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S/CIM 10 



S/Què és el CIM10?

• La Classificació estadística internacional de malalties i problemes
relacionats amb la salut, 10a revisió (CIM-10), és la traducció al català de
la International Statistical Classification of Diseases and Related Health
Problems, Tenth Revision (ICD-10), de l'Organització Mundial de la Salut
(OMS).

• El Comitè per a l’Actualització i Revisió de la Família de Classificacions de
l’OMS-10 (FIC) valora les necessitats d’actualització de l’ICD i elabora les
propostes per a les reunions anuals dels centres col·laboradors per a les
classificacions de l’OMS. Un cop aprovades les revisions a la reunió anual,
el Comitè s’encarrega de la seva aplicació.

Una classificació és un sistema d'ordenació de diferents elements o termes en
funció d'uns criteris preestablerts. En el cas de la CIM-10 els elements són
expressions diagnòstiques, agrupades per l'etiologia, topografia, anatomia
patològica i/o naturalesa de la lesió produïda.



S/Per a què serveix?
A Catalunya, la CIM-10 s’utilitza principalment per a la codificació de les causes de
mort i de les malalties i els problemes relacionats amb la salut que s’atenen en
centres d’atenció primària (CAP), d’urgències d’atenció primària (CUAP) hospitals i
de salut laboral, i en les emergències extrahospitalaries entre d’altres.
Aquesta classificació forma part del catàleg de diagnòstics i procediments del Pla
de sistemes del CatSalut.



S/Com s’organitza
La CIM-10 s’estructura en tres volums.
El volum 1 recull la llista tabular dels codis i les descripcions dels problemes de salut,
ordenats de manera jeràrquica. El màxim nivell d'agregació, el constitueixen els capítols i
dins dels capítols hi ha blocs de categories; les categories s’expressen amb 3 dígits, i les
subcategories amb 4; en alguns casos, hi ha subclassificacions que s’expressen afegint un
5è dígit.

Capítols
Blocs de categories
Categories 3 dígits
Subcategories 4 dígits
Subclassificacions 5 dígits

El volum 2 inclou les instruccions i orientacions sobre l’ús del volum 1, notes sobre la
certificació i codificació de les causes de mort i els antecedents històrics de la classificació.
El volum 3 inclou l’índex alfabètic, amb una introducció i instruccions ampliades sobre com
utilitzar-lo.

Per veure com esta organitzat i unes pautes de codificació hi ha un document del Ministerio
de Sanidad, que en dona les claus.

Manual de Codificación

https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/normalizacion/CIE10/UT_MANUAL_DIAG_2016_prov1.pdf


S/Pautes de codificació
Per codificar adequadament les malalties cal seleccionar correctament el codi
que les identifiqui millor i al mateix temps comprovar que aquest no presenti
cap característica que el faci incompatible amb l'edat o el sexe.

Per tal de facilitar l’anàlisi de les dades, en aquest Catàleg també es
proporcionen agrupacions de codis, com la del CCS (Clinical Classifications
Software) de l’Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), del govern
dels Estats Units.



S/Consulta interactiva i fitxers
Podeu realitzar una consulta interactiva al enllaç següent

A la web del Catsalut també disposeu de tots els fitxers de CIM10 per fer consultes

https://www.gencat.cat/catsalut/cim-10-mc-scp/


S/Quines diferencies hi ha entre el CIM9 
i el CIM10

La Classificació internacional de malalties, 10 revisió, desenvolupa, sobretot, codis
per a l’atenció ambulatòria i canvia l’estructura per poder especificar procediments.

• Pel que fa a les malalties (es passa de 16.019 codis a 82.108).
• S’hi afegeixen un sisè i setè caràcter, i s’incorpora la lateralitat als codis

susceptibles.



S/Quin canvi suposa pels professionals 
del SEM
El canvi que suposa i que ens haurem de acostumar a uns nous codis

Potser no hi ha la possibilitat de codificar signes i símptomes tant genèrics com
amb el CIM9, fet que ens obligarà a ser mes específics sobre tot en quant a la
localització i el moment del procés

Penjarem els resums / llistats a l’Àgora perquè es puguin consultar, tant per les
unitats de SVA com per SVB.

Si trobeu que manca algun codi per el vostre dia a dia ens ho podeu demanar i
l’inclourem.
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