
۴۰۰/۲۴۷۷۲د

دارد

۱۳۹۹/۱۲/۲۴

جهش تولیدمعاونت درمان
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معاون محترم درمان دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

جناب آقای دکتر فریدون نوحی

ریاست محترم مرکز تحقیقات قلب و عروق شهید رجایی

ریاست محترم بیمارستان مسیح دانشوری 

موضوع: ابالغ کدهای جدید سازمان جهانی بهداشت در خصوص کووید ۱۹

با سالم و احترام

به پیوست لیست کدهای تشخیصی جدید سازمان جهانی بهداشت، اعالمی در دهمین طبقه بندی 

بین المللی بیماریها ICD10-2019 حضورتان ارسال می گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید که کدهای پیوست به جدول داده های ICD10 در سامانه اطالعات 

بیمارستانی (HIS) اضافه و در موارد مرتبط در پرونده ها ثبت گردد.



 19در رابطه با کووید اعالم کدهای جدید 

براساس دهمین  مرتبطو ارائه کدهای تشخیصی  19پیرو نسخه دوم دستورالعمل تشخیص نویسی و کدگذاری کووید 

ی و مطالعاتمتناسب با نیاز پیشگیری و درمانی  19گیری کووید طبقه بندی بین المللی بیماریها، کدهایی که در زمینه همه

 ول زیر اعالم میگردد.اروزرسانی شده و در پایگاه سپاس تعریف شده اند، به شرح جدبه 

 19کووید مربوط به عواقب کدهای  :1جدول شماره 

Terminology Value ICD 10 codes 

ICD 10 2019 Personal history of COVID-19, unspecified U08.9 

 
 (U08)زیر گروه 

محتمل( داشته  )قطعی یا مشکوک و 19مواردی که فرد مراجعه کننده سابقه درگیری کووید برای ثبت  نحوه اختصاص کد:

 کدهای مربوط به علت مراجعه بیمار رممکن است همراه با ثبت سایدهد و وضعیت سالمتی بیمار را تحت تأثیر قرار میاست که 

 تواند به عنوان علت مرگ مورد استفاده قرار گیرد. . این کد نمیاشدب

ICD 10 2019 Post COVID-19 condition, unspecified U09.9 

 

 (U09)زیر گروه 

آن   (late effect)و یا اثرات دیررس 19از دوره ابتالی حاد بیماری کووید  پسهای ثبت وضعیتدرموارد  نحوه اختصاص کد:

تواند در موارد حاد و این کد نمی (اعصاب و روانشود. )مثالً عوارض ثبت هم ن وضعیت یا عارضه خاص کد مربوط به آ یداست و با

 استفاده شود. 19ابتالی بیماری کووید 

ICD 10 2019 Multisystem inflammatory syndrome (MIS) 

associated with COVID-19, unspecified 

U10.9 

 
 (U10)زیر گروه 

و معموالً استفاده می شود گزارش شوند  19های التهابی چندگانه همراه با کووید در مواردی که سندرم نحوه اختصاص کد:

                                                                                           عبارتند از:

 Cytokine storm 

 Kawasaki-like syndrome 

 Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) 

 Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome (PIMS) 

Mucocutaneous lymph node syndrome [Kawasaki] (M30.3)               :به غیر از  

https://icd.who.int/browse10/2019/en#/M30.3


 

 19کووید  و ایمن سازی پیشگیریکدهای مربوط به  :2 جدول شماره

Terminology Value ICD 10 codes 

ICD 10 2019 Need for immunization against COVID 

19, unspecified 

U11.9 

 
 (U11)زیر گروه 

به مرکزی مراجعه  19و واکسینه شدن دربرابر کووید واکسن در مواردی که فرد برای دریافت  نحوه اختصاص کد:

 می شود چه بیمار باشد یا نباشد.کرده است استفاده 

ICD 10 2019 
vaccines causing adverse effects in 

therapeutic use, unspecified 

 

U12.9 

 

 (U12)زیر گروه 

گیرد. مثل مورد استفاده قرار می (external causes): این کد، به عنوان کد عامل خارجینحوه اختصاص کد

باید کدی از سایر  و Y59 (Other and unspecified vaccines and biological substances) زیررده های

دهنده  که نشاناختصاص یابد نیز  (T88.1 – vaccination complications زیررده های )از ICD-10 فصلهای

  .واکسن باشدو زیان آور  سوءماهیت اثرات 

 

، این است که این در کدهای اعالم شده اصلی اکترکاربعد از سه  (unspecified) 9علت اختصاص رقم : 1 نکته

 بیشترو یافته های با تجارب و شواهد و اند قرار گرفته  ICD 10بقه بندی طکدها به صورت اضطراری و موقت در 

   گیری در جهان، کدهای دیگری با جزئیات بیشتر در سطح بین المللی اعالم خواهد شد.از این همه

استفاده مناسب از این کدها مستلزم مستندات باکفایت در پرونده های پزشکی است لذا اختصاص صحیح و : 2نکته

مندرجات شرح حال و خالصه پرونده و بویژه تشخیص نویسی صحیح توسط تیم محترم پزشکی بسیار حائز اهمیت 

 باشد.می

 


