepatitis 

Z20.6 Contact with and exposure to human 
immunodeficiency virus [HIV] 
Excl.:  asymptomatic human immunodeficiency 

virus [HIV] infection status (Z21)  

Z20.7 Contact with and exposure to pediculosis, 
acariasis and other infestations 

Z20.8 Contact with and exposure to other 
communicable diseases 

Z20.9 Contact with and exposure to unspecified 
communicable disease 

Z21 Asymptomatic human 
immunodeficiency virus [HIV] 
infection status 
HIV positive NOS 

Excl.:  contact with or exposure to human 

immunodeficiency virus [HIV] (Z20.6)  

human immunodeficiency virus [HIV] 

disease (B20-B24)  

lhuman immunodeficiency virus [HIV] 

disease complicating pregnancy, 

childbirth and the puerperium (O98.7)  

laboratory evidence of human 

immunodeficiency virus [HIV] (R75)  

Z22 Carrier of infectious disease 
Incl.:  suspected carrier 

Z22.0 Carrier of typhoid 

Z22.1 Carrier of other intestinal infectious 
diseases 

Z22.2 Carrier of diphtheria 

Z22.3 Carrier of other specified bacterial 
diseases 
Carrier of bacterial disease due to:  

 meningococci  

 staphylococci  

 streptococci 

Z22.4 Carrier of infections with a predominantly 
sexual mode of transmission 
Carrier of:  

 gonorrhoea  

 syphilis 

Z22.5 Carrier of viral hepatitis 
Hepatitis B surface antigen [HBsAg] carrier 

Z22.6 Carrier of human T-lymphotropic virus 
type- 1 [HTLV-1] infection 

Z20.2 Tiếp xúc và phơi nhiễm với các bệnh 
nhiễm khuẩn lây truyền chủ yếu qua đường tình 
dục 

Z20.3 Tiếp xúc và phơi nhiễm với bệnh virus dại 

Z20.4 Tiếp xúc và phơi nhiễm với virus rubella  

Z20.5 Tiếp xúc và phơi nhiễm với virus viêm gan  

Z20.6 Tiếp xúc và phơi nhiễm với virus suy giảm 
miễn dịch người (HIV) 
Loại trừ:  trạng thái nhiễm virus suy giảm miễn 

dịch người không triệu chứng (HIV) 

(Z21)  

Z20.7 Tiếp xúc và phơi nhiễm với chấy rận, giun 
đũa và  các ký sinh trùng khác 

Z20.8 Tiếp xúc và phơi nhiễm với các bệnh lây 
truyền khác 

Z20.9 Tiếp xúc và phơi nhiễm với bệnh lây 
truyền không xác định 

Z21 Trạng thái nhiễm virus suy giảm 
miễn dịch (HIV) không triệu chứng 
 

HIV dương tính không xác định 

Loại trừ:  tiếp xúc và phơi nhiễm với virus suy 

giảm miễn dịch người [HIV] (Z20.6)  

 bệnh virus suy giảm miễn dịch người 

[HIV] (B20-B24)  

bệnh do virus suy giảm miễn dịch 

[HIV] gây biến chứng thai nghén, khi 

đẻ và sau đẻ (O98.7) 

dấu hiệu cận lâm sàng của virus gây 

suy giảm miễn dịch người [HIV] 

(R75)  

Z22 Mang mầm bệnh nhiễm khuẩn 
Bao gồm:  nghi ngờ mang mầm bệnh 

Z22.0 Mang mầm bệnh thương hàn 

Z22.1 Mang mầm bệnh nhiễm khuẩn đường ruột 
khác 

Z22.2 Mang mầm bệnh bạch hầu 

Z22.3 Mang mầm các bệnh các vi khuẩn xác định 
khác 
Mang bệnh nhiễm khuẩn do:  

 màng não cầu khuẩn  

 tụ cầu khuẩn 

 liên cầu khuẩn  

Z22.4 Mang mầm các bệnh nhiễm khuẩn lây chủ 
yếu qua đường tình dục 
Mang:  

 lậu  

 giang mai 

Z22.5 Mang virus viêm gan 
Mang kháng thể bề mặt viêm gan B [HBsAg] 

Z22.6 Mang virus typ 1 hướng lympho T người 
[HTLV.1 ] 
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Z22.8 Carrier of other infectious diseases 

Z22.9 Carrier of infectious disease, unspecified 

Z23 Need for immunization against 
single bacterial diseases 
Excl.:  immunization:  

 against combinations of diseases 

(Z27.-)  

 not carried out (Z28.-)  

Z23.0 Need for immunization against cholera 
alone 

Z23.1 Need for immunization against typhoid-
paratyphoid alone [TAB] 

Z23.2 Need for immunization against 
tuberculosis [BCG] 

Z23.3 Need for immunization against plague 

Z23.4 Need for immunization against tularaemia 

Z23.5 Need for immunization against tetanus 
alone 

Z23.6 Need for immunization against diphtheria 
alone 

Z23.7 Need for immunization against pertussis 
alone 

Z23.8 Need for immunization against other 
single bacterial diseases 

Z24 Need for immunization against 
certain single viral diseases 
Excl.:  immunization:  

 against combinations of diseases 

(Z27.-)  

 not carried out (Z28.-)  

Z24.0 Need for immunization against 
poliomyelitis 

Z24.1 Need for immunization against arthropod-
borne viral encephalitis 

Z24.2 Need for immunization against rabies 

Z24.3 Need for immunization against yellow 
fever 

Z24.4 Need for immunization against measles 
alone 

Z24.5 Need for immunization against rubella 
alone 

Z24.6 Need for immunization against viral 
hepatitis 

Z25 Need for immunization against 
other single viral diseases 
Excl.:  immunization:  

 against combinations of diseases (Z27.-)  

 not carried out (Z28.-)  

Z22.8 Mang mầm bệnh nhiễm khuẩn khác 

Z22.9 Mang mầm bệnh nhiễm khuẩn, không xác 
định 

Z23 Cần tiêm chủng phòng các bệnh 
nhiễm khuẩn đơn thuần  

Loại trừ:  tiêm chủng:  

 phòng các bệnh phối hợp (Z27.-)  

 người chưa tiêm chủng (Z28.-)  

Z23.0 Tiêm chủng phòng thương hàn đơn độc 

Z23.1 Tiêm chủng phòng thương hàn - phó 
thương hàn đơn độc [TAB] 

Z23.2 Tiêm chủng phòng lao [BCG] 

Z23.3 Tiêm chủng phòng dịch hạch 

Z23.4 Tiêm chủng phòng tularemia 

Z23.5 Tiêm chủng phòng uốn ván đơn độc 

Z23.6 Tiêm chủng phòng bạch hầu đơn độc 

Z23.7 Tiêm chủng phòng ho gà đơn độc 

Z23.8 Tiêm chủng phòng bệnh nhiễm khuẩn đơn 
thuần khác 

Z24 Cần tiêm chủng phòng một số bệnh 
virus đơn thuần 
Loại trừ:  tiêm chủng:  

 phòng bệnh phối hợp (Z27.-)  

 người chưa tiêm chủng (Z28.-)  

Z24.0 Tiêm chủng phòng bại liệt 

Z24.1 Tiêm chủng phòng viêm não virus do tiết 
túc mang 

Z24.2 Tiêm chủng phòng bệnh dại 

Z24.3 Tiêm chủng phòng sốt vàng da 

Z24.4 Tiêm chủng phòng sởi đơn độc 

Z24.5 Tiêm chủng phòng rubêôn đơn độc 

Z24.6 Tiêm chủng phòng viêm gan virus 

Z25 Cần tiêm chủng phòng các bệnh 
virus khác 
Loại trừ:  tiêm chủng:  

 phòng các bệnh phối hợp (Z27.-)  

 người chưa tiêm chủng (Z28.-)  
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Z25.0 Need for immunization against mumps 
alone 

Z25.1 Need for immunization against influenza 

Z25.8 Need for immunization against other 
specified single viral diseases 

Z26 Need for immunization against 
other single infectious diseases 
Excl.:  immunization:  

 against combinations of diseases (Z27.-)  

 not carried out (Z28.-)  

Z26.0 Need for immunization against 
leishmaniasis 

Z26.8 Need for immunization against other 
specified single infectious diseases 

Z26.9 Need for immunization against unspecified 
infectious disease 
Need for immunization NOS 

Z27 Need for immunization against 
combinations of infectious 
diseases 
Excl.:  immunization not carried out (Z28.-)  

Z27.0 Need for immunization against cholera 
with typhoid-paratyphoid [cholera  †  TAB] 

Z27.1 Need for immunization against diphtheria-
tetanus-pertussis, combined [DTP] 

Z27.2 Need for immunization against diphtheria-
tetanus-pertussis with typhoid-
paratyphoid [DTP  †  TAB] 

Z27.3 Need for immunization against diphtheria-
tetanus-pertussis with poliomyelitis [DTP  
†  polio] 

Z27.4 Need for immunization against measles-
mumps-rubella [MMR] 

Z27.8 Need for immunization against other 
combinations of infectious diseases 

Z27.9 Need for immunization against unspecified 
combinations of infectious diseases 

Z28 Immunization not carried out 

Z28.0 Immunization not carried out because of 
contraindication 

Z28.1 Immunization not carried out because of 
patient's decision for reasons of belief or 
group pressure 

Z28.2 Immunization not carried out because of 
patient's decision for other and 
unspecified reasons 

Z28.8 Immunization not carried out for other 
reasons 

Z25.0 Tiêm chủng phòng bệnh quai bị đơn độc 

Z25.1 Tiêm chủng phòng bệnh cúm 

Z25.8 Tiêm chủng phòng các bệnh virus đơn độc 
xác định khác 

Z26 Cần tiêm chủng phòng các bệnh 
nhiễm khuẩn đơn độc khác 
Loại trừ:  tiêm chủng:  

 phòng các bệnh phối hợp (Z27.-)  

 người chưa tiêm chủng (Z28.-)  

Z26.0 Tiêm chủng phòng lesmania 

Z26.8 Tiêm chủng phòng các bệnh nhiễm khuẩn 
đơn độc  xác định khác 

Z26.9 Tiêm chủng phòng các bệnh nhiễm khuẩn 
không xác định  
Tiêm chủng ,không xác định 

Z27 Cần tiêm chủng phòng các bệnh 
nhiễm khuẩn phối hợp 
Loại trừ:  người chưa tiêm chủng (Z28.-)  

Z27.0 Tiêm chủng phòng tả kèm theo thương 
hàn - phó thương hàn [tả + TAB] 

Z27.1 Tiêm chủng phòng bạch hầu - uốn ván - ho 
gà phối hợp [DTP] 

Z27.2 Tiêm chủng phòng bạch hầu - uốn ván - ho 
gà kèm theo thương hàn - phó thương hàn 
[DPT + TAB] 

Z27.3 Tiêm chủng phòng bạch hầu - uốn ván - ho 
gà kèm bại liệt [DPT+ bại liệt] 

Z27.4 Tiêm chủng phòng sởi - quai bị - rubêôn 
[MMR] 

Z27.8 Tiêm chủng phòng các bệnh nhiễm khuẩn 
phối hợp khác 

Z27.9 Tiêm chủng phòng các bệnh nhiễm khuẩn 
phối hợp không đặc hiệu khác 

Z28 Chưa tiêm chủng 

Z28.0 Chưa tiêm chủng do chống chỉ định 

Z28.1 Chưa tiêm chủng do người bệnh chưa tin 
hay do áp lực của nhóm 

Z28.2 Chưa tiêm chủng do người bệnh chưa 
quyết định vì những lý do không xác định 
khác 

Z28.8 Chưa tiêm chủng vì những lý do khác 

 

 

 

 

 



807 

 

Z28.9 Immunization not carried out for 
unspecified reason 

Z29 Need for other prophylactic 
measures 
Excl.:  desensitization to allergens (Z51.6)  

prophylactic surgery (Z40.-)  

Z29.0 Isolation 
Admission to protect the individual from his or her 

surroundings or for isolation of individual after 

contact with infectious disease 

Z29.1 Prophylactic immunotherapy 
Administration of immunoglobulin 

Z29.2 Other prophylactic chemotherapy 
Chemoprophylaxis  

Prophylactic antibiotic therapy 

Z29.8 Other specified prophylactic measures 

Z29.9 Prophylactic measure, unspecified 

 

Persons encountering health services 
in circumstances related to 
reproduction 
(Z30-Z39)  

Z30 Contraceptive management 

Z30.0 General counselling and advice on 
contraception 
Family planning advice NOS  

Initial prescription of contraceptives 

Z30.1 Insertion of (intrauterine) contraceptive 
device 

Z30.2 Sterilization 
Admission for interruption of fallopian tubes or 

vasa deferentia 

Z30.3 Menstrual extraction 
Interception of pregnancy  

Menstrual regulation 

Z30.4 Surveillance of contraceptive drugs 
Repeat prescription for contraceptive pill or other 

contraceptive drugs  

Routine examination for contraceptive 

maintenance 

Z30.5 Surveillance of (intrauterine) contraceptive 
device 
Incl.:  Checking, reinsertion or removal of 

(intrauterine) contraceptive device 

Z30.8 Other contraceptive management 
Postvasectomy sperm count 

Z30.9 Contraceptive management, unspecified 

Z31 Procreative management 
Excl.:  complications associated with artificial 

fertilization (N98.-)  

Z28.9 Chưa tiêm chủng vì lý do không xác định 

Z29 Cần có các biện pháp phòng bệnh 
khác 
Loại trừ:  giải mẫn cảm với dị nguyên (Z51.6)  

 phẫu thuật dự phòng (Z40.-)  

Z29.0 Cách ly 
để bảo vệ cá nhân với người bệnh nhiễm khác hay 

để cách ly cá nhân sau khi đã tiếp xúc với bệnh 

nhiễm khuẩn 

Z29.1 Miễn dịch liệu pháp dự phòng 
Điều trị bằng immunoglobulin 

Z29.2 Hoá trị liệu dự phòng khác 
Hoá trị liệu dự phòng  

Kháng sinh trị liệu dự phòng 

Z29.8 Các biện pháp dự phòng đặc hiệu khác 

Z29.9 Biện pháp dự phòng, không đặc hiệu 

người bệnh đến cơ sở y tế vìcác vấn 
đề liên quan đến sinh sản 
(Z30-Z39)  

Z30 Tránh thai 

Z30.0 Tư vấn tổng quát và lời khuyên tránh thai 
Lời khuyên về kế hoạch hoá gia đình không xác 

định 

Chỉ dẫn ban đầu về tránh thai  

Z30.1 Đặt dụng cụ tránh thai (trong tử cung) 

Z30.2 Triệt sản 
Nhập viện để thắt vòi trứng hay thắt ống dẫn tinh 

Z30.3 Hút kinh nguyệt 
Đình chỉ thai nghén 

Điều hoà kinh nguyệt  

Z30.4 Theo dõi sử dụng thuốc tránh thai 
Nhắc lại chỉ định viên tránh thai hay thuốc tránh 

thai khác 

Khám thường quy để duy trì tránh thai  

Z30.5 Theo dõi dụng cụ tránh thai (trong tử 
cung) 
Kiểm tra, đặt lại hay tháo dụng cụ tránh thai (trong 

tử cung) 

Z30.8 Quản lí tránh thai khác 
Đếm tinh trùng sau cắt bỏ ống dẫn tinh 

Z30.9 Quản lí tránh thai, không xác định 

Z31 Quản lý sinh sản 
Loại trừ:  các tai biến của thụ tinh nhân tạo 

(N98.-)  
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Z31.0 Tuboplasty or vasoplasty after previous 
sterilization 

Z31.1 Artificial insemination 

Z31.2 In vitro fertilization 
Admission for harvesting or implantation of ova 

Z31.3 Other assisted fertilization methods 

Z31.4 Procreative investigation and testing 
Fallopian insufflation  

Sperm count 

Excl.:  postvasectomy sperm count (Z30.8)  

Z31.5 Genetic counselling 

Z31.6 General counselling and advice on 
procreation 

Z31.8 Other procreative management 

Z31.9 Procreative management, unspecified 

Z32 Pregnancy examination and test 

Z32.0 Pregnancy, not (yet) confirmed 

Z32.1 Pregnancy confirmed 

Z33 Pregnant state, incidental 
Pregnant state NOS 

Z34 Supervision of normal pregnancy 

Z34.0 Supervision of normal first pregnancy 

Z34.8 Supervision of other normal pregnancy 

Z34.9 Supervision of normal pregnancy, 
unspecified 

Z35 Supervision of high-risk pregnancy 

Z35.0 Supervision of pregnancy with history of 
infertility 

Z35.1 Supervision of pregnancy with history of 
abortive outcome 
Supervision of pregnancy with history of:  

 hydatidiform mole  

 vesicular mole 

Excl.:  habitual aborter:  

 care during pregnancy (O26.2)  

 without current pregnancy (N96)  

 
Z35.2 Supervision of pregnancy with other poor 

reproductive or obstetric history 
Supervision of pregnancy with history of:  

 conditions classifiable to O10-O92  

 neonatal death  

 stillbirth 

Z35.3 Supervision of pregnancy with history of 
insufficient antenatal care 
Pregnancy:  

 concealed  

Z31.0 Tái tạo vòi trứng hay ống dẫn tinh sau khi 
dùng biện pháp triệt sản trước đó 

Z31.1 Thụ tinh nhân tạo 

Z31.2 Thụ tinh trong ống nghiệm 
Nhập viện để thụ tinh hay cấy (trứng) 

Z31.3 Các phương pháp hỗ trợ sinh sản khác 

Z31.4 Thăm khám lượng giá và  xét nghiệm sinh 
sản 

Bơm hơi vòi trứng  

Đếm tinh trùng 

Loại trừ:  đếm tinh trùng sau cắt bỏ ống dẫn tinh 

(Z30.8)  

Z31.5 Tư vấn về gen 

Z31.6 Tư vấn tổng quát và lời khuyên về sinh 
sản 

Z31.8 Quản lý sinh sản khác 

Z31.9 Quản lý sinh sản ,không xác định 

Z32 Thăm khám và xét nghiệm xác định 
có thai  

Z32.0 Có thai chưa khẳng định 

Z32.1 Có thai đã được khẳng định 

Z33 Tình trạng có thai ,tình cờ 
Tình trạng có thai không xác định khác 

Z34 Theo dõi thai bình thường 

Z34.0 Theo dõi  thai bình thường lần đầu 

Z34.8 Theo dõi  thai bình thường khác 

Z34.9 Theo dõi thai bình thường, không xác định 

Z35 Theo dõi  thai có nguy cơ cao 

Z35.0 Theo dõi  thai phụ có tiền sử vô sinh 

Z35.1 Theo dõi  thai phụ có tiền sử sảy thai 
Theo dõi thai phụ có tiền sử:  

 chửa trứng 

 chửa nang trứng  

Loại trừ:  hay sảy thai:  

 chăm sóc trong thời kỳ mang thai 

(O26.2)  

 hiện không mang thai (N96)  

 
Z35.2 Theo dõi thai phụ có bệnh sử chửa khó 

hoặc đẻ khó 
Theo dõi thai phụ có tiền sử về:  

 các  tình trạng bệnh phân loại tại 010-092  

 chết sơ sinh  

 chết khi đẻ 

Z35.3 Theo dõi thai phụ có tiền sử chăm sóc 
trước sinh không đầy đủ 
Mang thai:  

 dấu diếm  
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 hidden 

Z35.4 Supervision of pregnancy with grand 
multiparity 
Excl.:  multiparity without current pregnancy 

(Z64.1)  

Z35.5 Supervision of elderly primigravida 

Z35.6 Supervision of very young primigravida 

Z35.7 Supervision of high-risk pregnancy due to 
social problems 

Z35.8 Supervision of other high-risk pregnancies 

Z35.9 Supervision of high-risk pregnancy, 
unspecified 

Z36 Antenatal screening 
Excl.:  abnormal findings on antenatal screening 

of mother (O28.-)  

routine prenatal care (Z34-Z35)  

Z36.0 Antenatal screening for chromosomal 
anomalies 
Amniocentesis  

Placental sample (taken vaginally) 

Z36.1 Antenatal screening for raised 
alphafetoprotein level 

Z36.2 Other antenatal screening based on 
amniocentesis 

Z36.3 Antenatal screening for malformations 
using ultrasound and other physical 
methods 

Z36.4 Antenatal screening for fetal growth 
retardation using ultrasound and other 
physical methods 

Z36.5 Antenatal screening for isoimmunization 

Z36.8 Other antenatal screening 
Screening for haemoglobinopathy 

Z36.9 Antenatal screening, unspecified 

Z37 Outcome of delivery 
Note:  This category is intended for use as an 

additional code to identify the outcome of 

delivery on the mother's record. 

Z37.0 Single live birth 

Z37.1 Single stillbirth 

Z37.2 Twins, both liveborn 

Z37.3 Twins, one liveborn and one stillborn 

Z37.4 Twins, both stillborn 

Z37.5 Other multiple births, all liveborn 

Z37.6 Other multiple births, some liveborn 

Z37.7 Other multiple births, all stillborn 

 
 

 trốn tránh 

Z35.4 Theo dõi  thai với các bà mẹ đẻ nhiều lần 
Loại trừ:  đẻ nhiều hiện không mang thai(Z64.1)  

Z35.5 Theo dõi thai lần đầu ở người nhiều tuổi 

Z35.6 Theo dõi thai lần đầu ở người quá trẻ tuổi 

Z35.7 Theo dõi  thai có nguy cơ cao do các vấn 
đề xã hội 

Z35.8 Theo dõi  thai có nguy cơ cao khác 

Z35.9 Theo dõi  thai có nguy cơ cao, không xác 
định 

Z36 Khám sàng lọc trước sinh 
Loại trừ:  những phát hiện bất thường khi khám 

sàng lọc trước sinh của bà mẹ (O28.-)  

 Chăm sóc trước sinh thường quy (Z34-

Z35)  

Z36.0 Khám sàng lọc trước sinh về bất thường 
nhiễm sắc thể 
Chọc màng ối qua thành bụng  

Lấy mẫu rau thai (qua âm đạo) 

Z36.1 Khám sàng lọc trước sinh về mức 
Alphafetoprotein tăng 

Z36.2 Khám sàng lọc trước sinh khác dựa vào 
chọc màng ối qua thành bụng 

Z36.3 Khám sàng lọc trước sinh về các dị dạng 
qua siêu âm hay phương pháp vật lý khác 

Z36.4 Khám sàng lọc trước sinh  về thai chậm 
lớn bằng siêu âm hay các phương pháp 
vật lý khác 

Z36.5 Khám sàng lọc trước sinh về miễn dịch 
đồng loại 

Z36.8 Khám sàng lọc trước sinh khác 
Khám sàng lọc về bệnh lý hemoglobin 

Z36.9 Khám sàng lọc trước sinh, không xác định 

Z37 Trẻ sinh (đẻ) 
Chú ý:  Mục này sử dụng như mã bổ sung để 

xác định kết quả của cuộc chuyển dạ 

trong hồ sơ bệnh án của bà mẹ. 

Z37.0 Sinh một con, trẻ sống 

Z37.1 Sinh một con,trẻ chết khi sinh 

Z37.2 Sinh đôi, sống cả hai trẻ 

Z37.3 Sinh đôi, một trẻ sinh ra sống, một trẻ chết 
khi sinh 

Z37.4 Sinh đôi, cả hai chết khi sinh 

Z37.5 Sinh nhiều con, tất cả đều sống 

Z37.6 Sinh nhiều con, trong đó một số trẻ sinh ra 
sống 

Z37.7 Sinh nhiều con, tất cả chết khi sinh 
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Z37.9 Outcome of delivery, unspecified 
Multiple birth NOS  

Single birth NOS 

Z38 Liveborn infants according to place 
of birth 

Z38.0 Singleton, born in hospital 

Z38.1 Singleton, born outside hospital 

Z38.2 Singleton, unspecified as to place of birth 
Liveborn infant NOS 

Z38.3 Twin, born in hospital 

Z38.4 Twin, born outside hospital 

Z38.5 Twin, unspecified as to place of birth 

Z38.6 Other multiple, born in hospital 

Z38.7 Other multiple, born outside hospital 

Z38.8 Other multiple, unspecified as to place of 
birth 

Z39 Postpartum care and examination 

Z39.0 Care and examination immediately after 
delivery 
Care and observation in uncomplicated cases 

Excl.:  care for postpartum complications - see 

Alphabetical Index 

Z39.1 Care and examination of lactating mother 
Supervision of lactation 

Excl.:  disorders of lactation (O92.-)  

Z39.2 Routine postpartum follow-up 

 

Persons encountering health services 
for specific procedures and health 
care 
(Z40-Z54)  
 
Note:  Categories Z40-Z54 are intended for use to 

indicate a reason for care. They may be used for 

patients who have already been treated for a 

disease or injury, but who are receiving follow-up 

or prophylactic care, convalescent care, or care to 

consolidate the treatment, to deal with residual 

states, to ensure that the condition has not 

recurred, or to prevent recurrence. 

Excl.:  follow-up examination for medical 

surveillance after treatment (Z08-Z09)  

Z40 Prophylactic surgery 

Z40.0 Prophylactic surgery for risk-factors 
related to malignant neoplasms 
Admission for prophylactic organ removal 

Z40.8 Other prophylactic surgery 

Z37.9 Chuyển dạ đẻ, không xác định 
Sinh nhiều con, không xác định 

Sinh một con, không xác định  

Z38 Trẻ sinh ra sống( theo nơi sinh) 

Z38.0 Sinh một con, tại bệnh viện 

Z38.1 Trẻ sinh đơn ngoài bệnh viện 

Z38.2 Trẻ sinh đơn, nơi sinh không xác định 
Trẻ sinh ra còn sống không xác định 

Z38.3 Trẻ sinh đôi tại bệnh viện 

Z38.4 Sinh đôi ,ngoài bệnh viện 

Z38.5 Sinh đôi, nơi sinh không xác định 

Z38.6 Sinh nhiều con, sinh tại bệnh viện 

Z38.7     Sinh nhiều con, ngoài bệnh viện 

Z38.8 Sinh nhiều con, nơi sinh không xác định  

Z39 Chăm sóc và thăm khám sau đẻ 

Z39.0 Chăm sóc và khám ngay sau đẻ 
Chăm sóc và theo dõi những trường hợp không có 

tai biến 

Loại trừ:  chăm sóc các tai biến sau đẻ - xem 

bảng mục lục chỉ dẫn thứ tự theo vần 

chữ cái 

Z39.1 Chăm sóc và khám các bà mẹ cho con bú 
Theo dõi tiết sữa 

Loại trừ:  rối loạn tiết sữa (O92.-)  

Z39.2 Theo dõi thường quy sau đẻ 

 
Những người đến cơ sở y tế để được 
chăm sóc và tiến hành các thủ thuật 
đặc biệt  
(Z40-Z54)  
 
Note:   Phân loại Z40 -Z54 sử dụng để chỉ ra lý do cần 

chăm sóc. Chúng có thể sử dụng cho những 

người bệnh đã được điều trị một bệnh hay một 

chấn thương, nhưng vẫn tiếp tục được theo dõi 

hay chăm sóc dự phòng, dưỡng bệnh, hay chăm 

sóc cũng cố điều trị, nhằm giải quyết những 

tình trạng tồn đọng, bảo đảm cho bệnh không 

tái diễn hay phòng ngừa tái diễn. 

Loại trừ:  khám để theo dõi y học sau điều trị (Z08-Z09)  

Z40 Phẫu thuật dự phòng 

Z40.0 Phẫu thuật dự phòng các nguy cơ liên 
quan đến khối u ác tính 
Nhập viện để cắt bỏ dự phòng cơ quan 

Z40.8 Phẫu thuật dự phòng khác 
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Z40.9 Prophylactic surgery, unspecified 

Z41 Procedures for purposes other than 
remedying health state 

Z41.0 Hair transplant 

Z41.1 Other plastic surgery for unacceptable 
cosmetic appearance 
Breast implant 

Excl.:  plastic and reconstructive surgery 

following healed injury or operation 

(Z42.-)  

Z41.2 Routine and ritual circumcision 

Z41.3 Ear piercing 

Z41.8 Other procedures for purposes other than 
remedying health state 

Z41.9 Procedure for purposes other than 
remedying health state, unspecified 

Z42 Follow-up care involving plastic 
surgery 
Incl.:  plastic and reconstructive surgery 

following healed injury or operation  

 repair of scarred tissue 

Excl.:  plastic surgery:  

 as treatment for current injury - code 

to relevant injury - see Alphabetical 

Index  

 for unacceptable cosmetic appearance 

(Z41.1)  

Z42.0 Follow-up care involving plastic surgery of 
head and neck 

Z42.1 Follow-up care involving plastic surgery of 
breast 

Z42.2 Follow-up care involving plastic surgery of 
other parts of trunk 

Z42.3 Follow-up care involving plastic surgery of 
upper extremity 

Z42.4 Follow-up care involving plastic surgery of 
lower extremity 

Z42.8 Follow-up care involving plastic surgery of 
other body part 

Z42.9 Follow-up care involving plastic surgery, 
unspecified 

Z43 Attention to artificial openings 
Incl.:  closure  

 passage of sounds or bougies  

 reforming  

 removal of catheter  

 toilet or cleansing 

Excl.:  artificial opening status only, without 

need for care (Z93.-)  

 complications of external stoma  

 (J95.0, K91.4, N99.5)  

Z40.9 Phẫu thuật dự phòng, không xác định 

Z41 Các thủ thuật vì những mục đích 
khác không phải phục hồi sức khoẻ 

Z41.0 Cấy tóc 

Z41.1 Phẫu thuật tạo hình do vẻ bên ngoài xấu 
Cấy vú 

Loại trừ:  phẫu thuật tái tạo và tạo hình tiếp theo 

khi vết thương đã lành hay đã phẫu 

thuật (Z42.-)  

Z41.2 Cắt bao qui đầu theo tập tục và thường 
quy 

Z41.3 Bấm lỗ tai 

Z41.8 Các thủ thuật khác vì các mục đích khác 
không phải phục hồi sức khoẻ 

Z41.9 Các thủ thuật vì những mục đích khác 
không phải phục hồi sức khoẻ, không xác 
định 

Z42 Chăm sóc theo dõi liên quan phẫu 
thuật tạo hình 
Bao gồm:  phẫu thuật tái tạo và tạo hình tiếp theo 

vết thương đã lành hay đã phẫu thuật. 

 sửa tổ chức sẹo 

Loại trừ:  phẫu thuật tạo hình:  

 trong khi điều trị vết thương hiện 

có - mã số của vết thương - xem 

danh mục xếp theo thứ tự vần chữ 

cái  

 vì vẻ bề ngoài xấu(Z41.1)  

Z42.0 Chăm sóc theo dõi phẫu thuật tạo hình 
vùng đầu và cổ 

Z42.1 Chăm sóc theo dõi phẫu thuật tạo hình vú 

Z42.2 Chăm sóc theo dõi phẫu thuật tạo hình các 
phần khác của thân mình 

Z42.3 Chăm sóc theo dõi phẫu thuật tạo hình chi 
trên 

Z42.4 Chăm sóc theo dõi phẫu thuật tạo hình chi 
dưới 

Z42.8 Chăm sóc theo dõi phẫu thuật tạo hình các 
phần khác của cơ thể 

Z42.9 Chăm sóc theo dõi phẫu thuật tạo hình 
không xác định 

Z43 Chăm sóc các lỗ mở nhân tạo 
Bao gồm:  đóng 

luồn ống thông hay nong  

tái tạo  

thay ống catheter  

 đi vệ sinh hoặc lau rửa  

Loại trừ:  chỉ là tình trạng lỗ mở nhân tạo, không 

có nhu cầu  chăm sóc (Z93.-)  

những tai biến của lỗ thoát bên ngoài 

(J95.0, K91.4, N99.5)  
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fitting and adjustment of prosthetic and 

other devices (Z44-Z46)  

Z43.0 Attention to tracheostomy 

Z43.1 Attention to gastrostomy 

Z43.2 Attention to ileostomy 

Z43.3 Attention to colostomy 

Z43.4 Attention to other artificial openings of 
digestive tract 

Z43.5 Attention to cystostomy 

Z43.6 Attention to other artificial openings of 
urinary tract 
Nephrostomy  

Ureterostomy  

Urethrostomy 

Z43.7 Attention to artificial vagina 

Z43.8 Attention to other artificial openings 

Z43.9 Attention to unspecified artificial opening 

Z44 Fitting and adjustment of external 
prosthetic device 
Excl.:  presence of prosthetic device (Z97.-)  

Z44.0 Fitting and adjustment of artificial arm 
(complete)(partial) 

Z44.1 Fitting and adjustment of artificial leg 
(complete)(partial) 

Z44.2 Fitting and adjustment of artificial eye 
Excl.:  mechanical complication of ocular 

prosthesis (T85.3)  

Z44.3 Fitting and adjustment of external breast 
prosthesis 

Z44.8 Fitting and adjustment of other external 
prosthetic devices 

Z44.9 Fitting and adjustment of unspecified 
external prosthetic device 

Z45 Adjustment and management of 
implanted device 
Excl.:  malfunction or other complications of 

device - see Alphabetical Index  

presence of prosthetic and other devices 

(Z95-Z97)  

Z45.0 Adjustment and management of cardiac 
pacemaker 
Checking and testing cardiac devices 

Z45.1 Adjustment and management of infusion 
pump 

Z45.2 Adjustment and management of vascular 
access device 

Z45.3 Adjustment and management of implanted 
hearing device 
Bone conduction device  

lắp ráp và điều chỉnh dụng cụ chỉnh 

hình và  dụng cụ khác (Z44-Z46)  

Z43.0 Chăm sóc  lỗ mở khí quản 

Z43.1 Chăm sóc  lỗ mở thông dạ dày 

Z43.2 Chăm sóc  lỗ mở thông hồi tràng 

Z43.3 Chăm sóc  lỗ mở thông đại tràng 

Z43.4 Chăm sóc các lỗ mở nhân tạo khác của 
đường tiêu hoá 

Z43.5 Chăm sóc lỗ mở thông bàng quang 

Z43.6 Chăm sóc các lỗ mở nhân tạo khác của 
đường tiết niệu 
Lỗ mở thông thận 

Lỗ mở niệu đạo 

Lỗ mở niệu quản 

Z43.7 Chăm sóc âm đạo nhân tạo 

Z43.8 Chăm sóc các lỗ mở nhân tạo khác 

Z43.9 Chăm sóc lỗ mở nhân tạo không xác định 

Z44 Lắp ráp và điều chỉnh các dụng cụ 
chỉnh hình bên ngoài 
Loại trừ:  Tồn tại dụng cụ chỉnh hình (Z97.-)  

Z44.0 Lắp ráp và điều chỉnh tay giả (toàn bộ) 
(một phần) 

Z44.1 Lắp ráp và điều chỉnh chân giả (toàn bộ) 
(một phần) 

Z44.2 Lắp ráp và điều chỉnh mắt giả 
Loại trừ:  tai biến cơ học của mắt (T85.3)  

Z44.3 Lắp ráp và điều chỉnh các dụng cụ chỉnh 
hình vú 

Z44.8 Lắp ráp và điều chỉnh các dụng cụ chỉnh 
hình bên ngoài khác 

Z44.9 Lắp ráp và điều chỉnh các dụng cụ chỉnh 
hình bên ngoài, không xác định 

Z45 Điều chỉnh và quản lý dụng cụ cấy 
ghép 

Loại trừ:  hư chức năng hay các tai biến khác 

của dụng cụ - xem bảng chỉ dẫn theo 

thứ tự vần chữ cái. 

 Tồn tại dụng cụ chỉnh hình và các 

dụng cụ khác (Z95-Z97)  

Z45.0 Điều chỉnh và quản lý máy tạo nhịp tim 
Kiểm tra và thử các thiết bị tim 

Z45.1 Điều chỉnh và quản lý bơm tiêm điện 

Z45.2 Điều chỉnh và quản lý dụng cụ tiếp cận 
mạch máu 

Z45.3 Điều chỉnh và quản lý dụng cụ thính giác 
được cấy ghép 
Dụng cụ dẫn truyền xương  

Dụng cụ ốc tai 
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Cochlear device 

Z45.8 Adjustment and management of other 
implanted devices 

Z45.9 Adjustment and management of 
unspecified implanted device 

Z46 Fitting and adjustment of other 
devices 
Excl.:  issue of repeat prescription only (Z76.0)  

malfunction or other complications of 

device - see Alphabetical Index  

presence of prosthetic and other devices 

(Z95-Z97)  

Z46.0 Fitting and adjustment of spectacles and 
contact lenses 

Z46.1 Fitting and adjustment of hearing aid 

Z46.2 Fitting and adjustment of other devices 
related to nervous system and special 
senses 

Z46.3 Fitting and adjustment of dental prosthetic 
device 

Z46.4 Fitting and adjustment of orthodontic 
device 

Z46.5 Fitting and adjustment of ileostomy and 
other intestinal appliances 

Z46.6 Fitting and adjustment of urinary device 

Z46.7 Fitting and adjustment of orthopaedic 
device 
Orthopaedic:  

 brace  

 cast  

 corset  

 shoes 

Z46.8 Fitting and adjustment of other specified 
devices 
Wheelchair 

Z46.9 Fitting and adjustment of unspecified 
device 

Z47 Other orthopaedic follow-up care 
Excl.:  care involving rehabilitation procedures 

(Z50.-)  

complication of internal orthopaedic 

devices, implants and grafts (T84.-)  

follow-up examination after treatment of 

fracture (Z09.4)  

Z47.0 Follow-up care involving removal of 
fracture plate and other internal fixation 
device 
Removal of:  

 pins  

 plates  

 rods  

 screws 

Excl.:  removal of external fixation device 

 

Z45.8 Điều chỉnh và quản lý các dụng cụ cấy 
ghép khác 

Z45.9 Điều chỉnh và quản lý dụng cụ cấy ghép 
không xác định 

Z46 Lắp ráp và điều chỉnh các dụng cụ 
khác 
Loại trừ:  Chỉ lắp lại chỉ định  (Z76.0)  

 Hư chức năng hay tai biến khác của 

dụng cụ - xem bảng chỉ dẫn theo thứ 

tự vần chữ cái  

Sự có mặt các dụng cụ chỉnh hình và 

các dụng cụ khác (Z95-Z97)  

Z46.0 Lắp ráp và điều chỉnh kính và thấu kính 
tiếp xúc 

Z46.1 Lắp ráp và điều chỉnh dụng cụ trợ thính 

Z46.2 Lắp ráp và điều chỉnh các dụng cụ khác 
liên quan tới hệ thần kinh và các giác quan 
đặc biệt 

Z46.3 Lắp ráp và chỉnh hình răng 

Z46.4 Lắp ráp và điều chỉnh dụng cụ chỉnh hình 
răng hàm mặt 

Z46.5 Lắp ráp và điều chỉnh các dụng cụ gắn vào 
hỗng tràng và ruột non 

Z46.6 Lắp ráp và điều chỉnh các dụng cụ tiết niệu 

Z46.7 Lắp ráp và điều chỉnh dụng cụ chỉnh hình 
Chỉnh hình:  

 nẹp chỉnh hình 

 khuôn bột 

 áo nẹp cột sống 

 giầy chỉnh hình 

Z46.8 Lắp ráp và điều chỉnh các dụng cụ đặc 
hiệu khác 
Xe lăn 

Z46.9 Lắp ráp và điều chỉnh dụng cụ không đặc 
hiệu 

Z47 Chăm sóc theo dõi chỉnh hình khác 
Loại trừ:  chăm sóc liên quan đến các phương 

pháp điều trị phục hồi chức năng 

(Z50.-)  

tai biến của các dụng cụ chỉnh hình 

bên trong, các dụng cụ cấy và ghép 

(T84.-)  

khám theo dõi sau điều trị gẫy xương 

(Z09.4)  

Z47.0 Chăm sóc theo dõi liên quan đến tháo bỏ 
nẹp xương gẫy và dụng cụ cố định bên 
trong khác 
Tháo bỏ:  

 kim  

 bản nẹp  

 đinh 

 vít  
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(Z47.8)  

Z47.8 Other specified orthopaedic follow-up care 
Change, checking or removal of:  

 external fixation or traction device  

 plaster cast 

Z47.9 Orthopaedic follow-up care, unspecified 

Z48 Other surgical follow-up care 
Excl.:  attention to artificial openings (Z43.-)  

fitting and adjustment of prosthetic and 

other devices (Z44-Z46)  

 follow-up examination after:  

 surgery (Z09.0)  

 treatment of fracture (Z09.4)  

orthopaedic follow-up care (Z47.-)  

Z48.0 Attention to surgical dressings and 
sutures 
Change of dressings  

Removal of sutures 

Z48.8 Other specified surgical follow-up care 

Z48.9 Surgical follow-up care, unspecified 

Z49 Care involving dialysis 
Incl.:  dialysis preparation and treatment 

Excl.:  renal dialysis status (Z99.2)  

Z49.0 Preparatory care for dialysis 

Z49.1 Extracorporeal dialysis 
Dialysis (renal) NOS 

Z49.2 Other dialysis 
Peritoneal dialysis 

Z50 Care involving use of rehabilitation 
procedures 
Excl.:  counselling (Z70-Z71)  

Z50.0 Cardiac rehabilitation 

Z50.1 Other physical therapy 
Therapeutic and remedial exercises 

Z50.2 Alcohol rehabilitation 

Z50.3 Drug rehabilitation 

Z50.4 Psychotherapy, not elsewhere classified 

Z50.5 Speech therapy 

Z50.6 Orthoptic training 

Z50.7 Occupational therapy and vocational 
rehabilitation, not elsewhere classified 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loại trừ:  tháo bỏ dụng cụ cố định bên ngoài 

(Z47.8)  

Z47.8 Chăm sóc theo dõi chỉnh hình không xác 
định 
Thay đổi, kiểm tra hoặc tháo bỏ:  

 dung cụ cố định hay dụng cụ kéo giãn ngoại vi 

 bột thạch cao  

Z47.9 Chăm sóc theo dõi chỉnh hình không xác 
định 

Z48 Chăm sóc theo dõi phẫu thuật khác 
Loại trừ:  chăm sóc các lỗ mở nhân tạo (Z43.-)  

 lắp ráp và điều chỉnh dụng cụ chỉnh 

hình và các dụng cụ khác (Z44-Z46) 

 khám theo dõi sau:  

 phẫu thuật (Z09.0)  

 điều trị gẫy xương (Z09.4)  

  chăm sóc theo dõi chỉnh hình (Z47.-) 

Z48.0 Chăm sóc băng bó và chỉ khâu 
Thay băng 

Cắt chỉ  

Z48.8 Chăm sóc theo dõi phẫu thuật xác định 
khác 

Z48.9 Chăm sóc theo dõi phẫu thuật, không xác 
định 

Z49 Chăm sóc về lọc máu 
Bao gồm:  chuẩn bị và điều trị lọc máu 

Loại trừ:  tình trạng lọc máu thận nhân tạo 

(Z99.2)  

Z49.0 Chăm sóc chuẩn bị cho lọc máu 

Z49.1 Lọc máu ngoài cơ thể 
Lọc máu (thận nhân tạo) không xác định khác 

Z49.2 Các lọc máu khác 
Lọc máu qua màng bụng 

Z50 Chăm sóc về sử dụng các phương 
pháp điều trị phục hồi chức năng 
Loại trừ:  tư vấn (Z70-Z71)  

Z50.0 Phục hồi chức năng tim 

Z50.1 Vật lí trị liệu khác 
Các bài tập phục hồi và trị liệu 

Z50.2 Phục hồi chức năng nghiện rượu 

Z50.3 Phục hồi chức năng nghiện ma tuý 

Z50.4 Tâm lý trị liệu, chưa được phân loại ở 
phần khác 

Z50.5 Âm ngữ trị liệu 

Z50.6 Huấn luyện về chỉnh thị 

Z50.7 Hoạt động trị liệu và phục hồi chức năng 
nghề nghiệp, không xác định 
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Z50.8 Care involving use of other rehabilitation 
procedures 
Tobacco rehabilitation  

Training in activities of daily living [ADL] NEC 

Z50.9 Care involving use of rehabilitation 
procedure, unspecified 
Rehabilitation NOS 

Z51 Other medical care 
Excl.:  follow-up examination after treatment 

(Z08-Z09)  

Z51.0 Radiotherapy session 

Z51.1 Chemotherapy session for neoplasm 

Z51.2 Other chemotherapy 
Maintenance chemotherapy NOS 

Excl.:  prophylactic chemotherapy for 

immunization purposes (Z23-Z27, Z29.-)  

Z51.3 Blood transfusion (without reported 
diagnosis) 

Z51.4 Preparatory care for subsequent 
treatment, not elsewhere classified 
Excl.:  preparatory care for dialysis (Z49.0)  

Z51.5 Palliative care 

Z51.6 Desensitization to allergens 

Z51.8 Other specified medical care 
Excl.:  holiday relief care (Z75.5)  

Z51.9 Medical care, unspecified 

Z52 Donors of organs and tissues 
Excl.:  examination of potential donor (Z00.5)  

Z52.0 Blood donor 
Incl.:  Blood components such as lymphocytes, 

platelets or stem cells 

Z52.1 Skin donor 

Z52.2 Bone donor 

Z52.3 Bone marrow donor 

Z52.4 Kidney donor 

Z52.5 Cornea donor 

Z52.6 Liver donor 

Z52.7 Heart donor 

Z52.8 Donor of other organs and tissues 

Z52.9 Donor of unspecified organ or tissue 
Donor NOS 

Z53 Persons encountering health 
services for specific procedures, 
not carried out 
Excl.:  immunization not carried out (Z28.-)  

 

 

Z50.8 Chăm sóc liên quan đến sử dụng các 
phương pháp điều trị phục hồi chức năng 
khác 

Phục hồi chức năng  nghiện thuốc lá 

Huấn luyện về các hoạt động sinh hoạt hàng ngày 

[ADL] chưa được phân loại ở phần khác  

Z50.9 Chăm sóc liên quan đến điều trị phục hồi 
chức năng, không xác định 
Phục hồi chức năng không xác định khác 

Z51 Chăm sóc y học khác 
Loại trừ:  khám theo dõi sau điều trị (Z08-Z09)  

Z51.0 Xạ trị liệu 

Z51.1 Hoá trị liệu khối u 

Z51.2 Hoá trị liệu khác 
Hoá trị liệu duy trì, không xác định 

Loại trừ:  hoá trị liệu dự phòng vì mục đích miễn 

dịch (Z23-Z27, Z29.-)  

Z51.3 Truyền máu (không có chẩn đoán ghi 
 nhận) 

Z51.4 Chăm sóc chuẩn bị cho điều trị tiếp theo, 
chưa được phân loại ở phần khác 
Loại trừ:  chăm sóc trước khi lọc máu (Z49.0)  

Z51.5 Chăm sóc làm giảm nhẹ 

Z51.6 Giải mẫn cảm các dị nguyên 

Z51.8 Chăm sóc y học đặc hiệu khác 
Loại trừ:  chăm sóc giảm đau ngày nghỉ (Z75.5)  

Z51.9 Chăm sóc y học không xác định 

Z52 Hiến tạng và mô 
Loại trừ:  thăm khám cho người hiến tiềm năng 

(Z00.5)  

Z52.0 Hiến máu 
Bao gồm:  các thành phần của máu như bạch cầu 

lympho, tiểu cầu hoặc tế bào gốc 

Z52.1 Hiến da 

Z52.2 Hiến xương 

Z52.3 Hiến tuỷ xương 

Z52.4 Hiến thận 

Z52.5 Hiến giác mạc 

Z52.6 Hiến gan 

Z52.7 Hiến tim 

Z52.8 Hiến các tạng và mô khác 

Z52.9 Hiến các tạng và mô không đặc hiệu 
Hiến không xác định 

Z53 Người bệnh đến các cơ sở y tế do 
chưa được thực hiện những thủ 
thuật đặc hiệu  
Loại trừ:  Chưa tiêm chủng (Z28.-)  
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Z53.0 Procedure not carried out because of 
contraindication 

Z53.1 Procedure not carried out because of 
patient's decision for reasons of belief and 
group pressure 

Z53.2 Procedure not carried out because of 
patient's decision for other and 
unspecified reasons 

Z53.8 Procedure not carried out for other 
reasons 

Z53.9 Procedure not carried out, unspecified 
reason 

Z54 Convalescence 

Z54.0 Convalescence following surgery 

Z54.1 Convalescence following radiotherapy 

Z54.2 Convalescence following chemotherapy 

Z54.3 Convalescence following psychotherapy 

Z54.4 Convalescence following treatment of 
fracture 

Z54.7 Convalescence following combined 
treatment 
Convalescence following any combination of 

treatments classified to Z54.0-Z54.4 

Z54.8 Convalescence following other treatment 

Z54.9 Convalescence following unspecified 
treatment 

Persons with potential health hazards 
related to socioeconomic and 
psychosocial circumstances 
(Z55-Z65)  

Z55 Problems related to education and 
literacy 
Excl.:  disorders of psychological development 

(F80-F89)  

Z55.0 Illiteracy and low-level literacy 

Z55.1 Schooling unavailable and unattainable 

Z55.2 Failed examinations 

Z55.3 Underachievement in school 

Z55.4 Educational maladjustment and discord 
with teachers and classmates 

Z55.8 Other problems related to education and 
literacy 
Inadequate teaching 

Z55.9 Problem related to education and literacy, 
unspecified 

 

 

Z53.0 Chưa được thực hiện chống chỉ định 

Z53.1 Chưa thực hiện do người bệnh chưa quyết 
định vì chưa tin tưởng hay vì áp lực của 
nhóm 

Z53.2 Chưa thực hiện do người bệnh chưa quyết 
định vì những lý do khác không xác định  

Z53.8 Chưa thực hiện vì những lý do khác 

Z53.9 Chưa thực hiện vì lý do không xác định 

Z54 Thời kỳ dưỡng sức 

Z54.0 Dưỡng sức sau phẫu thuật 

Z54.1 Dưỡng sức sau xạ trị liệu 

Z54.2 Dưỡng sức sau hoá trị liệu 

Z54.3 Dưỡng sức sau liệu pháp tâm thần 

Z54.4 Dưỡng sức sau điều trị gẫy xương 

Z54.7 Dưỡng sức sau điều trị phối hợp 
Dưỡng sức sau các điều trị phối hợp được phân 

loại tại Z54.0-Z54.4 

Z54.8 Dưỡng sức sau điều trị khác 

Z54.9 Dưỡng sức sau điều trị không đặc hiệu 

 

Những người có nguy cơ sức khoẻ 
tiềm tàng liên quan đến những hoàn 
cảnh kinh tế xã hội và tâm lý xã hội 
(Z55-Z65)  

Z55 Những vấn đề liên quan đến giáo 
dục và biết chữ 
Loại trừ:  rối loạn phát triển tâm lý (F80-F89)  

Z55.0 Mù chữ và biết chữ mức độ thấp 

Z55.1 Không có trường học và không tới được 

Z55.2 Thi trượt 

Z55.3 Học kém ở trường 

Z55.4 Bất hoà với giáo viên và bạn cùng lớp 

Z55.8 Các vấn đề khác liên quan đến giáo dục và 
mù chữ 
Giảng dạy không đầy đủ 

Z55.9 Vấn đề liên quan đến giáo dục và biết chữ, 
không xác định 
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Z56 Problems related to employment 
and unemployment 
Excl.:  occupational exposure to risk-factors 

(Z57.-)  

problems related to housing and 

economic circumstances (Z59.-)  

Z56.0 Unemployment, unspecified 

Z56.1 Change of job 

Z56.2 Threat of job loss 

Z56.3 Stressful work schedule 

Z56.4 Discord with boss and workmates 

Z56.5 Uncongenial work 
Difficult conditions at work 

Z56.6 Other physical and mental strain related to 
work 

Z56.7 Other and unspecified problems related to 
employment 

Z57 Occupational exposure to risk-
factors 

Z57.0 Occupational exposure to noise 

Z57.1 Occupational exposure to radiation 

Z57.2 Occupational exposure to dust 

Z57.3 Occupational exposure to other air 
contaminants 

Z57.4 Occupational exposure to toxic agents in 
agriculture 
Solids, liquids, gases or vapours 

Z57.5 Occupational exposure to toxic agents in 
other industries 
Solids, liquids, gases or vapours 

Z57.6 Occupational exposure to extreme 
temperature 

Z57.7 Occupational exposure to vibration 

Z57.8 Occupational exposure to other risk-
factors 

Z57.9 Occupational exposure to unspecified 
risk-factor 

Z58 Problems related to physical 
environment 
Excl.:  occupational exposure (Z57.-)  

Z58.0 Exposure to noise 

Z58.1 Exposure to air pollution 
Excl.:  tobacco smoke (Z58.7)  

Z58.2 Exposure to water pollution 

Z58.3 Exposure to soil pollution 

Z56 Những vấn đề liên quan đến việc 
làm và thất nghiệp 
Loại trừ:  nghề nghiệp tiếp xúc với các yếu tố 

nguy cơ (Z57.-)  

 những vấn đề liên quan đến hoàn cảnh 

kinh tế và nhà ở (Z59.-)  

Z56.0 Thất nghiệp, không xác định 

Z56.1 Thay đổi công việc 

Z56.2 Sợ mất việc 

Z56.3 Lịch làm việc căng thẳng 

Z56.4 Bất hoà với chủ và các đồng nghiệp 

Z56.5 Việc làm không thích hợp 
Điều kiện làm việc khó khăn 

Z56.6 Căng thẳng tinh thần và thể lực liên quan 
đến công việc 

Z56.7 Các vấn đề khác không xác định liên quan 
đến công việc 

Z57 Nghề nghiệp tiếp xác với các yếu tố 
nguy cơ 

Z57.0 Nghề nghiệp tiếp xúc với tiếng ồn 

Z57.1 Nghề nghiệp tiếp xúc với tia xạ 

Z57.2 Nghề nghiệp tiếp xúc với bụi 

Z57.3 Nghề nghiệp tiếp xúc với không khí lây 
nhiễm khác 

Z57.4 Nghề nghiệp tiếp xúc với các chất độc hại 
trong nông nghiệp 
Chất rắn, lỏng, khí hay hơi 

Z57.5 Nghề nghiệp tiếp xúc với các chất độc 
trong các ngành công nghiệp khác 
Rắn, lỏng, khí bay hơi 

Z57.6 Nghề nghiệp tiếp xúc với nhiệt độ cao 

Z57.7 Nghề nghiệp tiếp xúc với độ rung 

Z57.8 Nghề nghiệp tiếp xúc với các yếu tố nguy 
cơ khác 

Z57.9 Nghề nghiệp tiếp xúc với các yếu tố nguy 
cơ không xác định 

Z58 Những vấn đề liên quan đến môi 
trường vật lý 
Loại trừ:  phơi nhiễm nghề nghiệp (Z57.-)  

Z58.0 Phơi nhiễm với tiếng ồn 

Z58.1 Phơi nhiễm với không khí ô nhiễm 
Loại trừ:  khói thuốc lá (Z58.7)  

Z58.2 Phơi nhiễm với nước ô nhiễm 

Z58.3 Phơi nhiễm với đất ô nhiễm 
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Z58.4 Exposure to radiation 

Z58.5 Exposure to other pollution 

Z58.6 Inadequate drinking-water supply 
Excl.:  effects of thirst (T73.1)  

Z58.7 Exposure to tobacco smoke 
Passive smoking 

Excl.:  mental and behavioural disorders due to 

the use of tobacco (F17.-)  

personal history of psychoactive 

substance abuse (Z86.4)  

tobacco use (Z72.0)  

Z58.8 Other problems related to physical 
environment 

Z58.9 Problem related to physical environment, 
unspecified 

Z59 Problems related to housing and 
economic circumstances 
Excl.:  inadequate drinking-water supply (Z58.6)  

Z59.0 Homelessness 

Z59.1 Inadequate housing 
Lack of heating  

Restriction of space  

Technical defects in home preventing adequate 

care  

Unsatisfactory surroundings 

Excl.:  problems related to physical environment 

(Z58.-)  

Z59.2 Discord with neighbours, lodgers and 
landlord 

Z59.3 Problems related to living in residential 
institution 
Boarding-school resident 

Excl.:  institutional upbringing (Z62.2)  

Z59.4 Lack of adequate food 
Excl.:  effects of hunger (T73.0)  

 inappropriate diet or eating habits (Z72.4)  

malnutrition (E40-E46)  

Z59.5 Extreme poverty 

Z59.6 Low income 

Z59.7 Insufficient social insurance and welfare 
support 

Z59.8 Other problems related to housing and 
economic circumstances 

Foreclosure on loan  

Isolated dwelling  

Problems with creditors 

Z59.9 Problem related to housing and economic 
circumstances, unspecified 

Z60 Problems related to social 
environment 

 

Z58.4 Phơi nhiễm với tia xạ 

Z58.5 Phơi nhiễm với các ô nhiễm khác 

Z58.6 Cung cấp nước uống không đầy đủ 
Loại trừ:  ảnh hưởng của khát (T73.1) 

Z58.7 Phơi nhiễm với khói thuốc lá 
Hút thuốc thụ động 

Loại trừ:  rối loạn tâm thần và hành vi do sử 

dụng thuốc lá (F17.-)  

bệnh sử cá nhân có lạm dụng chất kích 

thần (Z86.4)  

hút thuốc lá (Z72.0)  

Z58.8 Các vấn đề khác liên quan đến môi trường 
vật lý 

Z58.9 Các vấn đề liên quan đến môi trường vật 
lý, không xác định 

Z59 Những vấn đề liên quan đến nhà ở 
và hoàn cảnh kinh tế 
Loại trừ:  cung cấp nước uống không đầy đủ 

(Z58.6)  

Z59.0 Tình trạng vô gia cư 

Z59.1 Nhà ở không đầy đủ 
Thiếu nhiệt sưởi ấm 

Diên tích hẹp  

Khiếm khuyết về kỹ thuật an toàn của nhà  

Ngoại vi không vừa ý  

Loại trừ:  những vấn đề liên quan đến môi 

trường vật lý (Z58.-)  

Z59.2 Bất hoà với hàng xóm, người thuê và chủ 
nhà 

Z59.3 Những vấn đề liên quan đến sinh sống tại 
nơi cư trú 
Nội trú trong trường học 

Loại trừ:  giáo dưỡng thể chế (Z62.2)  

Z59.4 Thiếu thức ăn  
Loại trừ:  tác động của đói (T73.0)  

 chế độ ăn hay thói quen ăn uống 

không phù hợp (Z72.4)  

suy dinh dưỡng (E40-E46)  

Z59.5 Quá nghèo 

Z59.6 Thu nhập thấp 

Z59.7 Trợ cấp xã hội và bảo hiểm xã hội không 
đảm bảo 

Z59.8 Những vấn đề khác liên quan đến nhà ở và 
hoàn cảnh kinh tế 
Tịch thu tài sản thế nợ 

Nhà ở cô lập  

Các vấn đề với chủ nợ  

Z59.9 Vấn đề liên quan đến nhà ở và hoàn cảnh 
kinh tế, không xác định 

Z60 Vấn đề liên quan đến môi trường xã 
hội 
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Z60.0 Problems of adjustment to life-cycle 
transitions 
Adjustment to retirement [pension]  

Empty nest syndrome 

Z60.1 Atypical parenting situation 
Problems related to a parenting situation (rearing 

of children) with a single parent or other than that 

of two cohabiting biological parents. 

Z60.2 Living alone 

Z60.3 Acculturation difficulty 
Migration  

Social transplantation 

Z60.4 Social exclusion and rejection 
Exclusion and rejection on the basis of personal 

characteristics, such as unusual physical 

appearance, illness or behaviour. 

Excl.:  target of adverse discrimination such as 

for racial or religious reasons (Z60.5)  

Z60.5 Target of perceived adverse discrimination 
and persecution 
Persecution or discrimination, perceived or real, on 

the basis of membership of some group (as defined 

by skin colour, religion, ethnic origin, etc.) rather 

than personal characteristics. 

Excl.:  social exclusion and rejection (Z60.4)  

Z60.8 Other problems related to social 
environment 

Z60.9 Problem related to social environment, 
unspecified 

Z61 Problems related to negative life 
events in childhood 
Excl.:  maltreatment syndromes (T74.-)  

Z61.0 Loss of love relationship in childhood 
Loss of an emotionally close relationship, such as 

of a parent, a sibling, a very special friend or a 

loved pet, by death or permanent departure or 

rejection. 

Z61.1 Removal from home in childhood 
Admission to a foster home, hospital or other 

institution causing psychosocial stress, or forced 

conscription into an activity away from home for a 

prolonged period. 

Z61.2 Altered pattern of family relationships in 
childhood 
Arrival of a new person into a family resulting in 

adverse change in child's relationships. May 

include new marriage by a parent or birth of a 

sibling. 

Z61.3 Events resulting in loss of self-esteem in 
childhood 
Events resulting in a negative self-reappraisal by 

the child such as failure in tasks with high personal 

investment; disclosure or discovery of a shameful 

or stigmatizing personal or family event; and other 

Z60.0 Vấn đề do điều chỉnh luân chuyển vòng 
đời 
Điều chỉnh hưu trí [lương hưu] 

Hội chứng nhà trống rỗng  

Z60.1 Hoàn cảnh cha mẹ không điển hình 
Những vấn đề liên quan đến nuôi dạy con trong 

hoàn cảnh cha hay mẹ đơn độc hoặc cha mẹ sống 

chung. 

Z60.2 Sống đơn độc 

Z60.3 Khó khăn trong việc tiếp nhận biến đổi văn 
hóa 
Di trú 

Lồng ghép xã hội 

Z60.4 Loại trừ và đào thải xã hội 
Loại trừ và đào thải do đặc điểm cá nhân như vẻ bề 

ngoài bất thường, ốm đau hay thái độ. 

Loại trừ:  ý đồ phân biệt đối xử chống đối như 

phân biệt chủng tộc hay tôn giáo 

(Z60.5)  

Z60.5 Mục tiêu phân biệt đối xử chống đối cảm 
nhận được và ngược đãi 
Ngược đãi hay phân biệt đối xử, cảm nhận được 

hay thực sự đã sẩy ra do thuộc thành phần  của một 

vài nhóm (như mầu da, tôn giáo, dân tộc thiểu số 

v.v...) hơn là vì đặc điểm cá nhân. 

Loại trừ:  loại trừ và đào thải xã hội (Z60.4)  

Z60.8 Các vấn đề khác liên quan đến môi trường 
xã hội 

Z60.9 Vấn đề liên quan đến môi trường xã hội, 
không xác định 

Z61 Những vấn đề liên quan đến các sự 
kiện tiêu cực của đời sống thơ ấu 
Loại trừ:  hội chứng ngược đãi (T74.-)  

Z61.0 Mất quan hệ gần gũi trong thời kỳ thơ ấu 
Mất quan hệ tình cảm gần gũi của cha mẹ hay anh 

chị em ruột, bạn thân đặc biệt hay con vật yêu quí, 

do bị chết, do vắng mặt thường xuyên hay do bị 

đào thải. 

Z61.1 Trẻ bỏ nhà 
Thu nhận vào nhà nuôi dưỡng, bệnh viện hay một 

cơ sở tổ chức, hay bị cưỡng ép rời bỏ nhà trong 

một thời gian dài tạo ra cho trẻ những sang chấn 

tâm lí stress xã hội. 

Z61.2 Những mô hình khác của mối quan hệ gia 
đình trong thời kỳ thơ ấu 
Xuất hiện một người mới trong gia đình làm đảo 

lộn mối quan hệ của trẻ bao gồm cả đám cưới mới 

của bố hay mẹ, hay là có thêm anh chị em ruột. 

Z61.3 Những sự kiện làm trẻ mất tự trọng 
Những sự kiện làm trẻ nhận định bản thân một 

cách tiêu cực như đầu tư cá nhân quá nhiều mà bị 

thất bại, biết hay phát hiện thấy sự việc đáng hổ 

thẹn hay xấu của người trong nhà hay gia đình và 

những sự việc đáng bẽ mặt khác. 
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humiliating experiences. 

Z61.4 Problems related to alleged sexual abuse 
of child by person within primary support 
group 
Problems related to any form of physical contact 

or exposure between an adult member of the 

child's household and the child that has led to 

sexual arousal, whether or not the child has 

willingly engaged in the sexual acts (e.g. any 

genital contact or manipulation or deliberate 

exposure of breasts or genitals). 

Z61.5 Problems related to alleged sexual abuse 
of child by person outside primary support 
group 
Problems related to contact or attempted contact 

with the child's or the other person's breasts or 

genitals, sexual exposure in close confrontation or 

attempt to undress or seduce the child, by a 

substantially older person outside the child's 

family, either on the basis of this person's position 

or status or against the will of the child. 

Z61.6 Problems related to alleged physical 
abuse of child 
Problems related to incidents in which the child 

has been injured in the past by any adult in the 

household to a medically significant extent (e.g. 

fractures, marked bruising) or that involved 

abnormal forms of violence (e.g. hitting the child 

with hard or sharp implements, burning or tying up 

of the child). 

Z61.7 Personal frightening experience in 
childhood 
Experience carrying a threat for the child's future, 

such as a kidnapping, natural disaster with a threat 

to life, injury with a threat to self-image or 

security, or witnessing a severe trauma to a loved 

one. 

Z61.8 Other negative life events in childhood 

Z61.9 Negative life event in childhood, 
unspecified 

Z62 Other problems related to 
upbringing 
Excl.:  maltreatment syndromes (T74.-)  

Z62.0 Inadequate parental supervision and 
control 

Lack of parental knowledge of what the child is 

doing or where the child is; poor control; lack of 

concern or lack of attempted intervention when the 

child is in risky situations. 

Z62.1 Parental overprotection 
Pattern of upbringing resulting in infantilization 

and prevention of independent behaviour. 

 
 
 
 
 

Z61.4 Những vấn đề được xem là lạm dụng tình 
dục trẻ em của người lớn có quan hệ 
nương tựa chủ chốt 
Những vấn đề thuộc bất kỳ loại hình tiếp xúc hay 

phô bầy nào của người lớn trong nhà dẫn đến kích 

thích tình dục của trẻ dù trẻ có hay không sẵn lòng 

tham gia hoạt động tình dục (tiếp xúc bộ phận sinh 

dục, thao tác bằng tay, hay chủ tâm phô bầy vú, bộ 

phận sinh dục). 

Z61.5 Những vấn đề được xem là lạm dụng tình 
dục trẻ em của người lớn ngoài quan hệ 
nương tựa chủ chốt 
Những vấn đề liên quan đến tiếp xúc hay cố tình 

tiếp xúc với vú hay bộ phận sinh dục của trẻ hay 

người lớn khác, phơi bày giới tính cận cảnh với trẻ, 

hay cố tình cởi quần áo, quyến rũ trẻ thực hiện bởi 

người có tuổi lớn hơn và không phải là thành viên 

của gia đình hay ngươì có vị trí hay địa vị, hay 

người làm trái ngược với ý của trẻ. 

Z61.6 Những vấn đề được xem là lạm dụng thân 
thể trẻ em 
Những vấn đề liên quan đến tai biến (mở rộng 

nghĩa đến gẫy xương, bầm tím) của trẻ bị thương 

trước đây do người lớn trong gia đình gây nên, 

hoặc tai biến có dạng bất thường của bạo lực (đánh 

trẻ bằng vật dụng rắn, nhọn; làm bỏng hoặc trói trẻ 

em). 

Z61.7 Yếu tố trực tiếp gây hoảng sợ cho trẻ 
Yếu tố đe doạ tương lai của trẻ, như bị bắt cóc, 

thiên tai đe dọa chết, thương tổn đe doạ bản thân 

hay an ninh, hay là đấu tích của một chấn thương 

nghiêm trọng với người yêu mến. 

Z61.8 Những sự kiện tiêu cực khác ở tuổi ấu thơ 

Z61.9 Sự kiện tiêu cực, không xác định 

Z62 Những vấn đề khác liên quan đến 
giáo dưỡng 
Loại trừ:  hội chứng ngược đãi (T74.-)  

Z62.0 Theo dõi và kiểm soát không đầy đủ của 
cha mẹ 

Thiếu hiểu biết của cha mẹ về việc trẻ cần làm gì 

và hiện ra sao; thiếu kiểm tra; thiếu quan tâm hoặc 

thiếu can thiệp chủ tâm khi trẻ rơi vào hoàn cảnh 

nguy cơ. 

Z62.1 Cha mẹ bảo vệ quá mức 
Mô hình giáo dưỡng dẫn đến nhi tính hoá trẻ và 

ngăn cản tính độc lập của trẻ. 
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Z62.2 Institutional upbringing 
Group foster care in which parenting 

responsibilities are largely taken over by some 

form of institution (such as residential nursery, 

orphanage, or children's home), or therapeutic care 

over a prolonged period in which the child is in a 

hospital, convalescent home or the like, without at 

least one parent living with the child. 

Z62.3 Hostility towards and scapegoating of 
child 
Negative parental behaviour specifically focused 

on the child as an individual, persistent over time 

and pervasive over several child behaviours (e.g. 

automatically blaming the child for any problems 

in the household or attributing negative 

characteristics to the child). 

Z62.4 Emotional neglect of child 
Parent talking to the child in a dismissive or 

insensitive way. Lack of interest in the child, of 

sympathy for the child's difficulties and of praise 

and encouragement. Irritated reaction to anxious 

behaviour and absence of sufficient physical 

comforting and emotional warmth. 

Z62.5 Other problems related to neglect in 
upbringing 
Lack of learning and play experience 

Z62.6 Inappropriate parental pressure and other 
abnormal qualities of upbringing 
Parents forcing the child to be different from the 

local norm, either sex-inappropriate (e.g. dressing 

a boy in girl's clothes), age-inappropriate (e.g. 

forcing a child to take on responsibilities above her 

or his own age) or otherwise inappropriate (e.g. 

pressing the child to engage in unwanted or too 

difficult activities). 

Z62.8 Other specified problems related to 
upbringing 

Z62.9 Problem related to upbringing, unspecified 

Z63 Other problems related to primary 
support group, including family 
circumstances 
Excl.:  maltreatment syndromes (T74.-)  

 problems related to:  

 negative life events in childhood 

(Z61.-)  

 upbringing (Z62.-)  

Z63.0 Problems in relationship with spouse or 
partner 

Discord between partners resulting in severe or 

prolonged loss of control, in generalization of 

hostile or critical feelings or in a persisting 

atmosphere of severe interpersonal violence 

(hitting or striking). 

Z63.1 Problems in relationship with parents and 
in-laws 

 

Z62.2 Giáo dưỡng thể chế 
Các loại chăm sóc giáo dưỡng trong đó cha mẹ 

chăm sóc theo kiểu thể chế cơ quan (như điều 

dưỡng nội trú, trại mồ côi, hay nhà trẻ) hoặc các 

chăm sóc điều trị dài ngày của trẻ tại bệnh viên, 

hay nhà điều dưỡng, hay tương tự mà không có ít 

nhất một cha hay mẹ ở cùng với trẻ. 

Z62.3 Thái độ thù địch với trẻ 
Thái độ tiêu cực của cha mẹ đặc biệt tập trung vào 

trẻ tác động riêng lẻ, kéo dài và xâm nhập vào thái 

độ của trẻ (luôn trách mắng trẻ vì bất kỳ vấn đề gì 

hoặc gán cho trẻ những tính cách tiêu cực) 

Z62.4 Thái độ thờ ơ với trẻ 
Cha mẹ chuyện trò với trẻ một cách qua loa hay 

thiếu tình cảm. Thiếu quan tâm tới trẻ, thiếu thông 

cảm với những khó khăn của trẻ, thiếu khen ngợi 

và khuyến khích trẻ. Có phản ứng cáu gắt với trẻ 

đang lo âu, thiếu sự vỗ về và âu yếm. 

 
Z62.5 Các vấn đề khác liên quan đến giáo dưỡng 

thờ ơ  
Thiếu kinh nghiệm học và vui chơi 

Z62.6 Áp đặt không phù hợp của cha mẹ và kiểu 
cách giáo dưỡng bất thường 
Cha mẹ buộc con trẻ sống khác với qui tắc địa 

phương như mặc quần áo không phù hợp với giới 

(con trai mặc quần áo con gái), sống không phù 

hợp với tuổi (như ép trẻ chịu một trách nhiệm lớn 

hơn so với tuổi), hay bất tương xứng khác (ví d 

như ép trẻ tham gia vào các hoạt động trẻ không ưa 

thích hay quá khó). 

Z62.8 Các vấn đề đặc hiệu khác liên quan tới 
giáo dưỡng 

Z62.9 Vấn đề liên quan tới giáo dưỡng, không 
xác định 

Z63 Những vấn đề khác liên quan đến 
nhóm trợ giúp, bao gồm cả những 
hoàn cảnh gia đình 
Loại trừ:  hội chứng ngược đãi (T74.-)  

 những vấn đề liên quan đến:  

 những sự kiện sống tiêu cực trẻ  

thơ (Z61.-)  

 giáo dưỡng(Z62.-)  

Z63.0 Những vấn đề liên quan đến vợ chồng hay 
thàng viên  

Bất hoà giữa các thành viên dẫn đến mất kiểm soát 

nghiêm trọng hay kéo dài dẫn đến khuếch đại các 

cảm nghĩ thù oán hay chỉ trích, hay dẫn đến sống 

bạo lực với nhau (đánh đấm, xúc phạm). 

Z63.1 Những vấn đề liên quan đến cha mẹ và 
thông gia 
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Z63.2 Inadequate family support 

Z63.3 Absence of family member 

Z63.4 Disappearance and death of family 
member 
Assumed death of family member 

Z63.5 Disruption of family by separation and 
divorce 
Estrangement 

Z63.6 Dependent relative needing care at home 

Z63.7 Other stressful life events affecting family 
and household 
Anxiety (normal) about sick person in family  

Health problems within family  

Ill or disturbed family member  

Isolated family 

Z63.8 Other specified problems related to 
primary support group 

Family discord NOS  
High expressed emotional level within family  

Inadequate or distorted communication within 

family 

Z63.9 Problem related to primary support group, 
unspecified 

Z64 Problems related to certain 
psychosocial circumstances 

Z64.0 Problems related to unwanted pregnancy 
Excl.:  supervision of high-risk pregnancy due to 

social problems (Z35.7)  

Z64.1 Problems related to multiparity 
Excl.:  supervision of pregnancy with grand 

multiparity (Z35.4)  

Z64.2 Seeking and accepting physical, 
nutritional and chemical interventions 
known to be hazardous and harmful 
Excl.:  substance dependence - see Alphabetical 

Index 

Z64.3 Seeking and accepting behavioural and 
psychological interventions known to be 
hazardous and harmful 

Z64.4 Discord with counsellors 
Discord with:  

 probation officer  

 social worker 

Z65 Problems related to other 
psychosocial circumstances 
Excl.:  current injury - see Alphabetical Index 

Z65.0 Conviction in civil and criminal 
proceedings without imprisonment 

Z65.1 Imprisonment and other incarceration 

 

Z63.2 Hỗ trợ không đầy đủ của gia đình 

Z63.3 Thiếu vắng thành viên trong gia đình 

Z63.4 Sự biến mất hay chết của thành viên gia 
đình 
chết thừa nhận của thành viên gia đình 

Z63.5 Sự tan vỡ của gia đình do ly thân và ly dị 
Sự xa lạ 

Z63.6 Người thân sống lệ thuộc vào chăm sóc tại 
nhà 

Z63.7 Các sự kiện chấn động đời sống khác ảnh 
hưởng đến gia quyến và hộ gia đình 
Lo âu (bình thường) về người ốm trong gia đình  

Các vấn đề sức khoẻ trong gia đình  

Thành viên gia đình bị ốm hay bất an 

Gia đình bị cô lập  

Z63.8 Các vấn đề đặc hiệu khác liên quan đến 
nhóm trợ giúp 
Bất hoà gia đình, không xác định  

Mức biểu lộ cảm xúc cao trong gia đình 

Giao tiếp không thoả đáng hoặc bị xuyên tạc trong 

gia đình  

Z63.9 Vấn đề khác liên quan đến nhóm trợ giúp, 
không xác định 

Z64 Các vấn đề liên quan đến một số 
hoàn cảnh tâm lí xã hội nhất định 

Z64.0 Các vấn đề liên quan đến mang thai không 
mong muốn 
Loại trừ:  theo dõi mang thai có nguy cơ cao do 

nguyên nhân xã hội (Z35.7)  

Z64.1 Những vấn đề liên quan đến đẻ nhiều con 
Loại trừ:  theo dõi mang thai ở người đẻ quá 

nhiều (Z35.4)  

Z64.2 Phát hiện và thừa nhận các yếu tố vật lí, 
dinh dưỡng và hoá học, xác định là có 
nguy cơ và có hại 
Loại trừ:  chất gây nghiện - xem bảng chỉ dẫn 

thứ tự theo vần chữ cái xác định là có 

nguy cơ và có hại 

Z64.3 Phát hiện và thừa nhận các yếu tố ứng xử 
và tâm lý xác định là có nguy cơ và có hại 

Z64.4 Bất hoà với các nhà tư vấn 
Bất hoà với:  

 chuyên viên giáo dưỡng  

 chuyên viên xã hội 

Z65 Vấn đề liên quan đến hoàn cảnh 
tâm lý xã hội khác 
Loại trừ:  chấn thương hiện hành - xem bảng chỉ 

dẫn theo thứ tự vần chữ cái 

Z65.0 Kết án trong các vụ kiện dân sự và hình sự 
không tống giam 

Z65.1 Tống giam và các giam cầm khác 
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Z65.2 Problems related to release from prison 

Z65.3 Problems related to other legal 
circumstances 
Arrest  

Child custody or support proceedings  

Litigation  

Prosecution 

Z65.4 Victim of crime and terrorism 
Victim of torture 

Z65.5 Exposure to disaster, war and other 
hostilities 
Excl.:  target of perceived discrimination or 

persecution (Z60.5)  

Z65.8 Other specified problems related to 
psychosocial circumstances 

Z65.9 Problem related to unspecified 
psychosocial circumstances 

 

Persons encountering health services 
in other circumstances 
(Z70-Z76)  

Z70 Counselling related to sexual 
attitude, behaviour and orientation 
Excl.:  contraceptive or procreative counselling 

(Z30-Z31)  

Z70.0 Counselling related to sexual attitude 
Person concerned regarding embarrassment, 

timidity or other negative response to sexual 

matters 
 

Z70.1 Counselling related to patient's sexual 
behaviour and orientation 
Patient concerned regarding:  

 impotence  

 non-responsiveness  

 promiscuity  

 sexual orientation 

Z70.2 Counselling related to sexual behaviour 
and orientation of third party 
Advice sought regarding sexual behaviour and 

orientation of:  

 child  

 partner  

 spouse 

Z70.3 Counselling related to combined concerns 
regarding sexual attitude, behaviour and 
orientation 

Z70.8 Other sex counselling 
Sex education 

Z70.9 Sex counselling, unspecified 

 

Z65.2 Vấn đề liên quan đến ra tù 

Z65.3 Vấn đề liên quan đến pháp luật 
Bắt giữ  

Bắt giữ trẻ em và các biên bản diễn giải  

Tranh chấp 

Khởi tố  

Z65.4 Nạn nhân của tội ác và khủng bố 
Nạn nhân của tra khảo 

Z65.5 Tiếp cận tình thế với thảm hoạ, chiến tranh 
và thù địch 
Loại trừ:  mục tiêu phân biệt đối xử hay hành hạ 

(Z60.5)  

Z65.8 Những vấn đề đặc hiệu khác liên quan đến 
hoàn cảnh tâm lý xã hội 

Z65.9 Những vấn đề liên quan đến các hoàn 
cảnh tâm lý xã hội không đặc hiệu 

 

Người bệnh đến cơ sở y tế trong các 
hoàn cảnh khác 
(Z70-Z76)  

Z70 Tư vấn liên quan đến thái độ, hành 
vi và khuynh hướng tình dục 
Loại trừ:  tư vấn về tránh thai hay sinh sản (Z30-

Z31)  

Z70.0 Tư vấn liên quan đến thái độ tình dục 
Đối tượng tiếp xúc có thái độ bối rối, bẽn lẽn hay 

không đáp ứng với tình dục 

Z70.1 Tư vấn về thái độ và khuynh hướng tình 
dục của người bệnh 
Người bệnh:  

 bất lực  

 không đáp ứng  

 tình dục bừa bãi  

 khuynh hướng tình dục 

Z70.2 Tư vấn về thái độ và khuynh hướng tình 
dục của nhân vật thứ ba 
Tư vấn về thái độ và khuynh hướng tình dục cho:  

 bạn tình  

 trẻ em  

 vợ chồng 

Z70.3 Tư vấn liên quan đến các lo âu hỗn hợp về 
hành vi, thái độ và khuynh hướng tình dục 

Z70.8 Các tư vấn khác về tình dục 
Giáo dục tình dục 

Z70.9 Tư vấn tình dục, không xác định 
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Z71 Persons encountering health 
services for other counselling and 
medical advice, not elsewhere 
classified 
Excl.:  contraceptive or procreation counselling 

(Z30-Z31)  

sex counselling (Z70.-)  

Z71.0 Person consulting on behalf of another 
person 
Advice or treatment for non-attending third party 

Excl.:  anxiety (normal) about sick person in 

family (Z63.7)  

Z71.1 Person with feared complaint in whom no 
diagnosis is made 
Feared condition not demonstrated  

Problem was normal state  

"Worried well" 

Excl.:  medical observation and evaluation for 

suspected diseases and conditions (Z03.-)  

Z71.2 Person consulting for explanation of 
investigation findings 

Z71.3 Dietary counselling and surveillance 
Dietary counselling and surveillance (for):  

 NOS  

 colitis  

 diabetes mellitus  

 food allergies or intolerance  

 gastritis  

 hypercholesterolaemia  

 obesity 

Z71.4 Alcohol abuse counselling and 
surveillance 
Excl.:  alcohol rehabilitation procedures (Z50.2)  

Z71.5 Drug abuse counselling and surveillance 
Excl.:  drug rehabilitation procedures (Z50.3)  

Z71.6 Tobacco abuse counselling 
Excl.:  tobacco rehabilitation procedures (Z50.8)  

Z71.7 Human immunodeficiency virus [HIV] 
counselling 

Z71.8 Other specified counselling 
Consanguinity counselling 

Z71.9 Counselling, unspecified 
Medical advice NOS 

Z72 Problems related to lifestyle 
Excl.:  problems related to:  

 life-management difficulty (Z73.-)  

 socioeconomic and psychosocial 

circumstances (Z55-Z65)  

Z72.0 Tobacco use 
Excl.:  tobacco dependence (F17.2)  

Z72.1 Alcohol use 
Excl.:  alcohol dependence (F10.2)  

Z71 Những người đến cơ sở y tế để tư 
vấn y học và tư vấn khác, không 
xác định 
Loại trừ:  tư vấn tránh thai hay sinh sản (Z30-

Z31)  

 Tư vấn tình dục (Z70.-)  

Z71.0 Người thay mặt cho người khác đến tư 
vấn 
Tư vấn hay điều trị cho người thứ ba không có mặt 

Loại trừ:  lo âu (bình thản) về người ốm trong 

gia đình (Z63.7)  

Z71.1 Người than phiền lo sợ những việc không 
được chứng minh 
Tình trạng lo sợ không được chứng minh 

bình thường luôn lo sợ  

"Lo âu vì khoẻ mạnh "  

Loại trừ:  quan sát và thăm khám những bệnh và 

trạng thái nghi ngờ (Z03.-)  
 

Z71.2 Người đến tư vấn để được giải thích về 
các kết quả đã phát hiện 

Z71.3 Tư vấn và theo dõi chế độ ăn uống 
Tư vấn chế độ ăn và theo dõi (về):  

 không xác định 

 bệnh đại tràng  

 bệnh đái tháo đường  

 dị ứng thực phẩm hoặc không dung nạp  

 viêm dạ dày  

 tăng cholesterol máu  

 béo phì  

Z71.4 Tư vấn và theo dõi lạm dụng rượu 
Loại trừ:  các phương thức phục hồi chức năng 

nghiện rượu (Z50.2)  

Z71.5 Tư vấn và giám sát lạm dụng ma túy 
Loại trừ:  các phương thức phục hồi chức năng  

ma tuý (Z50.3)  

Z71.6 Tư vấn lạm dụng thuốc lá 
Loại trừ:  các phương thức phục hồi chức năng 

thuốc lá (Z50.8)  

Z71.7 Tư vấn về virus suy giảm miễn dịch người 
(HIV) 

Z71.8 Tư vấn đặc hiệu khác 
Tư vấn về quan hệ dòng máu 

Z71.9 Tư vấn không đặc hiệu 
Tư vấn y học không xác định 

Z72 Các vấn đề liên quan đến lối sống 
Loại trừ:  các vấn đề có liên quan đến:  

 khó khăn về quản trị cuộc sống 

(Z73.)  

 các hoàn cảnh kinh tế xã hội và 

tâm lí xã hội (Z55-Z65)  

Z72.0 Sử dụng thuốc lá 
Loại trừ:  nghiện thuốc lá (F17.2)  
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Z72.2 Drug use 
Excl.:  abuse of non-dependence-producing 

substances (F55)  

drug dependence (F11-F16, F19.-) with 

common fourth character.2 

Z72.3 Lack of physical exercise 

Z72.4 Inappropriate diet and eating habits 
Excl.:  behavioural eating disorders of infancy or 

childhood (F98.2-F98.3)  

 eating disorders (F50.-)  

 lack of adequate food (Z59.4)  

malnutrition and other nutritional 

deficiencies (E40-E64)  

 

 

Z72.5 High-risk sexual behaviour 

Z72.6 Gambling and betting 
Excl.:  compulsive or pathological gambling 

(F63.0)  

Z72.8 Other problems related to lifestyle 
Self-damaging behaviour 

Z72.9 Problem related to lifestyle, unspecified 

 

Z73 Problems related to life-
management difficulty 
Excl.:  problems related to socioeconomic and 

psychosocial circumstances (Z55-Z65)  

Z73.0 Burn-out 
State of vital exhaustion 

 

Z73.1 Accentuation of personality traits 
Type A behaviour pattern (characterized by 

unbridled ambition, a need for high achievement, 

impatience, competitiveness, and a sense of 

urgency) 

Z73.2 Lack of relaxation and leisure 

Z73.3 Stress, not elsewhere classified 
Physical and mental strain NOS 

Excl.:  related to employment or unemployment 

(Z56.-)  

Z73.4 Inadequate social skills, not elsewhere 
classified 

Z73.5 Social role conflict, not elsewhere 
classified 

Z73.6 Limitation of activities due to disability 
Excl.:  care-provider dependency (Z74.-)  

Z73.8 Other problems related to life-management 
difficulty 

Z73.9 Problem related to life-management 
difficulty, unspecified 

Z72.1 Sử dụng rượu 
Loại trừ:  nghiện rượu (F10.2)  

Z72.2 Sử dụng ma tuý 
Loại trừ:  lạm dụng các chất không gây nghiện 

(F55)  

nghiện ma tuý (F11-F16, F19 với ký 

tự thứ 4 chung thứ. 2 )  

Z72.3 Không luyện tập thể lực 

Z72.4 Chế độ ăn uống và thói quen ăn uống 
không thích hợp  
Loại trừ:  rối loạn về cách ăn của trẻ nhỏ và trẻ 

em (F98.2-F98.3)  

rối loạn ăn uống (F50.-)  

thiếu thức ăn (Z59.4)  

suy dinh dưỡng và  thiếu dinh dưỡng 

khác (E40-E64)  

Z72.5 Hành vi tình dục nguy cơ cao 

Z72.6 Đánh bạc và cá cược 
Loại trừ:  đánh bạc cưỡng bách hay bệnh lý 

(F63.0)  

Z72.8 Các vấn đề khác liên quan đến lối sống 
Lối sống tự huỷ hoại 

Z72.9 Vấn đề liên quan đến lối sống, không xác 
định 

Z73 Các vấn đề liên quan đến khó khăn 
trong quản trị cuộc sống 
Loại trừ:  các vấn đề liên quan đến hoàn cảnh 

kinh tế xã hội và tâm lý xã hội (Z55-

Z65)  

Z73.0 Cạn kiệt 
Tình trạng kiệt sức 
 

Z73.1 Những nét cá tính nổi bật 
Mẫu hình cá tính nhóm A (có đặc điểm là không 

kiềm chế được tham vọng, muốn có thành tích cao, 

thiếu kiên trì, thích đua tranh và luôn nóng vội) 

Z73.2 Thiếu thư giãn và giải trí 

Z73.3 Sang chấn, chưa được phân loại ở phần 
khác 
Căng thẳng về thể lực và tinh thần, không xác định 

Loại trừ:  liên quan đến có việc làm và thất 

nghiệp (Z56.-)  

Z73.4 Kỹ năng xã hội không đầy đủ, chưa được 
phân loại ở phần khác 

Z73.5 Mâu thuẫn vai trò xã hội, chưa được phân 
loại ở phần khác 

Z73.6 Hạn chế hoạt động vì khuyết tật 
Loại trừ:  lệ thuộc vào người chăm sóc (Z74.-)  

Z73.8 Các vấn đề khác liên quan đến khó khăn 
trong quản trị cuộc sống 

Z73.9 Vấn đề liên quan đến khó khăn trong quản 
trị cuộc sống, không xác định 
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Z74 Problems related to care-provider 
dependency 
Excl.:  dependence on enabling machines or 

devices NEC (Z99.-)  

Z74.0 Need for assistance due to reduced 
mobility 

Z74.1 Need for assistance with personal care 

Z74.2 Need for assistance at home and no other 
household member able to render care 

Z74.3 Need for continuous supervision 

Z74.8 Other problems related to care-provider 
dependency 

Z74.9 Problem related to care-provider 
dependency, unspecified 

 

Z75 Problems related to medical 
facilities and other health care 

Z75.0 Medical services not available in home 
Excl.:  no other household member able to 

render care (Z74.2)  

Z75.1 Person awaiting admission to adequate 
facility elsewhere 

Z75.2 Other waiting period for investigation and 
treatment 

Z75.3 Unavailability and inaccessibility of health-
care facilities 
Excl.:  bed unavailable (Z75.1)  

Z75.4 Unavailability and inaccessibility of other 
helping agencies 

Z75.5 Holiday relief care 
Provision of health-care facilities to a person 

normally cared for at home, in order to enable 

relatives to take a vacation. 

Respite care 

Z75.8 Other problems related to medical 
facilities and other health care 

Z75.9 Unspecified problem related to medical 
facilities and other health care 

 

Z76 Persons encountering health 
services in other circumstances 

Z76.0 Issue of repeat prescription 
Issue of repeat prescription for:  

 appliance  

 medicaments  

 spectacles 

Excl.:  issue of medical certificate (Z02.7)  

repeat prescription for contraceptive 

(Z30.4)  

Z74 Các vấn đề liên quan đến việc phụ 
thuộc vào người chăm sóc 
Loại trừ:  phụ thuộc vào các thiết bị hay dụng 

cụ, chưa được phân loại ở phần khác 

(Z99.-)  

Z74.0 Nhu cầu trợ giúp do giảm vận động 

Z74.1 Nhu cầu trợ giúp chăm sóc cho bản thân 

Z74.2 Nhu cầu trợ giúp chăm sóc tại nhà và nhu 
cầu trợ giúp khi trong nhà không ai có khả 
năng chăm sóc 

Z74.3 Nhu cầu theo dõi liên tục 

Z74.8 Các vấn đề khác liên quan đến phụ thuộc 
của bản thân vào người chăm sóc 

Z74.9 Vấn đề liên quan đến lệ thuộc của bản thân 
vào người chăm sóc, không xác định 

Z75 Những vấn đề liên quan đến 
phương tiện y học và chăm sóc 
sức khoẻ khác 

Z75.0 Các dịch vụ y học không có sẵn tại nhà 
Loại trừ:  Trong nhà không có ai có khả năng 

chăm sóc (Z74.2)  

Z75.1 Người chờ đợi được thu nhập vào một cơ 
sở thích hợp nào đó 

Z75.2 Giai đoạn chờ đợi để kiểm tra và điều trị  

Z75.3 Không sử dụng được và không tiếp cận 
được các phương tiện chăm sóc 
Loại trừ:  giường  bệnh không có sẵn (Z75.1)  

 

Z75.4 Không có sẵn hoặc không tiếp cận được 
với cáccơ quan trợ giúp khác 

Z75.5 Chăm sóc trong ngày nghỉ 
Cung cấp phương tiện chăm sóc sức khoẻ cho 

những ai thường được chăm sóc tại nhà, tạo điều 

kiện cho người thân đến thăm. 

Chăm sóc trong thời gian nghỉ 

Z75.8 Những vấn đề khác liên quan đến phương 
tiện y học và chăm sóc sức khoẻ 

Z75.9 Vấn đề không đặc hiệu liên quan đến 
phương tiện y học và chăm sóc sức khoẻ 
khác 

Z76 Người đến cơ sở y tế trong những 
hoàn cảnh khác 

Z76.0 Chỉ định y lệnh nhắc lại 
Chỉ định y lệnh nhắc lại về:  

 thiết bị dụng cụ  

 thuốc 

 mắt kính  

Loại trừ:  cấp giấy chứng nhận y học (Z02.7) 

  Lặp lại chỉ định tránh thai (Z30.4)  
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Z76.1 Health supervision and care of foundling 

Z76.2 Health supervision and care of other 
healthy infant and child 
Medical or nursing care or supervision of healthy 

infant under circumstances such as:  

 adverse socioeconomic conditions at home  

 awaiting foster or adoptive placement  

 maternal illness  

 number of children at home preventing or 

interfering with normal care 

Z76.3 Healthy person accompanying sick person 

Z76.4 Other boarder in health-care facility 
Excl.:  homelessness (Z59.0)  

Z76.5 Malingerer [conscious simulation] 
Person feigning illness (with obvious motivation) 

Excl.:  factitious disorder (F68.1)  

peregrinating patient (F68.1)  

Z76.8 Persons encountering health services in 
other specified circumstances 

Z76.9 Person encountering health services in 
unspecified circumstances 

 

Persons with potential health hazards 
related to family and personal history 
and certain conditions influencing 
health status 
(Z80-Z99)  
 
Excl.:  follow-up examination (Z08-Z09)  

follow-up medical care and convalescence (Z42-

Z51, Z54.-)  

when family or personal history is the reason for 

special screening or other examination or 

investigation (Z00-Z13)  

when the possibility that the fetus might be 

affected is the reason for observation or action 

during pregnancy (O35.-)  

Z80 Family history of malignant 
neoplasm 

Z80.0 Family history of malignant neoplasm of 
digestive organs 

Conditions classifiable to C15-C26 

Z80.1 Family history of malignant neoplasm of 
rachea, bronchus and lung 
Conditions classifiable to C33-C34 

Z80.2 Family history of malignant neoplasm of 
other respiratory and intrathoracic organs 
Conditions classifiable to C30-C32, C37-C39 

Z80.3 Family history of malignant neoplasm of 
breast 
Conditions classifiable to C50.- 

 

 

Z76.1 Theo dõi sức khoẻ và chăm sóc trẻ bị bỏ 
rơi 

Z76.2 Theo dõi sức khoẻ và chăm sóc trẻ em 
khoẻ mạnh khác 
Chăm sóc y học hay điều dưỡng hoặc theo dõi trẻ 

khoẻ mạnh trong những hoàn cảnh sau:  

 tình trạng đối kháng kinh tế 

 chờ đợi sắp xếp người nuôi dưỡng và con nuôi  

 mẹ ốm đau  

 số con trong gia đình cản trở và ảnh hưởng đến 

chăm sóc bình thường  

Z76.3 Người khoẻ đi theo người ốm 

Z76.4 Người nội trú khác trong cơ sở y tế 
Loại trừ:  tình trạng vô gia cư (Z59.0)  

Z76.5 Giả bệnh [ đóng giả có ý thức] 
Người giả ốm (có động cơ hiển nhiên) 

Loại trừ: rối loạn giả cách (F68.1) 

 bệnh nhân mộng du (F68.1)  

Z76.8 Người đến cơ sở y tế trong hoàn cảnh xác 
định  khác 

Z76.9 Người đến cơ sở y tế trong hoàn cảnh 
không xác định 

 

Những người có nguy cơ sức khoẻ 
tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình 
và cá nhân và một số tình trạng ảnh 
hưởng đến sức khoẻ 
(Z80-Z99)  
 
Loại trừ:  khám kiểm tra theo dõi (Z08-Z09)  

  chăm sóc theo dõi y học và dưỡng sức (Z42-

Z51, Z54.-)  

Khi bệnh sử gia đình hay cá nhân là nguyên 

nhân để khám sàng lọc đặc biệt hay kiểm tra 

khác (Z00-Z13)  

Khi thai nhi có khả năng bị tổn thương là 

nguyên nhân để quan sát hay can thiệp trong 

thời kỳ mang thai (O35.-)  

Z80 Bệnh sử  gia đình có khối u ác tính 

 
Z80.0 Bệnh sử gia đình có khối u ác tính ở cơ 

quan tiêu hoá 
bệnh phân loại tại C15 - C26 

Z80.1 Bệnh sử gia đình có khối u ác tính ở khí 
quản, phế quản và phổi 
bệnh phân loại tại C33 - C34 

Z80.2 Bệnh sử gia đình có khối u ác tính ở các 
cơ quan hô hấp và trong lồng ngực khác 
bệnh phân loại tại C30 - C32, C37 - C39 

Z80.3  Bệnh sử  gia đình có khối u ác tính ở vú 
bệnh phân loại tại C50 
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Z80.4 Family history of malignant neoplasm of 
genital organs 
Conditions classifiable to C51-C63 

Z80.5 Family history of malignant neoplasm of 
urinary tract 
Conditions classifiable to C64-C68 

Z80.6 Family history of leukaemia 
Conditions classifiable to C91-C95 

Z80.7 Family history of other malignant 
neoplasms of lymphoid, haematopoietic 
and related tissues 
Conditions classifiable to C81-C90, C96.- 

Z80.8 Family history of malignant neoplasm of 
other organs or systems 
Conditions classifiable to C00-C14, C40-C49, 

C69-C79, C97 

Z80.9 Family history of malignant neoplasm, 
unspecified 
Conditions classifiable to C80.- 

 

Z81 Family history of mental and 
behavioural disorders 

Z81.0 Family history of mental retardation 
Conditions classifiable to F70-F79 

Z81.1 Family history of alcohol abuse 
Conditions classifiable to F10.- 

Z81.2 Family history of tobacco abuse 
Conditions classifiable to F17.- 

Z81.3 Family history of other psychoactive 
substance abuse 
Conditions classifiable to F11-F16, F18-F19 

Z81.4 Family history of other substance abuse 
Conditions classifiable to F55 

Z81.8 Family history of other mental and 
behavioural disorders 
Conditions classifiable elsewhere in F00-F99 

Z82 Family history of certain disabilities 
and chronic diseases leading to 
disablement 

Z82.0 Family history of epilepsy and other 
diseases of the nervous system 
Conditions classifiable to G00-G99 

Z82.1 Family history of blindness and visual loss 
Conditions classifiable to H54.- 

Z82.2 Family history of deafness and hearing 
loss 
Conditions classifiable to H90-H91 

Z82.3 Family history of stroke 
Conditions classifiable to I60-I64 

 

Z80.4 bệnh sử gia đình có khối u ác tính ở cơ 
quan sinh dục 
bệnh phân loại  tại C51 - C63 

Z80.5 Bệnh sử gia đình có khối u ác tính ở 
đường tiết niệu 
bệnh phân loại tại C64 - C68 

Z80.6 Bệnh sử  gia đình có bệnh bạch cầu 
bệnh phân loại tại C91- C95 

Z80.7 Bệnh sử  gia đình có u ác tính dạng 
lympho (bạch huyết), hệ tạo máu và các tổ 
chức liên quan 
bệnh phân loại tại C81 - C90, C96 

Z80.8 Bệnh sử  gia đình có khối u ác tính của cơ 
quan và hệ thống khác 
bệnh phân loại tại C00 - C14, C40 - C49, C69 - 

C79, C97 

 
Z80.9 Bệnh sử đình có khối u ác tính, không xác 

định 
bệnh phân loại tại mục C80.- 

Z81 Bệnh sử gia đình có rối loạn tâm 
thần và hành vi 

Z81.0 Bệnh sử gia đình có chậm phát triển tâm 
thần 
bệnh phân loại tại F70-F79 

Z81.1 bệnh sử gia đình có lạm dụng rượu 
bệnh phân loại tại F10.- 

Z81.2 Bệnh sử giả đình có lạm dụng thuốc lá 
bệnh phân loại tại F17.- 

Z81.3 Bệnh sử gia đình có lạm dụng thuốc kích 
thần 
bệnh phân loại tại F11-F16, F18-F19 

Z81.4 Bệnh sử gia đình có lạm dụng các chất 
khác 
bệnh phân loại tại F55 

Z81.8 Bệnh sử gia đình có các rối loạn hành vi 
và tâm thần 
bệnh phân loại ở phần khác tại F00-F99 

Z82 Bệnh sử gia đình có một số khuyết 
tật và bệnh mạn tính dẫn đến tàn tật 

Z82.0 Bệnh sử gia đình có động kinh và các bệnh 
khác của hệ thần kinh 
bệnh phân loại tại G00-G99 

Z82.1 Bệnh sử gia đình có mù loà và mất thị giác 
bệnh phân loại tại H54.- 

Z82.2 Bệnh sử gia đình có điếc và mất thính giác 
bệnh phân loại tại H90-H91 

Z82.3 Bệnh sử  gia đình có tai biến mạch máu 
não 
bệnh phân loại tại I60-I64 
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Z82.4 Family history of ischaemic heart disease 
and other diseases of the circulatory 
system 
Conditions classifiable to I00-I52, I65-I99 

Z82.5 Family history of asthma and other 
chronic lower respiratory diseases 
Conditions classifiable to J40-J47 

Z82.6 Family history of arthritis and other 
diseases of the musculoskeletal system 
and connective tissue 
Conditions classifiable to M00-M99 

Z82.7 Family history of congenital 
malformations, deformations and 
chromosomal abnormalities 
Conditions classifiable to Q00-Q99 

Z82.8 Family history of other disabilities and 
chronic diseases leading to disablement, 
not elsewhere classified 

Z83 Family history of other specific 
disorders 
Excl.:  contact with or exposure to 

communicable disease in the family 

(Z20.-)  

Z83.0 Family history of human 
immunodeficiency virus [HIV] disease 
Conditions classifiable to B20-B24, O98.7 

Z83.1 Family history of other infectious and p
 arasitic diseases 

Conditions classifiable to A00-B19, B25-B94, B99 

Z83.2 Family history of diseases of the blood 
and blood-forming organs and certain 
disorders involving the immune 
mechanism 
Conditions classifiable to D50-D89 

Z83.3 Family history of diabetes mellitus 
Conditions classifiable to E10-E14, O24 

Z83.4 Family history of other endocrine, 
nutritional and metabolic diseases 
Conditions classifiable to E00-E07, E15-E90 

Z83.5 Family history of eye and ear disorders 
Conditions classifiable to H00-H53, H55-H83, 

H92-H95 

Excl.:  family history of:  

 blindness and visual loss (Z82.1)  

 deafness and hearing loss (Z82.2)  

 
Z83.6 Family history of diseases of the 

respiratory system 
Conditions classifiable to J00-J39, J60-J99 

Excl.:  family history of chronic lower 

respiratory diseases (Z82.5)  

Z83.7 Family history of diseases of the digestive 
system 
Conditions classifiable to K00-K93 

Z82.4 Bệnh sử gia đình có bệnh thiếu máu cơ tim 
và các bệnh khác của hệ tuần hoàn 
bệnh phân loại tại I00-I52, I65-I99 

Z82.5 Bệnh sử gia đình có hen và các bệnh mạn 
tính khác của đường hô hấp dưới 
Bệnh phân loại tại J40-J47 

Z82.6 Bệnh sử gia đình có viêm khớp và các 
bệnh khác về hệ cơ xương và tổ chức liên 
kết 
Bệnh phân loại tại M00-M99 

Z82.7 Bệnh sử gia đình có dị tật bẩm sinh, dị tật 
và bất thường nhiễm sắc thể 
Bệnh phân loại tại Q00-Q99 

 

Z82.8 Bệnh sử gia đình có khuyết tật và các 
bệnh mạn tính khác dẫn đến tàn tật, chưa 
phân loại ở phần khác 

Z83 Bệnh sử gia đình có các rối loạn 
đặc biệt khác 
Loại trừ:  tiếp xúc phơi nhiễm với các bệnh lây 

truyền trong gia đình (Z20.-)  

Z83.0 Bệnh sử gia đình có bệnh virus suy giảm 
miễn dịch người (HIV) 
Bệnh phân loại tại B20-B24, O98.7 

Z83.1 Bệnh sử gia đình có các bệnh nhiễm 
khuẩn và ký sinh trùng khác 
Bệnh phân loại tại A00-B19, B25-B94, B99 

Z83.2 Bệnh sử gia đình có các bệnh về máu và 
cơ quan tạo máu và một số rối loạn về cơ 
chế miễn dịch 
Bệnh phân loại tại D50-D89 

Z83.3 Bệnh sử gia đình có bệnh đái tháo đường 
Bệnh phân loại tại E10-E14, O24 

Z83.4 Bệnh sử gia đình có các bệnh về nội tiết, 
dinh dưỡng và chuyển hoá 
Bệnh phân loại tại E00-E07, E15-E90 

Z83.5 Bệnh sử gia đình có các rối loạn thị giác và 
thính giác 
Bệnh phân loại tại H00-H53, H55-H83, H92-H95 

Loại trừ:  Bệnh sử gia đình có:  

 mù loà và mất thị giác (Z82.1)  

 điếc và mất thính giác (Z82.2)  

Z83.6 Bệnh sử gia đình có các bệnh hô hấp 
Bệnh phân loại tại J00-J39, J60-J99 

Loại trừ: bệnh sử gia đình có các bệnh mạn tính 

đường hô hấp dưới (Z82.5)  

Z83.7 Bệnh sử gia đình có các bệnh thuộc hệ 
tiêu hoá 
Bệnh phân loại tại K00-K93 
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Z84 Family history of other conditions 

Z84.0 Family history of diseases of the skin and 
subcutaneous tissue 
Conditions classifiable to L00-L99 

Z84.1 Family history of disorders of kidney and 
ureter 
Conditions classifiable to N00-N29 

Z84.2 Family history of other diseases of the 
genitourinary system 
Conditions classifiable to N30-N99 

Z84.3 Family history of consanguinity 

Z84.8 Family history of other specified 
conditions 

Z85 Personal history of malignant 
neoplasm 
Excl.:  follow-up medical care and 

convalescence (Z42-Z51, Z54.-)  

follow-up examination after treatment of 

malignant neoplasm (Z08.-)  

Z85.0 Personal history of malignant neoplasm of 
digestive organs 
Conditions classifiable to C15-C26 

Z85.1 Personal history of malignant neoplasm of 
trachea, bronchus and lung 
Conditions classifiable to C33-C34 

Z85.2 Personal history of malignant neoplasm of 
other respiratory and intrathoracic organs 
Conditions classifiable to C30-C32, C37-C39 

Z85.3 Personal history of malignant neoplasm of 
breast 
Conditions classifiable to C50.- 

Z85.4 Personal history of malignant neoplasm of 
genital organs 
Conditions classifiable to C51-C63 

Z85.5 Personal history of malignant neoplasm of 
urinary tract 
Conditions classifiable to C64-C68 

Z85.6 Personal history of leukaemia 
Conditions classifiable to C91-C95 

Z85.7 Personal history of other malignant 
neoplasms of lymphoid, haematopoietic 
and related tissues 
Conditions classifiable to C81-C90, C96.- 

Z85.8 Personal history of malignant neoplasms 
of other organs and systems 
Conditions classifiable to C00-C14, C40-C49, 

C69-C79, C97 

Z85.9 Personal history of malignant neoplasm, 
unspecified 
Conditions classifiable to C80.- 

 

Z84 Bệnh sử gia đình có các bệnh khác 

Z84.0 Bệnh sử gia đình có các bệnh da và tổ 
chức dưới da 
Bệnh phân loại tại L00-L99 

Z84.1 Bệnh sử gia đình có các rối loạn về thận 
và niệu quản 
Bệnh phân loại tại N00-N29 

Z84.2 Bệnh sử gia đình có các bệnh thuộc hệ 
sinh dục tiết niệu 
Bệnh phân loại tại N30-N99 

Z84.3 Bệnh sử gia đình có các bệnh về huyết 
thống 

Z84.8 Bệnh sử gia đình có các bệnh đặc hiệu 
khác 

Z85 Bệnh sử cá nhân có khối u ác tính 
Loại trừ:  chăm sóc theo dõi y học và dưỡng sức 

(Z42-Z51, Z54.-)  

Khám theo dõi sau điều trị khối u ác 

tính (Z08.-)  

Z85.0 Bệnh sử cá nhân có u ác tính ở cơ quan 
tiêu hoá 
Bệnh phân loại tại C15-C26 

Z85.1 Bệnh sử cá nhân có khối u ác tính ở khí 
quản, phế quản và phổi 
Bệnh phân loại tại C33-C34 

Z85.2 Bệnh sử cá nhân có khối u ác tính ở các 
cơ quan hô hấp và các cơ quan khác trong 
lồng ngực 
Bệnh phân loại tại C30-C32, C37-C39 

Z85.3 Bệnh sử cá nhân có khối u ác tính ở vú 
Bệnh phân loại tại C50.- 

Z85.4 Bệnh sử  cá nhân có u ác tính ở các cơ 
quan sinh dục 
Bệnh phân loại tại C51-C63 

Z85.5 Bệnh sử cá nhân có u ác tính ở đường tiết 
niệu 
Bệnh phân loại tại C64-C68 

Z85.6 Bệnh sử  cá nhân có bệnh bạch cầu 
Bệnh phân loại tại C91-C95 

Z85.7 Bệnh sử cá nhân có khối u ác tính hệ 
lympho, cơ quan tạo máu và tổ chức tạo 
máu 
Bệnh phân loại tại C81-C90, C96.- 

Z85.8 Bệnh sử cá nhân có khối u ác tính ở các 
cơ quan và hệ thống khác 
Bệnh phân loại tại C00-C14, C40-C49, C69-C79, 

C97 

Z85.9 Bệnh sử cá nhân có khối u ác tính, không 
xác định 
Bệnh phân loại tại C80.- 
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Z86 Personal history of certain other 
diseases 
Excl.:  follow-up medical care and 

convalescence (Z42-Z51, Z54.-)  

Z86.0 Personal history of other neoplasms 
Conditions classifiable to D00-D48 

Excl.:  malignant neoplasms (Z85.-)  

Z86.1 Personal history of infectious and 
parasitic diseases 
Conditions classifiable to A00-B89, B99 

Excl.:  sequelae of infectious and parasitic 

diseases (B90-B94)  

Z86.2 Personal history of diseases of the blood 
and blood-forming organs and certain 
disorders involving the immune 
mechanism 
Conditions classifiable to D50-D89 

Z86.3 Personal history of endocrine, nutritional 
and metabolic diseases 
Conditions classifiable to E00-E90 

Z86.4 Personal history of psychoactive 
substance abuse 
Conditions classifiable to F10-F19 

Excl.:  current dependence (F10-F19 with 

common fourth character.2)  

 problems related to use of:  

 alcohol (Z72.1)  

 drug (Z72.2)  

 tobacco (Z72.0)  

Z86.5 Personal history of other mental and 
behavioural disorders 
Conditions classifiable to F00-F09, F20-F99 

Z86.6 Personal history of diseases of the 
nervous system and sense organs 
Conditions classifiable to G00-G99, H00-H95 

Z86.7 Personal history of diseases of the 
circulatory system 
Conditions classifiable to I00-I99 

Excl.:  old myocardial infarction (I25.2)  

postmyocardial infarction syndrome 

(I24.1)  

             sequelae of cerebrovascular disease (I69.-)  

Z87 Personal history of other diseases 
and conditions 
Excl.:  follow-up medical care and 

convalescence (Z42-Z51, Z54.-)  

Z87.0 Personal history of diseases of the 
respiratory system 
Conditions classifiable to J00-J99 

Z87.1 Personal history of diseases of the 
digestive system 
Conditions classifiable to K00-K93 

Z87.2 Personal history of diseases of the skin 
and subcutaneous tissue 

Z86 Bệnh sử cá nhân có một số bệnh 
khác 
Loại trừ:  chăm sóc theo dõi y học và dưỡng sức 

(Z42-Z51, Z54.-)  

Z86.0 Bệnh sử cá nhân có các khối u khác 
Bệnh phân loại tại D00-D48 

Loại trừ:  khối u ác tính (Z85.-)  

Z86.1 Bệnh sử cá nhân có bệnh nhiễm khuẩn và 
ký sinh trùng 
Bệnh phân loại tại A00-B89, B99 

Loại trừ:  di chứng các bệnh nhiễm khuẩn và ký 

sinh vật (B90-B94)  

Z86.2 Bệnh sử cá nhân có các bệnh về máu và 
cơ quan tạo máu và một số rối loạn liên 
quan đến cơ chế miễn dịch 
Bệnh phân loại tại D50-D89 

Z86.3 Bệnh sử cá nhân có các bệnh nội tiết dinh 
dưỡng và chuyển hoá 
Bệnh phân loại tại E00-E90 

Z86.4 Bệnh sử cá nhân có lạm dụng chất kích 
thần 
Bệnh phân loại tại F10-F19 

Loại trừ:  nghiện (F10-F19 với ký tự chung thứ 

tư.2)  

 các vấn đề liên quan đến sử dụng:  

 rượu (Z72.1)  

 ma tuý (Z72.2)  

 thuốc lá (Z72.0)  

Z86.5 Bệnh sử cá nhân có các rối loạn tâm thần 
và hành vi khác 
Bệnh phân loại tại F00-F09, F20-F99 

Z86.6 Bệnh sử cá nhân có các bệnh thuộc hệ 
thần kinh và các giác quan 
Bệnh phân loại tại G00-G99, H00-H95 

Z86.7 Bệnh sử cá nhân có các bệnh thuộc hệ 
tuần hoàn 
Bệnh phân loại tại I00-I99 

Loại trừ:  nhồi máu cơ tim cũ (I25.2)  

 hội chứng sau nhồi máu cơ tim (I24.1) 

 di chứng bệnh mạch máu não (I69.-)  

Z87 Bệnh sử cá nhân có các bệnh và 
tình trạng bệnh khác 
Loại trừ:  chăm sóc theo dõi y học và thời kỳ 

dưỡng sức (Z42-Z51, Z54.-)  

Z87.0 Bệnh sử cá nhân có các bệnh thuộc hệ hô 
hấp 
Bệnh phân loại tại J00-J99 

Z87.1 Bệnh sử cá nhân có các bệnh thuộc hệ 
tiêu hoá 
Bệnh phân loại tại K00-K93 

Z87.2 Bệnh sử cá nhân có các bệnh về da và tổ 
chức dưới da 
Bệnh phân loại tại L00-L99 
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Conditions classifiable to L00-L99 

Z87.3 Personal history of diseases of the 
musculoskeletal system and connective 
tissue 
Conditions classifiable to M00-M99 

Z87.4 Personal history of diseases of the 
genitourinary system 
Conditions classifiable to N00-N99 

Z87.5 Personal history of complications of 
pregnancy, childbirth and the puerperium 
Conditions classifiable to O00-O99  

Personal history of trophoblastic disease 

Excl.:  habitual aborter (N96)  

supervision during current pregnancy of a 

woman with poor obstetric history (Z35.-)  

Z87.6 Personal history of certain conditions 
arising in the perinatal period 
Conditions classifiable to P00-P96 

Z87.7 Personal history of congenital 
malformations, deformations and 
chromosomal abnormalities 
Conditions classifiable to Q00-Q99 

Z87.8 Personal history of other specified 
conditions 
Conditions classifiable to S00-T98 

Excl.:  personal history of self harm (Z91.5)  

Z88 Personal history of allergy to 
drugs, medicaments and biological 
substances 

Z88.0 Personal history of allergy to penicillin 

Z88.1 Personal history of allergy to other 
antibiotic agents 

Z88.2 Personal history of allergy to 
sulfonamides 

Z88.3 Personal history of allergy to other anti-
infective agents 

Z88.4 Personal history of allergy to anaesthetic 
agent 

Z88.5 Personal history of allergy to narcotic 
agent 

Z88.6 Personal history of allergy to analgesic 
agent 

Z88.7 Personal history of allergy to serum and 
vaccine 

Z88.8 Personal history of allergy to other drugs, 
medicaments and biological substances 

Z88.9 Personal history of allergy to unspecified 
drugs, medicaments and biological 
substances 

 

Z87.3 Bệnh sử cá nhân có các bệnh thuộc hệ cơ 
xương và tổ chức liên kết 
Bệnh phân loại tại M00-M99 

Z87.4 Bệnh sử cá nhân có các bệnh thuộc hệ 
sinh dục tiết niệu 
Bệnh phân loại tại N00-N99 

Z87.5 Bệnh sử cá nhân có các biến chứng của 
thai nghén, sinh đẻ và sau đẻ 
Bệnh phân loại tại O00-O99 

Bệnh sử cá nhân có bệnh nguyên bào phôi lá nuôi  

Loại trừ:  người hay sẩy thai (N96)  

theo dõi phụ nữ đang mang thai có 

bệnh sử sản khoa không bình thường 

(Z35.-)  

Z87.6 Bệnh sử cá nhân có một số bệnh xuất hiện 
trong thời kỳ chu sinh 
Bệnh phân loại tại P00-P96 

Z87.7 Bệnh sử cá nhân có các dị tật bẩm sinh, dị 
tật và bất thường nhiễm sắc thể 
Bệnh phân loại tại Q00-Q99 

Z87.8 Bệnh sử cá nhân có các tình trạng bệnh 
đặc hiệu khác 
Bệnh phân loại tại S00-T98 

Loại trừ:  bệnh sử cá nhân về tự hại (Z91.5) 

Z88 Bệnh sử cá nhân dị ứng với ma tuý, 
thuốc và các chất sinh học khác 

Z88.0 Bệnh sử cá nhân dị ứng với penicillin 

Z88.1 Bệnh sử cá nhân dị ứng với các kháng 
sinh khác 

Z88.2 Bệnh sử cá nhân dị ứng với sulfonamides 

Z88.3 Bệnh sử cá nhân dị ứng với các chất 
chống nhiễm khuẩn khác 

Z88.4 Bệnh sử cá nhân dị ứng với thuốc gây mê 

Z88.5 Bệnh sử cá nhân dị ứng với các chất gây 
ngủ 

Z88.6 Bệnh sử cá nhân dị ứng với các chất giảm 
đau 

Z88.7 Bệnh sử cá nhân dị ứng với huyết thanh 
và vaccin 

Z88.8 Bệnh sử cá nhân dị ứng với các chất ma 
tuý, thuốc và các chất sinh học khác 

Z88.9 Bệnh sử cá nhân dị ứng với chất ma tuý, 
thuốc các chất sinh học không đặc hiệu 
khác 

 

 

 

 



833 

 

Z89 Acquired absence of limb 
Incl.:  loss of limb:  

 postoperative  

 post-traumatic 

Excl.:  acquired deformities of limbs (M20-M21)  

congenital absence of limbs (Q71-Q73)  

Z89.0 Acquired absence of finger(s) [including 
thumb], unilateral 

Z89.1 Acquired absence of hand and wrist 

Z89.2 Acquired absence of upper limb above 
wrist 
Arm NOS 

Z89.3 Acquired absence of both upper limbs 
[any level] 
Acquired absence of finger(s), bilateral 

Z89.4 Acquired absence of foot and ankle 
Toe(s) 

Z89.5 Acquired absence of leg at or below knee 

Z89.6 Acquired absence of leg above knee 
Leg NOS 

Z89.7 Acquired absence of both lower limbs [any 
level, except toes alone] 

Z89.8 Acquired absence of upper and lower 
limbs [any level] 

Z89.9 Acquired absence of limb, unspecified 

Z90 Acquired absence of organs, not 
elsewhere classified 
Incl.:  postoperative or post-traumatic loss of 

body part NEC 

Excl.:  congenital absence - see Alphabetical 

Index  

 postoperative absence of:  

 endocrine glands (E89.-)  

 spleen (D73.0)  

Z90.0 Acquired absence of part of head and neck 
Eye  

Larynx  

Nose 

Excl.:  teeth (K08.1)  

Z90.1 Acquired absence of breast(s) 

Z90.2 Acquired absence of lung [part of] 

Z90.3 Acquired absence of part of stomach 

Z90.4 Acquired absence of other parts of 
digestive tract 

Z90.5 Acquired absence of kidney 

Z90.6 Acquired absence of other organs of 
urinary tract 

Z90.7 Acquired absence of genital organ(s) 

Z90.8 Acquired absence of other organs 

Z89 Mất chi mắc phải 
Bao gồm:  mất chi:  

 sau phẫu thuật 

 sau chấn thương  

Loại trừ:  dị tật chi mắc phải (M20-M21)  

 mất chi bẩm sinh (Q71-Q73)  

Z89.0 Mất nhiều ngón tay mắc phải [kể cả ngón 
cái], một bên 

Z89.1 Mất bàn tay và cổ tay mắc phải 

Z89.2 Mất chi ở phía trên ở cổ tay mắc phải 
Cánh tay không xác định 

Z89.3 Mất cả hai chi trên mắc phải [bất kỳ mức 
nào ] 
Mất (nhiều) ngón tay mắc phải, cả hai bên 

Z89.4 Mất bàn chân và mắt cá chân mắc phải 
(nhiều) ngón chân 
ngón chân 

Z89.5 Mất cẳng chân tại khớp gối hay dưới khớp 
gối mắc phải 

Z89.6 Mất cẳng chân trên khớp gối mắc phải 
Mất chân không xác định 

Z89.7 Mất cả hai chi dưới mắc phải [bất kỳ mức 
nào, trừ riêng ngón chân] 

Z89.8 Mất chi trên và chi dưới mắc phải (bất kỳ 
mức nào) 

Z89.9 Mất chi mắc phải, không xác định 

Z90 Mất cơ quan mắc phải, chưa phân 
loại ở phần khác 
Bao gồm:  mất một phần cơ thể sau phẫu thuật  

Loại trừ:  mất bẩm sinh - xem bảng chỉ dẫn theo 

thứ tự vần chữ cái về: 

 tuyến nội tiết (E89.-)  

 lách (D73.0)  

Z90.0 Mất một phần của đầu và cổ mắc phải 
Mắt 

Họng  

Mũi  

Loại trừ:  răng (K08.1)  

Z90.1 Mất (một hoặc hai bên) vú mắc phải 

Z90.2 Mất (một phần) phổi mắc phải 

Z90.3 Mất một phần dạ dày mắc phải 

Z90.4 Mất các phần khác của đường tiêu hoá 
mắc phải 

Z90.5 Mất thận mắc phải 

Z90.6 Mất các phần khác của đường tiết niệu 
mắc phải 

Z90.7 Mất (nhiều) cơ quan sinh dục mắc phải 

Z90.8 Mất các cơ quan khác mắc phải 
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Z91 Personal history of risk-factors, not 
elsewhere classified 
Excl.:  exposure to pollution and other problems 

related to physical environment (Z58.-)  

occupational exposure to risk-factors 

(Z57.-)  

personal history of psychoactive 

substance abuse (Z86.4)  

Z91.0 Personal history of allergy, other than to 
drugs and biological substances 
Excl.:  personal history of allergy to drugs and 

biological substances (Z88.-)  

Z91.1 Personal history of noncompliance with 
medical treatment and regimen 

Z91.2 Personal history of poor personal hygiene 

Z91.3 Personal history of unhealthy sleep-wake 
schedule 
Excl.:  sleep disorders (G47.-)  

Z91.4 Personal history of psychological trauma, 
not elsewhere classified 

Z91.5 Personal history of self-harm 
Parasuicide  

Self-poisoning  

Suicide attempt 

Z91.6 Personal history of other physical trauma 

Z91.8 Personal history of other specified risk-
factors, not elsewhere classified 
Abuse NOS  

Maltreatment NOS 

Z92 Personal history of medical 
treatment 

Z92.0 Personal history of contraception 
Excl.:  counselling or management of current 

contraceptive practices (Z30.-)  

presence of (intrauterine) contraceptive 

device (Z97.5)  

Z92.1 Personal history of long-term (current) use 
of anticoagulants 

Z92.2 Personal history of long-term (current) use 
of other medicaments 

Aspirin 

Z92.3 Personal history of irradiation 
Therapeutic radiation 

Excl.:  exposure to radiation in the physical 

environment (Z58.4)  

occupational exposure to radiation 

(Z57.1)  

 
 
 
 
 
 

Z91 Bệnh sử cá nhân có yếu tố nguy 
cơ, chưa phân loại ở phần khác 
Loại trừ:  Tiếp xúc phơi nhiễm với ô nhiễm và 

các vấn đề khác liên quan đến môi 

trường vật lý (Z58.-)  

Tiếp xúc nghề nghiệp với yếu tố nguy 

cơ (Z57.-)  

 Bệnh sử cá nhân có lạm dụng chất 

kích thần (Z86.4)  

Z91.0 Bệnh sử cá nhân bị dị ứng, không kể dị 
ứng thuốc và chất sinh học 
Loại trừ:  bệnh sử cá nhân dị ứng với thuốc và 

chất sinh học (Z88.-)  

Z91.1 Bệnh sử cá nhân có chế độ điều trị và chế 
độ ăn không thích ứng  

Z91.2 Bệnh sử cá nhân có chế độ vệ sinh cơ thể 
kém 

Z91.3 Bệnh sử cá nhân có nhịp thức-ngủ không 
tốt 
Loại trừ:  rối loạn giấc ngủ (G47.-)  

Z91.4 Bệnh sử cá nhân có sang chấn tâm lý, 
chưa phân loại ở phần khác 

Z91.5 Bệnh sử cá nhân về tự hại 
Tự vẫn chết  

Tự đầu độc  

Ý tưởng tự tử 

Z91.6 Bệnh sử cá nhân có sang chấn thực thể 
khác 

Z91.8 Bệnh sử cá nhân có các yếu tố nguy cơ 
đặc hiệu khác, chưa phân loại ở phần khác 
Lạm dụng, không xác định  

Sự ngược đãi, không xác định 

Z92 Bệnh sử cá nhân liên quan đến 
điều trị 

Z92.0 Bệnh sử cá nhân về tránh thai 
Loại trừ:  tư vấn hay sử dụng các phương pháp 

tránh thai hiện tại (Z30.-)  

  có dụng cụ tránh thai (trong tử cung) 

(Z97.5)  

Z92.1 Bệnh sử cá nhân (hiện có) sử dụng dài 
ngày các thuốc chống đông 

Z92.2 Bệnh sử cá nhân (hiện có) sử dụng dài 
ngày các thuốc khác 
Aspirin 

Z92.3 Bệnh sử cá nhân có điều trị tia xạ 
Xạ trị liệu 

Loại trừ:  phơi nhiễm phóng xạ trong môi trường 

vật lý (Z58.4)  

nghề nghiệp tiếp xúc với tia xạ (Z57.1)  
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Z92.4 Personal history of major surgery, not 
elsewhere classified 
Excl.:  artificial opening status (Z93.-)  

 postsurgical states (Z98.-)  

presence of functional implants and grafts 

(Z95-Z96)  

transplanted organ or tissue status (Z94.-)  

Z92.5 Personal history of rehabilitation 
measures 

Z92.6 Personal history of chemotherapy for 
neoplastic disease 

Z92.8 Personal history of other medical 
treatment 

Z92.9 Personal history of medical treatment, 
unspecified 

Z93 Artificial opening status 
Excl.:  artificial openings requiring attention or 

management (Z43.-)  

complications of external stoma (J95.0, 

K91.4, N99.5)  

Z93.0 Tracheostomy status 

Z93.1 Gastrostomy status 

Z93.2 Ileostomy status 

Z93.3 Colostomy status 

Z93.4 Other artificial openings of gastrointestinal 
tract status 

Z93.5 Cystostomy status 

Z93.6 Other artificial openings of urinary tract 
status 
Nephrostomy  

Ureterostomy  

Urethrostomy 

Z93.8 Other artificial opening status 

Z93.9 Artificial opening status, unspecified 

Z94 Transplanted organ and tissue 
status 
Incl.:  organ or tissue replaced by heterogenous 

or homogenous transplant 

Excl.:  complications of transplanted organ or 

tissue - see Alphabetical Index  

 presence of:  

 vascular graft (Z95.-)  

 xenogenic heart valve (Z95.3)  

Z94.0 Kidney transplant status 

Z94.1 Heart transplant status 
Excl.:  heart-valve replacement status  

(Z95.2-Z95.4)  

Z94.2 Lung transplant status 

Z94.3 Heart and lungs transplant status 

Z94.4 Liver transplant status 
 

Z92.4 Bệnh sử cá nhân có đại phẫu thuật, chưa 
phân loại ở phần khác 
Loại trừ:  tình trạng có lỗ mở nhân tạo (Z93.-)  

tình trạng hậu phẫu (Z98.-)  

 có các mảnh ghép và thiết bị cấy chức 

năng (Z95-Z96)  

tình trạng có cơ quan và tổ chức 

ghép(Z94.-)  

Z92.5 Bệnh sử cá nhân có điều trị bằng các 
phương pháp phục hồi chức năng 

Z92.6 Bệnh sử cá nhân có hóa trị liệu bệnh ung 
thư 

Z92.8 Bệnh sử cá nhân có các điều trị khác 

Z92.9 Bệnh sử cá nhân có điều trị, không xác 
định 

Z93 Tình trạng lỗ mở nhân tạo 
Loại trừ:  lỗ mở nhân tạo cần chăm sóc và quản 

lí (Z43.-)  

 biến chứng của lỗ mở ngoài (J95.0, 

K91.4, N99.5)  

Z93.0 Tình trạng lỗ mở khí quản 

Z93.1 Tình trạng lỗ mở dạ dày 

Z93.2 Tình trạng lỗ mở hồi tràng 

Z93.3 Tình trạng lỗ mở đại tràng 

Z93.4 Tình trạng lỗ mở nhân tạo khác của dạ dày 
- ruột 

Z93.5 Tình trạng lỗ mở bàng quang 

Z93.6 Tình trạng lỗ mở khác của đường tiết niệu 
Mở thận 

Mở niệu đạo  

Mở niệu quản 

Z93.8 Các tình trạng lỗ mở nhân tạo khác 

Z93.9 Tình trạng lỗ mở nhân tạo, không xác định 

Z94 Tình trạng ghép cơ quan và tổ chức 
Bao gồm:  cơ quan hay tổ chức thay thế bằng 

ghép đồng nguyên hay dị nguyên 

Loại trừ:  biến chứng của ghép cơ quan hay tổ 

chức - xem bảng chỉ dẫn theo thứ tự 

vần chữ cái  

 Sự có mặt của:  

 mảnh ghép mạch máu (Z95.-)  

 van tim ngoại lai (Z95.3)  

Z94.0 Tình trạng ghép thận 

Z94.1 Tình trạng ghép tim 
Loại trừ:  tình trạng của van tim thay thế (Z95.2-

Z95.4)  

Z94.2 Tình trạng ghép phổi 

Z94.3 Tình trạng ghép tim và phổi 

Z94.4 Tình trạng ghép gan 
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Z94.5 Skin transplant status 
Autogenous skin transplant status 

Z94.6 Bone transplant status 

Z94.7 Corneal transplant status 

Z94.8 Other transplanted organ and tissue status 
Bone marrow  

Intestine  

Pancreas  

Stem cells 

Z94.9 Transplanted organ and tissue status, 
unspecified 

Z95 Presence of cardiac and vascular 
implants and grafts 
Excl.:  complications of cardiac and vascular 

devices, implants and grafts (T82.-)  

Z95.0 Presence of  electronic cardiac  devices 

 Presence of : 

 cardiac pacemaker 

 cardiac resynchronization therapy 

defibrillator (CRT-D) 

 cardiac resynchronization therapy 

(CRT) pacemaker 

 cardioverter-defibrillator (ICD) 

Excl.:  adjustment or management of cardiac  

devices  (Z45.0) 

 dependence on artificial heart (Z99.4) 

Z95.1 Presence of aortocoronary bypass graft 

Z95.2 Presence of prosthetic heart valve 

Z95.3 Presence of xenogenic heart valve 

Z95.4 Presence of other heart-valve replacement 

Z95.5 Presence of coronary angioplasty implant 
and graft 
Presence of coronary artery prosthesis  

Status following coronary angioplasty NOS 

Z95.8 Presence of other cardiac and vascular 
implants and grafts 
Presence of intravascular prosthesis NEC  

Status following peripheral angioplasty NOS 

Z95.9 Presence of cardiac and vascular implant 
and graft, unspecified 

Z96 Presence of other functional 
implants 

Excl.:  complications of internal prosthetic 

devices, implants and grafts (T82-T85)  

fitting and adjustment of prosthetic and 

other devices (Z44-Z46)  

Z96.0 Presence of urogenital implants 

 
 
 
 
 

Z94.5 Tình trạng ghép da 
Tình trạng của ghép da tự thân 

Z94.6 Tình trạng ghép xương 

Z94.7 Tình trạng ghép giác mạc 

Z94.8 Tình trạng cơ quan và tổ chức khác được 
cấy ghép 
Tuỷ xương 

Ruột non  

Tụy  

Tế bào gốc 

Z94.9 Tình trạng cơ quan và tổ chức được cấy 
ghép, không xác định 

Z95 Sự có mặt của các thiết bị cấy ghép 
tim và mạch máu  
Loại trừ:  biến chứng của các thiết bị cấy ghép  

tim và mạch máu (T82.-)  

Z95.0 Sự có mặt của thiết bị điện tại tim 

Sự có mặt của: 

 máy tạo nhịp tim 

 máy phá rung tự động (CRT-D) 

 máy tạo nhịp phá rung tự động (CRT) 

 máy phá rung (ICD) 

Loại trừ:  điều chỉnh và quản lý dụng cụ tim 

(Z45.0) 

                Tình trạng phụ  thuộc vào tim nhân tạo 

(Z99.4) 

Z95.1 Sự có mặt của mảnh ghép nối thông động 
mạch chủ - vành (bypass) 

Z95.2 Sự có mặt của van tim chỉnh hình 

Z95.3 Sự có mặt của van tim ngoại lai 

Z95.4 Sự có mặt của van tim thay thế khác 

Z95.5 Sự có mặt của dụng cụ cấy ghép tạo hình 
động mạch vành 
Sự có mặt của dụng cụ chỉnh hình động mạch vành 

Tình trạng sau tạo hình mạch vành, không xác định 

Z95.8 Sự có mặt của dụng cụ cấy và mảnh ghép 
tim và mạch máu khác 
Sự có mặt của dụng cụ tạo hình nội mạch chưa 

được phân loại ở phần khác 

Tình trạng sau tạo hình mạch máu ngoại vi, không 

xác định  

Z95.9 Sự có mặt của dụng cụ cấy và mảnh ghép 
tim và mạch máu, không xác định 

Z96 Tồn tại của dụng cụ cấy ghép chức 
năng khác 
Loại trừ:  biến chứng của dụng cụ giả bên trong, 

các dụng cụ cấy và mảnh ghép (T82-

T85)  

lắp ráp và điều chỉnh các dụng cụ giả 

và các dụng cụ khác (Z44-Z46)  

Z96.0 Sự có mặt các dụng cụ cấy ghép tiết niệu 
sinh dục 
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Z96.1 Presence of intraocular lens 
Pseudophakia 

Z96.2 Presence of otological and audiological 
implants 
Bone-conduction hearing device  

Cochlear implant  

Eustachian tube stent  

Myringotomy tube(s)  

Stapes replacement 

Z96.3 Presence of artificial larynx 

Z96.4 Presence of endocrine implants 
Insulin pump 

Z96.5 Presence of tooth-root and mandibular 
implants 

Z96.6 Presence of orthopaedic joint implants 
Finger-joint replacement  

Hip-joint replacement (partial)(total) 

Z96.7 Presence of other bone and tendon 
implants 
Skull plate 

Z96.8 Presence of other specified functional 
implants 

Z96.9 Presence of functional implant, 
unspecified 

Z97 Presence of other devices 
Excl.:  complications of internal prosthetic 

devices, implants and grafts (T82-T85)  

fitting and adjustment of prosthetic and 

other devices (Z44-Z46)  

presence of cerebrospinal fluid drainage 

device (Z98.2)  

Z97.0 Presence of artificial eye 

Z97.1 Presence of artificial limb 
(complete)(partial) 

Z97.2 Presence of dental prosthetic device 
(complete)(partial) 

Z97.3 Presence of spectacles and contact lenses 

Z97.4 Presence of external hearing-aid 

Z97.5 Presence of (intrauterine) contraceptive 
device 
Excl.:  checking, reinsertion or removal of 

contraceptive device (Z30.5)  

insertion of contraceptive device (Z30.1)  

Z97.8 Presence of other specified devices 

Z98 Other postsurgical states 
Excl.:  follow-up medical care and 

convalescence (Z42-Z51, Z54.-)  

postprocedural or postoperative 

complication - see Alphabetical Index 

 

 

Z96.1 Sự có mặt của thấu kính nội nhãn 
Thuỷ tinh thể giả 

Z96.2 Sự có mặt của dụng cụ cấy ghép tai và 
thính giác 
Dụng cụ thính giác dẫn truyền qua xương  

Dụng cụ cấy ốc tai  

Khung đỡ vòi Eustach 

 (Nhiều) ống màng nhĩ  

Thay xương bàn đạp 

Z96.3 Sự có mặt của họng nhân tạo 

Z96.4 Sự có mặt của dụng cụ cấy ghép nội tiết 
Bơm insulin 

Z96.5 Sự có mặt của dụng cụ cấy chân răng và 
hàm mà 

Z96.6 Sự có mặt của dụng cụ chỉnh hình khớp 
Thay khớp ngón tay 

Thay khớp háng (một phần) (toàn bộ)  

Z96.7 Sự có mặt dụng cụ cấy ghép xương và 
gân 
Bản xương sọ 

Z96.8 Sự có mặt dụng cụ cấy ghép chức năng 
xác định khác 

Z96.9 Sự có mặt dụng cụ cấy ghép chức năng, 
không xác định 

Z97 Sự có mặt của các dụng cụ cấy 
ghép khác 
Loại trừ:  biến chứng của các dụng cụ giả bên 

trong, các dụng cụ và mảnh cấy ghép  

(T82-T85)  

lắp ráp và điều chỉnh các dụng cụ 

chỉnh hình và dụng cụ khác (Z44-Z46)  

sự có mặt của dụng cụ dẫn lưu dịch 

não tuỷ (Z98.2)  

Z97.0 Sự có mặt mắt giả 

Z97.1 Sự có mặt của chi giả (toàn bộ) (một phần) 

Z97.2 Sự có mặt của dụng cụ chỉnh hình răng 
(toàn bộ) (một phần) 

Z97.3 Sự có mặt của mắt kính và thấu kính tiếp 
xúc 

Z97.4 Sự có mặt của dụng cụ trợ thính bên ngoài 

Z97.5 Sự có mặt của dụng cụ tránh thai (trong tử 
cung) 
Loại trừ: kiểm tra, đặt lại hoặc lấy dụng cụ tránh 

thai ra(Z30.5) 

 đặt dụng cụ tử cung (Z30.1) 

Z97.8 Sự có mặt của các dụng cụ xác định khác 

Z98 Các tình trạng hậu phẫu thuật 
Loại trừ:  chăm sóc theo dõi y học và dưỡng sức 

(Z42-Z51, Z54.-)  

 biến chứng sau thủ thuật hay phẫu 

thuật - xem bảng chỉ dẫn theo thứ tự 

vần chữ cái  
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Z98.0 Intestinal bypass and anastomosis status 

Z98.1 Arthrodesis status 

Z98.2 Presence of cerebrospinal fluid drainage 
device 
CSF shunt 

Z98.8 Other specified postsurgical states 

Z99 Dependence on enabling machines 
and devices, not elsewhere 
classified 

Z99.0 Dependence on aspirator 

Z99.1 Dependence on respirator 

Z99.2 Dependence on renal dialysis 
Presence of arteriovenous shunt for dialysis  

Renal dialysis status 

Excl.:  dialysis preparation, treatment or session 

(Z49.-)  

Z99.3 Dependence on wheelchair 

Z99.4  Dependence on artificial heart 

Z99.8 Dependence on other enabling machines 
and devices 

Z99.9 Dependence on unspecified enabling 
machine and device 

 
 

Z98.0 Tình trạng nối tắt ruột và nối ruột 

Z98.1 Tình trạng đóng cứng khớp 

Z98.2 Sự có mặt dụng cụ dẫn lưu dịch não tuỷ 
Ống dẫn lưu dịch não tuỷ 

Z98.8 Các tình trạng hậu phẫu xác định khác 

Z99 Tình trạng phụ thuộc vào  các thiết 
bị và dụng cụ, chưa được phân loại 
ở phần khác 

Z99.0 Phụ thuộc máy hút 

Z99.1 Phụ thuộc máy thở 

Z99.2 Phụ thuộc chạy thận nhân tạo 
Sự có mặt của ống nối thông động- tĩnh mạch để 

lọc máu 

Tình trạng chạy thận nhân tạo  

Loại trừ:  chuẩn bị, điều trị hay trong đợt điều trị 

lọc máu (Z49.-)  

Z99.3 Phụ thuộc vào xe lăn 

Z99.4  Phụ thuộc vào tim nhân tạo 

Z99.8 Phụ thuộc vào các thiết bị và dụng cụ 
khác 

Z99.9 Phụ thuộc vào thiết bị và dụng cụ không 
xác định 
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Chapter XXII 

Codes for special purposes 

(U00-U99)  

 
This chapter contains the following blocks:  

U00-U49 Provisional assignment of new diseases of 

uncertain etiology  

U80-U85 Bacterial agents resistant to antibiotics 

 

Provisional assignment of new 
diseases of uncertain etiology or 
emergency use 
(U00-U49)  

U04 Severe acute respiratory syndrome 
[SARS] 

U04.9 Severe acute respiratory syndrome 
[SARS], unspecified 

U06   Emergency use of U06 

Codes U00-U49 are to be used by WHO for the provisional 

assignment of new diseases of 

uncertain etiology. In emergency situations codes are not 

always accessible in electronic systems. The specification 

of category U06 in the way it is done here will make sure 

this category and the subcategories are available in every 

electronic system at any time and that they can be used 

upon instruction by WHO, immediately. 

U06.0  Emergency use of U06.0 

U06.1  Emergency use of U06.1 

U06.2  Emergency use of U06.2 

U06.3  Emergency use of U06.3 

U06.4  Emergency use of U06.4 

U06.5  Emergency use of U06.5 

U06.6  Emergency use of U06.6 

U06.7  Emergency use of U06.7 

U06.8  Emergency use of U06.8 

U06.9  Emergency use of U06.9 

U07  Emergency use of U07 

Codes U00-U49 are to be used by WHO for the provisional 

assignment of new diseases of uncertain etiology. In 

emergency situations codes are not always accessible in 

electronic systems. The specification of category U07 in the 

way it is done here will make sure this category and the 

subcategories are available in every electronic system at 

any time and that they can be used upon instruction by 

 Chương XXII 

Mã phục vụ những mục đích 

đặc biệt 

(U00-U99)  

 
Chương này gồm các nhóm sau: 

U00-U49 Mã tạm thời cho một số bệnh mới hoặc chưa rõ 

bệnh nguyên  

U80-U85 Tác nhân vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh 

 

Mã tạm thời cho một số bệnh mới 
hoặc chưa rõ bệnh nguyên hoặc sử 
dụng trong cấp cứu 
(U00-U49)  

U04 Hội chứng suy hô hấp cấp tính 
nặng [SARS] 

U04.9 Hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng 
[SARS], không xác định 

U06  Sử dụng mã U06 trong trường 
 cấp cứu 

Các mã U00- U49 được WHO sử dụng để mã tạm thời cho 

bệnh mới chưa rõ bệnh nguyên. Trong những tình huống 

khẩn cấp không phải lúc nào cũng có thể tiếp cận được mã 

trên hệ thống điện tử. Xác định mã U06 theo cách ở phần 

này sẽ đảm bảo mã và phân nhóm này luôn có sẵn trên hệ 

thống bất kỳ thời gian nào và có thể sử dụng mã ngay lập 

tức theo hướng dẫn của WHO. 

U06.0  Sử dụng mã U06.0 trong cấp cứu 

U06.1  Sử dụng mã U06.1 trong cấp cứu 

U06.2  Sử dụng mã U06.2 trong cấp cứu 

U06.3  Sử dụng mã U06.3 trong cấp cứu 

U06.4  Sử dụng mã U06.4 trong cấp cứu 

U06.5  Sử dụng mã U06.5 trong cấp cứu 

U06.6  Sử dụng mã U06.6 trong cấp cứu 

U06.7  Sử dụng mã U06.7 trong cấp cứu 

U06.8  Sử dụng mã U06.8 trong cấp cứu  

U06.9  Sử dụng mã U06.9 trong cấp cứu 

U07 Sử dụng mã U07 trong cấp cứu 

Các mã U00- U49 được WHO sử dụng để mã tạm thời cho 

bệnh mới chưa rõ bệnh nguyên. Trong những tình huống 

khẩn cấp không phải lúc nào cũng có thể tiếp cận được mã 

trên hệ thống điện tử. Xác định mã U07 theo cách ở phần 

này sẽ đảm bảo mã và phân nhóm này luôn có sẵn trên hệ 
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WHO, immediately. 

U07.0  Emergency use of U07.0 

U07.1  Emergency use of U07.1 

U07.2  Emergency use of U07.2 

U07.3  Emergency use of U07.3 

U07.4  Emergency use of U07.4 

U07.5  Emergency use of U07.5 

U07.6  Emergency use of U07.6 

U07.7  Emergency use of U07.7 

U07.8  Emergency use of U07.8 

U07.9  Emergency use of U07.9 

 

Resistance to antimicrobial and 
antineoplastic drugs  
(U82-U85) 
 
Note:  These categories should never be used in primary 

coding.  The codes are provided for use as 

supplementary or additional codes when it is 

desired to identify the resistance, non-

responsiveness and refractive properties of a 

condition to antimicrobials and antineoplastic 

drugs. 

U82  Resistance to betalactam 
antibiotics 

 Use additional code (B95-B98), if desired, to 

 identify agents resistant to betalactam antibiotic 

 treatment. 

U82.0  Resistance to penicillin  
 Resistance to:  Amoxicillin 

   Ampicillin 

U82.1  Resistance to methicillin 
 Resistance to: cloxacillin 

U82.8  Resistance to other betalactam antibiotics 

U82.9  Resistance to betalactam antibiotics, 
unspecified 

U83  Resistance to other antibiotics 

 Use additional code (B95-B98), if desired, to 

 identify agents resistant to other antibiotic 

 treatment. 

U83.0  Resistance to vancomycin 

U83.1  Resistance to other vancomycin related 
antibiotics 

U83.2  Resistance to quinolones 

U83.7  Resistance to multiple antibiotics 

thống bất kỳ thời gian nào và có thể sử dụng mã ngay lập 

tức theo hướng dẫn của WHO 

U07.0  Sử dụng mã U07.0 trong cấp cứu 

U07.1  Sử dụng mã U07.1 trong cấp cứu 

U07.2  Sử dụng mã U07.2 trong cấp cứu 

U07.3  Sử dụng mã U07.3 trong cấp cứu 

U07.4  Sử dụng mã U07.4 trong cấp cứu 

U07.5  Sử dụng mã U07.5 trong cấp cứu  

U07.6  Sử dụng mã U07.6 trong cấp cứu 

U07.7  Sử dụng mã U07.7 trong cấp cứu 

U07.8  Sử dụng mã U07.8 trong cấp cứu 

U07.9  Sử dụng mã U07.9 trong cấp cứu 

 
Kháng các thuốc kháng sinh và chống 
ung thư 
(U82-U85) 
 
Ghi chú:  Các phân loại này không bao giờ sử dụng để 

mã hóa trước tiên. Mã được đưa ra để sử dụng 

như mã phụ hoặc mã bổ sung khi muốn xác 

định rõ sự kháng, không đáp ứng và đề kháng 

của bệnh với các thuốc kháng vi sinh vật và 

chống ung thư. 

U82 Kháng kháng sinh họ betalactam 

Sử dụng mã bổ sung (B95-B98) nếu muốn xác 

định tác nhân kháng với điều trị kháng sinh họ 

betalactam 

U82.0  Kháng penicillin 
 Kháng: amoxicillin 

  ampicillin 

U82.1  Kháng methicillin 
 Kháng: cloxacillin 

U82.8  Kháng kháng sinh họ betalactam khác 

U82.9  Kháng kháng sinh họ betalactam, không 
xác định 

 

U83  Kháng các kháng sinh khác 

Sử dụng mã bổ sung (B95-B98) nếu muốn xác 

định tác nhân kháng với điều trị kháng sinh khác 

U83.0  Kháng vancomycin 

U83.1  Kháng các kháng sinh thuộc họ 
vancomycin khác 

U83.2  Kháng nhóm quinolon 

U83.7  Kháng đa kháng sinh 
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U83.8  Resistance to other single specified 
antibiotic 

U83.9  Resistance to unspecified antibiotic 
  Resistance to antibiotics NOS 

U84  Resistance to other antimicrobial 
 drugs 

 Use additional code (B95-B98), if desired, to 

 identify agents resistant to antimicrobial drugs. 

 Excl.:  Resistance to antibiotics (U82 - U83) 

U84.0  Resistance to antiparasitic drug(s) 
 Resistance to quinine and related compounds 

U84.1  Resistance to antifungal drug(s)  

U84.2  Resistance to antiviral drug(s) 

U84.3  Resistance to tuberculostatic drug(s) 

U84.7  Resistance to multiple antimicrobial drugs 

 Excl.:  Resistance to multiple antibiotics only 

  (U83.7) 

U84.8  Resistance to other specified antimicrobial 
drug 

U84.9  Resistance to unspecified antimicrobial 
drugs 

  Drug resistance NOS 

U85 Resistance to antineoplastic drugs 

 Incl.:  Non-responsiveness to antineoplastic 

  drugs 

  Refractory cancer 

 
 

U83.8  Kháng một loại kháng sinh xác định, khác 

U83.9  Kháng kháng sinh không xác định 
 Kháng kháng sinh KXĐK 

U84  Kháng các thuốc kháng sinh khác 

Sử dụng mã bổ sung (B95-B98) nếu muốn xác 

định tác nhân kháng các thuốc kháng vi sinh vật 

 Loại trừ:kháng kháng sinh (U82-U83) 

U84.0 Kháng (các) thuốc diệt ký sinh trùng 
 Kháng quinin và các hợp chất cùng nhóm 

U84.1  Kháng (các) thuốc chống nấm  

U84.2  Kháng (các) thuốc diệt virus 

U84.3  Kháng (các) thuốc chống lao 

U84.7  Kháng đa thuốc kháng vi sinh vật 
 Loại trừ:  kháng đa kháng sinh đơn thuần (U83.7) 

U84.8  Kháng thuốc kháng vi sinh vật xác định 
khác 

U84.9  Kháng các thuốc kháng vi sinh vật không 
xác định 

 Kháng thuốc KXĐK 

U85  Kháng các thuốc kháng ung thư 
 Bao gồm:  không đáp ứng với các thuốc chống 

      ung thư 

                                 ung thư đề kháng 

 


