
CODI DESCRIPCIÓ

F1010 Abús d'alcohol sense complicacions 

F1910 Abús d'altra substància psicoactiva, sense complicacions 

T7621XA Abús sexual de l'adult, sospitat, assistència inicial

T7622XA Abús sexual de l'infant, sospitat, assistència inicial

O80 Admissió per a part a terme no complicat 

O2690 Afeccions relacionades amb l'embaràs no especificades, trimestre no especificat          

R451 Agitació i agitació psicomotora

Y048 Agressió per altres tipus de força física

Y048XXA Agressió per altres tipus de força física, assistència inicial

T7840XA Al·lèrgia no especificada, assistència inicial

R7309 Altres anomalies de la glucosa

S42399A Altres tipus de fractura de la diàfisi, húmer no especificat, assistència inicial per 
fractura tancada

S82899A Altres tipus de fractura, cama no especificada, assistència inicial per fractura 
tancada

T148 Altres tipus de lesió de regió corporal no especificada

J988 Altres trastorns respiratoris especificats

S88919A Amputació traumàtica completa a nivell no especificat, cama no especificada, 
assistència inicial

S48919A Amputació traumàtica completa a nivell no especificat, espatlla i braç no 
especificats, assistència inicial

J45901 Asma no especificada, amb exacerbació (aguda)

Z03818 Assistència per a observació d'exposició sospitada a altres agents biològics 
descartada
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CODI DESCRIPCIÓ

I469 Aturada cardíaca, causa no especificada 

R092 Aturada respiratòria 

O039 Avortament espontani complet o no especificat sense complicacions

R001 Bradicàrdia no especificada 

R64 Caquèxia 

G577 Causàlgia d'extremitat inferior

R99 Causes de mortalitat desconegudes i causes de mortalitat mal definides

R51 Cefalàlgia

M542 Cervicàlgia 

R230 Cianosi

R4020 Coma no especificat 

S060X9A Commoció amb pèrdua de consciència de durada no especificada, assistència 
inicial

Z20828 Contacte i exposició (sospitada): altres malalties contagioses víriques

O624 Contraccions uterines hipertòniques, incoordinades i prolongades

S301XXA Contusió de paret abdominal, contacte inicial 

S20219A Contusió, paret toràcica anterior no especificada, assistència inicial

R569 Convulsions no especificades 

T670XXA Cop de calor i insolació, assistència inicial

U071 COVID-19

T300 Cremada de regió anatòmica no especificada, grau no especificat 

R0600 Dispnea no especificada  

R300 Disúria



CODI DESCRIPCIÓ

R109 Dolor abdominal no especificat 

R52 Dolor no especificat 

R079 Dolor toràcic no especificat 

T65894A Efecte tòxic d'altres substàncies especificades, intencionalitat sense determinar, 
contacte inicial 

T551X4A Efecte tòxic de detergents, intencionalitat sense determinar, contacte inicial 

T5894XA Efecte tòxic de monòxid carboni de font no especificada, intencionalitat sense 
determinar, contacte inicial

T50904A Emmetzinament per fàrmacs, medicaments i substàncies biològiques no 
especificades, intencionalitat sense determinar, contacte inicial

R040 Epistaxi 

J9600 Fallida respiratòria aguda, sense especificar si amb hipòxia o hipercàpnia

R509 Febre no especificada 

S3160 Ferida oberta no especificada a la paret abdominal amb penetracio a la cavitat 
peritoneal

S31000A Ferida oberta no especificada a la part inferior de l'esquena i la pelvis, sense 
penetració al retroperitoneu, assistència inicial

K529 Gastroenteritis i colitis no infeccioses, no especificades

R042 Hemoptisi

R58 Hemorràgia no classificada a cap altre lloc

K920 Hematèmesi 

I10 Hipertensió (primària) essencial

E162 Hipoglicèmia no especificada 

I959 Hipotensió no especificada 

T68XXXA Hipotèrmia, assistència inicial

R45851 Idees suïcides



CODI DESCRIPCIÓ

J06 Infeccions agudes de les vies respiratòries altes de localització múltiple i de 
localització no especificada

I501 Insuficiència ventricular esquerra no especificada

T1490 Lesió no especificada

T07 Lesions múltiples no especificades

M545 Lumbàlgia

J441 Malaltia pulmonar obstructiva crònica amb exacerbació (aguda)

R53 Malestar i fatiga

H9209 Otàlgia, orella no especificada

Z711 Persona temorosa de patir alguna afecció o malaltia i a la qual no s'ha realitzat 
cap diagnòstic

Z229 Portador de malaltia infecciosa no especificada

Z659 Problema relacionat amb circumstàncies psicosocials no especificades 

R55 Síncope i col·lapse 

R000 Taquicàrdia no especificada 

R05 Tos 

F919 Trastorn de conducta, no especificat 

F410 Trastorn de pànic [ansietat paroxismal episòdica]

H579 Trastorn no especificat d'ull i annexos

S062X9 Traumatisme cranial difús amb pèrdua de consciència de durada no especificada

S062X0 Traumatisme cranial difús sense pèrdua de consciència

R42 Vertigen i mareig

R111 Vòmits


