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ICD-! O I Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w leD-lO
Tablica przekształceń między ICD-9 a ICD-10 1
ICD-lO. The ICD-lO Classification oj Mental and Behavioural Disorders.
Conversion Table between ICD-9 and ICD-lO

Wskazówki dla

użytkownika:

1. W lewej kolumnie (ICD-9) kursywą zaznaczono te spośród określeń "włączanych"
(included) do danej kategońi, których odpowiedniki w ICD-10 różnią się od odpowiedników dla tej kategorii
2. ICD-10 zawiera większą liczbę kategońi niż
ICD-9. W przypadku występowania kilku
odpowiedników, na pierwszym miejscu wymieniono ten, który należy preferować, o ile
nie ma bardziej szczegółowej wskazówki.
Np. kodowi 209.1 w ICD-9 (Otępienie
przedstarcze), może towarzyszyć dodatkowa
informacja, sugerująca że jego odpowiednikiem w ICD-10 jest F02.0 (Otępienie w
chorobie Picka). Jednak,jeżeli dostępny jest
tylko sam kod (np. 209.1) lub sam termin
(np. otępienie przedstarcze), to należy użyć

jako odpowiednika kategońi FOO.O (otępie
nie w chorobie Alzheimera o wczesnym początku), ponieważ jest to najczęstsza postać
otępienia przedstarczego.
3. W przypadku niektórych kategońi ICD-9 i
leD-lO, wymagane jest odnotowanie warunkującej je choroby somatycznej (stanu
somatycznego). Takie objawowe kategońe
zaznaczono gwiazdką (*), a odpowiadającą
im kategońę etiologiczną - znakiem plus
(+). Np. otępienie w chorobie Alzheimera
ma swój znak plus (+) w rozdziale IV, Choroby układu nerwowego (G30.-+), a znak
gwiazdki (*) w rozdziale V, Zaburzenia
psychiczne i zaburzenia zachowania (FOO.*). Wszystkie pary kodów oznaczonych
gwiazdką i plusem odniesiono krzyżowo
względem siebie.

Uwaga redakcyjna.
Terminy użyte w tabeli odpowiadają w przypadku ICD-9 (z małymi modyfikacjami)
klasyfikacji chorób, urazów i przyczyn zgonów; IX Rewizja,
Zaburzenia psychiczne opublikowanemu w Biuletynie Instytutu Psychoneurologicznego 1983,
1-2 (41/42), a w przypadku ICD-lO - tłumaczeniu: ICD-IO. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych
i zaburzeń zachowania w ICD-IO. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. "Vesalius"-IPiN,
Kraków-Warszawa 1997.
tłumaczeniu Międzynarodowej

1

Tłwnaczenie

fragmentu publikacji: ICD-IO. The ICD-IO Classijication oj Mental and Behavioural Disorders. Conversion
tab/es between ICD-8, ICD-9, ICD-IO. Division of Mental Health.World Health Organization.Geneva 1992.
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290

Psychozy organiczne starcze i
przedstarcze

290.0

Otępienie

starcze proste

FOO.l *

Otępienie

o
290.1

Otępienie

przed starcze

Otępienie w:
• chorobie Jakoba-Creut<feldta

• chorobie Picka

w chorobie Alzheimera
(G30. 1+)

późnym początku

FOO.O*Otępienie

w chorobie Alzheimera
o wczesnym początku (G30.0+)

F02.I *

w chorobie JakobaCreut<feldta (ABI. 0+)
F02.0* Otępienie w chorobie Picka
(G31.0+)
Otępienie

290.2

Otępienie starcze, postać
depresyjna, urojeniowa

Otępienie w chorobie Alzheimera
o późnym początku
.13 z innymi objawami,
głównie depresyjnymi
.11 z innymi objawami,
głównie urojeniowymi
FOO.2* Otępienie w chorobie Alzheimera,
atypowe lub mieszane (G38.8+)
.23 z innymi objawami,
głównie depresyjnymi
.21 z innymi objawami,
głównie urojeniowymi

290.3

Otępienie starcze z ostrymi
zaburzeniami świadomości

Zastosuj dwa kody:
F05.1 Majaczenie nałożone na

FOO.l *

oraz
FOO.I *

Otępienie

o
lub
FOO.2*
290.4

Otępienie miażdżycowe

F01.1
F02.0

otępienie

w chorobie Alzheimera
(G30. 1+)

późnym początku

Otępienie w chorobie Alzheimera
atypowe lub mieszane (G38.8+)

Otępienie wiełozawalowe

Otępienie

naczyniowe o ostrym

początku

FOl.2
FOI.3

Otępienie

naczyniowe podkorowe
mieszane korowe i
podkorowe
F01.8 Inne rodzaje otępienia
naczyniowego
Otępienie
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FOO.24 Otepienie w chorobie Alzheimera
atypowe lub mieszane z innymi
objawami mieszanymi
FOt.8 Inne otępienie naczyniowe
F02.8 Otępienie w innych chorobach,
klasyfikowanych gdzie indziej

290.8 Inne

F03

Otępienie

291.0 Majaczenie alkoholowe

FlO.4

Zespół abstynencyjny z
majaczeniem spowodowanym
używaniem alkoholu

291.1 Psychoza Korsakowa, alkoholowa

FlO.6

Zespół

290.9 Nie
291

określone

nie określone

Psychozy alkoholowe

amnestyczny spowodowany
alkoholu

używaniem

291.2

Otępienie

alkoholowe

FlO.73

Otępienie

spowodowane
alkoholu

używaniem

291.3 Halucynoza alkoholowa

FJO.52 Zaburzenia psychotyczne
spowodowane używaniem '
alkoholu, głównie omamowe

291.4 Upicie patologiczne

FlO.07 Zatrucie (upicie) patologiczne
spowodowane używaniem
alkoholu

291.5 Paranoja alkoholowa

FlO.51 Zaburzenia psychotyczne
spowodowane używaniem
alkoholu, glównie urojeniowe

291.8 Inna psychoza alkoholowa

FlO.8 Inne zaburzenia psychiczne i
zaburzenia zachowania
spowodowane używaniem alkoholu
FJO.56 Zaburzenia psychiczne
spowodowane używaniem
alkoholu, mieszane
FlO.75 Późno ujawniające się zaburzenia
psychotyczne spowodowane
używaniem alkoholu

Alkoholowy

zespół

abstynencyjny

FJO.3

Zespół

abstynencyjny spowodowany
alkoholu

używaniem
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291.9 Psychoza alkoholowa nie określona

Alkoholowe:
• mania BNO

•

psychoza BNO

FlO.9 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia
zachowania spowodowane
używaniem alkoholu, nie określone

FlO.55 Zaburzenia psychotyczne

spowodowane używaniem
alkoholu. głównie z objawami
maniakalnymi
nO.56 Zaburzenia psychotyczne
spowodowane używaniem
alkoholu. mieszane

292 Psychozy lekowe
292.0

Zespół

abstynencyjny (lekowy)

FlxN.3

Zespół abstynencyjny
spowodowany używaniem
substancji psychoaktywnej
FlxN.4 Zespół abstynencyjny z
majaczeniem spowodowany
używaniem substancji
psychoaktywnej

292. t Stany paranoidalne i omamowe
wywołane przez leki

Flx#.5 Zaburzenia psychotyczne
spowodowane używaniem
substancji psychoaktywnej
.51 głównie urojeniowe
.52 głównie omamowe

292.2 Patologiczne zatrucie lekowe

Flx#.07

292.8 Inne

Flx#.5 Zaburl.enie psychotyczne
spowodowane używaniem
substancji psychoaktywnej
.50 podobne do schizofrenii
.53 głównie wielopostaciowe
.54 głównie z objawami
depresyjnymi
.55 głównie z objawami
maniakalnymi
FlxN.7 Rezydualne i późno ujawniające
sie zaburzenia psychotyczne
spowodowane używaniem
substancji psychoaktywnej

Zatucie patologiczne
spowodowane używaniem
substancji psychoaktywnej
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292.9 Psychozy polekowe nie

293

Przemijające

293.0 Ostre,

określone

Flx#.9

Nieokreślone zaburzenia
psychiczne i zaburzenia
zachowania spowodowane.
używaniem substancji
psychoaktywnej

psychozy organiczne

krótkotrwałe

zaburzenia

F05.0 Majaczenie bez

otępienia

świadomości

rozważyć również:

F05.8 Inne typy majaczenia
F05.9 Majaczenie, nie określone

Stany pomroczne w padaczce
293.1 Podostre zaburzenia

świadomości

F06.5 Organiczne zaburzenia dysocjacyjne
F05.8 Inne typy majaczenia
rozważyć także:

F05.0 Majaczenie bez otępienia
FOS.9 Majaczenie nie określone

293.8 Inne

293.9 Nie

294

określone

F06.8 Inne określone zaburzenia
psychiczne spowodowane
uszkodzeniem lub dysfunkcją
mózgu i chorobą somatyczną
F06.0 Halucynoza organiczna
F06.1 Organiczne zaburzenia katatoniczne
F06.2 Organiczne zaburzenia urojeniowe
(podobne do schizofrenii)
F06.3 Organiczne zaburzenia nastroju
(afektywne)
F06.9 Nie określone zaburzenia
psychiczne spowodowane
uszkodzeniem lub dysfunkcją
mózgu i chorobą somatyczną
FOS.9 Majaczenie, nieokreślone
F09 Nieokreślone zaburzenia psychiCzne
organiczne i objawowe

Inne organiczne stany
psychotyczne (przewlekłe)

294.0 Psychoza Korsakowa niea1koholowa

Organiczny zespół abstynencyjny
nie wywołany alkoholem ani
innymi substancjami
psychoaktywnymi
Flx.6 Zespół amnestyczny spowodowany
używaniem substancji
psychoaktywnych innych niż
alkohol
F04
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294.1

Otępienie w stanach
klasyfikowanych gdzie indziej

F02.-*

Otępienie w innych chorobach
klasyfikowanych gdzie indziej

295.8 Inne

F06.0 Halucynoza organiczna
F06.1 Organiczne zaburzenia katatoniczne
F06.2 Organiczne zaburzenia urojeniowe
(podobne do schizofrenii)
F06.3 Organiczne zaburzenia nastroju
(afektywne)
F06.8 Inne określone zaburzenia
psychiczne spowodowane
uszkodzeniem lub dysfunkcją
mózgu i choroba somatyczna

295.9 Nie określone

F06.9 Nie określone zaburzenia
psychiczne spowodowane
uszkodzeniem lub dysfunkcją
mózgu i chorobą somatyczną
F09 Nieokreślone zaburzenia psychiczne
organiczne i objawowe

295

Psychozy schizofreniczne

295.0

Postać

prosta

F20.6 Schiwfrenia prosta

295.1

Postać

hebafreniczna

F20.1 Schiwfrenia hebefreniczna

295.2

Postać

katatoniczna

F20.2 Schizofrenia katatoniczna

295.3

Postać

paranoidalna

F20.0 Schiwfrenia paranoidalna

295.4 Ostra schiwfrenia, epiwd
sch izofreniczny

F20.2 Ostre zaburzenie psychotyczne
podobne do schiwfrenii
F20.1 Ostre zaburzenie psychotyczne z
objawami schizofrenii
F20.8 Schiwfrenia innego rodzaju

295.5 Schizofrenia utajona (Iatens)

F21

295.6 Schizofrenia rezydualna

F20.5 Schiwfrenia rezydualna

295.7 schizofrenia cykliczna, psychoza
sch izoafektywna

F25. - Zaburzenia schizoafektywne

295.8 Inne

F20.8 Schiwfrenia innego rodzaju

Zaburzenie typu schizofrenii
(schizotypowe)
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295.9 Nie

określone

F20.9 Schizofrenia, nie

określona

Reakcja schizofreniczna

F23.2 Ostre zaburzenie psychotycme
podobne do schizofrenii

Psychoza o postaci schizofrenii
(schizophreniform psychosis) BNO

F23.2 Ostre zaburzenie psychotyczne
podobne do schizofrenii
F23.1 Ostre wielopostaciowe zaburzenie
psychotycme z objawami
schizofrenii
rozważYć również:

F20.8 Schizofrenia innego rodzaju

296

Psychozy afektywne

296.0 Psychoza maniakalno-depresyjna,
typ maniakalny

F30.- Epizod maniakalny (pojedynczy
epizod)
F31.1 Zaburzenia afektywne
dwubiegunowe, obecnie epizod
maniakalny bez objawów
psychotycznych
F31.2 Zaburzenia afektywne
dwubiegunowe, obecnie epizod
maniakalny z objawami
psychotycznymi
F31.8 Inne zaburzenia afektywne
dwubiegunowe

296.1 Depresja cykliczna (choroba
afektywna jednobiegunowa)

F32.- Epizod depresyjny (pojedynczy
epizod)
F33.- Zaburzenia depresyjne nawracające

296.2 Psychoza maniakalno-depresyjna
(dwubiegunowa choroba
afektywna), faza (aktualnie)
maniakalna

F31.0 Zaburzenia afektywne
dwubiegunowe, obecnie epizod
hipomanii
F31.1 Zaburzenia afektywne
dwubiegunowe, obecnie epizod
maniakalny bez objawów
psychotycznych
F31.2 Zaburzenia afektywne
dwubiegunowe, obecnie epizod
maniakalny z objawami
psychotycznym i
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296.3 Psychoza maniakalno-depresyjna
(dwubiegunowa choroba
afektywna), faza (aktualnie)
depresyjna

F31.3 Zaburzenia afektywne
dwubiegunowe, obecnie epizod
depresji o łagodnym lub
umiarkowanym nasileniu
F31.4 Zaburzenia afektywne
dwubiegunowe, obecnie ciężkiej
depr~sji bez objawów
psychotycznych
F31.5 Zaburzenia afektywne
dwubiegunowe, obecnie epizod
ciężkiej depresji z objawami
psychotycznymi

296.4 Psychoza maniakalno-depresyjna
(dwubiegunowa choroba
afektywna), faza (aktualnie)
mieszana

F31.6 Zaburzenia afektywne
dwubiegunowe, obecnie epizod
mieszany
F38.00 Mieszany epizod afektywny
(pojedynczy)

296.5 Psychoza maniakalno-depresyjna,
bez określenia fazy

F31.9 Zaburzenia afektywne
dwubiegunowe, nie określone

296.6 Psychoza maniakalno-depresyjna,
określona inaczej lub nie określona

F31.8 Inne zaburzenia afektywne
dwubiegunowe
F31.9 Zaburzenia afektywne
dwubiegunowe, nie określone
F25.- Zaburzenia schizoafektywne·

296.8 Inne

F25 .- Zaburzenia sch izoafektywne
F30.8 Inne epizody maniakalne
F31.8 Inne zaburzenia afektywne
dwubiegunowe
F32.8 Inne epizody depresyjne
F33.8 Inne nawracające zaburzenia
depresyjne
F38.8 Inne zaburzenia nastroju
(afektywne)

296.9 Nie

297

określone

F39

Zaburzenia nastroju (afektywne)
nie określone

Stany paranoiczne

297. O Stan paranoiczny

F22.0 Zaburzenie urojeniowe

297.1 Paranoja

F22.0 Zaburzenie urojeniowe

297.2 Parafrenia

F22.0 Zaburzenie urojeniowe

Inwolucyjny stan paranoidalny
298.3 Psychoza indukowana

F22.8 Inne uporczywe (utrwalone)
zaburzenia urojeniowe
F24

Indukowane zaburzenie urojeniowe
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297.8 Inne

Sensytywny zesp6ł odnosz4:CY
297.9 Nie określone

F22.8 Inne uporczywe (utrwalone)
zaburzenia urojeniowe

F22.0 Zaburzenie urojeniowe
F22.9 Uporczywe (utrwalone) zaburzenie
urojeniowe, nie określone

298 Inne psychozy nieorganicme
298.0 Psychoza reaktywna depresyjna

F32.- Epizody depresyjne
F33.- Zaburzenia depresyjne

nawracające

rozważyć również:

F41.2 Zaburzenia lękowe i depresyjne
mieszane
F43.2 Zaburzenia adaptacyjne
.20 Krótka reakcja depresyjna
.21 Reakcja depresyjna
przedłużona

.22 Reakcja mieszana lękowodepresyjna
.25 Z mieszanymi zaburzeniami
zachowania i emocji
298.1 Psychoza reaktywna z
podnieceniem

F23.81 Inne ostre i przemijające
zaburzenia psychotyczne z
towarzyszącym ostrym stresem
F30.- Epizod maniakalny

298.2 Zamroczenie reaktywne

F23.01 Ostre wielopostaciowe zaburzenie
psychotyczne bez objawów
schizofrenii z towarzyszącym
ostrym stresem
F23.11 Ostre wielopostaciowe zaburzenie
psychotyczne z objawami
schizofrenii z towarzyszącym
ostrym stresem
F23.81 Inne ostre i przemijające
zaburzenie psychotyczne z
towarzyszącym ostrym stresem
F44.1 Fuga dysocjacyj na
F44.2 Osłupienie dysocjacyjne
F44.80 Zespół Gansera
F43.0 Ostra reakcja na stres
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298.3 Ostra reakcja urojeniowa

F23.31 Inne ostre zaburzenie
psychotyczne z przewagą urojeń,
z towarzyszącym ostrym stresem
F23.01 Ostre wielopostaciowe zaburzenie
psychotyczne bez objawów
schizofrenii
F23.11 Ostre wielopostaciowe zaburzenie
psychotyczne z objawami
schizofrenii, z towarzyszącym
ostrym stresem
F23.21 Ostre zaburzenie psychotyczne
podobne do schizofrenii, z
towarzyszącym ostrym stresem

298.4 Reakcja urojeniowa Geśli nie
zaznaczono Ił ostra Ił)

F23.31 Inne ostre zaburzenia
psychotyczne, z towarzyszącym
ostrym stresem
F22.0 Zaburzenie urojeniowe
F22.8 Inne uporczywe (utrwalone)
zaburzenia urojeniowe
,F24 Indukowane zaburzenie urojeniowe

298.8 Psychoza reaktywna inna lub nie

F23.21 Ostre zaburzenie psychotyczne
podobne do schizofrenii, z
towarzyszącym ostrym stresem
F23.81 Inne ostre i przemijające
zaburzenia psychotyczne z
towarzyszącym ostrym stresem
F23.91 Ostre i przemijające zaburzenia
psychotyczne, z towarzyszącym
stresem. nie określone

określona

298.9 Psychoza nie

określona

(BNO)

F29
F99

299

Psychozy wieku

299.0 Autyzm

Nie określona psychoza
nieorganiczna
Nie określone zaburzenia
psychiczne

dziecięcego

dziecięcy

F84.0 Autyzm dziecięcy
F84.1 Autyzm atypowy
F84.2 Zespół Retta

299.1 Psychoza dezintegracyjna

F84.3 Inne dziecięce zaburzenia
dezintegracyjne

299.8 Inne

F84.5 Zespół Aspergera
F84.8 Inne całościowe zaburzenia
rozwojowe
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299.9 Nie

określone

Schizofrenia,
300

postać dziecięca

F8'4.9 Całościowe zaburzenia rozwojowe,
nie określone

F20.8 Inna schizofrenia

Zaburzenia nerwicowe

300.0 Stany

lękowe

F41.- Inne zaburzenia

lękowe

rozważyć również:

F40.0 Agorafobia
.00 bez napadów paniki
.01 z napadami paniki
F43.22 Reakcja mieszana lękowodepresyjna

Panika, stany paniki
300.1 Histeria

F41.0 Zaburzenie lękowe z IUlpadami
(lęk paniczny)

lęku

F44.- Zaburzenia dysocjacyjne
(konwersyjne)
F45.0 Zaburzenia somatyzacyjne (z
somatyzacją)

F45.1 Zaburzenia występujące pod.
postacia somatyczna,
niezróżnicowane

F45.3 Zaburzenia (dysfunkcje)
autonomiczne występujące pod
postacia somatyczną
, F45.4 Uporczywe bóle psychogenne
rozważyć również:

F43.23 Zaburzenia adaptacyjne głównie z
zaburzeniami innych emocji

}{erwica roszczeniowa
300.2 Stan fobii

Histeria
300.3

Natręctwa

F68. O Kształtowanie objawów fizycznych
przez przyczyny psychologiczne
F40.- Zaburzenia

lękowa

F41.8 Inne

lękowe

określone

w postaci fobii

zaburzenia

lękowe

F42.- Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
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300.4 Depresja nerwicowa

Depresja

F34.1 Dystymia
F32.0 Epiwd depresji łagodny
F33.0 Zaburzenia depresyjne
nawracające, obecnie epizod
depresyjny łagodny
F43.21 Zaburzenia przystosowania,
reakcja depresyjna przedłużona

F41.2 Zaburzenie depresyjne i lękowe
mieszane

lękowa

Reakcja depresyjna }
Depresja reaktywna

300.5 Neurastenia
300.6

Zespół

F32. O Epizod depresji łagodny
F32.8 Inny epizod depresyjny
F33. O Zaburzenie depresyjne
nawracaj(JCe, obecnie epizod
depresji łagodny
F43.20 Kr6tka reakcja depresyjna
F43.21 Przedłużona reakcja depresyjna
F48.0 Neurastenia

depersonalizacji

F48.1

Zespół

depersonalizacji-derealizacji

300.7 Hipochondria

F45.l Zaburzenie hipochondryczne

300.8 Inne

F48.8 Inne określone zaburzenia
nerwicowe

300.9 Nie

określone

F48.9 Zaburzenia nerwicowe, nie
określone

F99

Zaburzenia psychiczne, inaczej nie
określone

301 Zaburzenia
301.0

osobowości

Osobowość

paranoiczna

Cechy paranoiczne
301.1 Afektywne zaburzenia

F60.0

Osobowość

paranoiczna

Z73.1 Zaakcentowanie cech
osobowości

osobowości

F34.0 Cyklotymia
F34.l Dystymia
F60.8 Inne określone zaburzenia
osobowości

301.2

Osobowość

schizoidalna

F60.l

Osobowość

schizoidalna

301.3

Osobowość

eksplozywna

F60.3

Osobowość

chwiejna-emocjonalnie

301.4

Osobowość

anankastyczna

F60.5

Osobowość

anankastyczna

301.5

Osobowość

histeryczna

F60.4

Osobowość

histrioniezna

301.6

Osobowość

asteniczna

F60.7

Osobowość zależna
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301.7

Osobowość nieprawidłowa

wyraźnymi

z
cechami al!tysocjalnymi

F60.2 Osobowość dyssocjalna
F60.6 Osobowość lękliwa (unikająca)
F60.8 Inne określone zaburzenia

301.8 Inne

osobowości

F61
301.9 Nie

określone

Zaburzenia
inne

F60.9 Zaburzenia

osobowości

osobowości,

mieszane i
nie

określone

302 Zaburzenia seksualne
odpowiadającego

302.0 Homoseksualizm

Brak

302.1 Zoofilia

F65.8 Inne zaburzenia preferencji
seksualnej

302.2 Pedofilia

F25.4 Pedofilia

302.3 Transwestytyzm

F65.1 Fetyszyzm transwestytytyczny
F64.1 Transwestytyzm o typie podwójnej
roli

302.4 Ekshibicjonizm

F65.2 Ekshibicjonizm

302.5 Transseksualizm

F64.0 Transseksualizm

302.6 Zaburzenia identyfikacji

płci

kodu

F64.2 Zaburzenia identyfikacji

płciowej

w

dzieciństwie

F64.8 Inne zaburzenia identyfikacji
płciowej

F64.9 Zaburzenia identyfikacji płciowej,
nie określone
302.7 Oziębłość i impotencja

Dyspareunia, psychogenna
302.8 Inne

F52.0 Brak lub utrata potrzeb seksualnych.
F52.2 Brak reakcji genitalnej

F52.6 Dyspareunia nieorganiczna
F52.5 Pochwica nieorganiczna
F64.8 Inne zaburzenia identyfikacji
płciowej

F65.8 Inne zaburzenia preferencji
seksualnej
F52.8 Inne dysfunkcje seksualne bez
przyczyn organicznych lub
chorobowych

Fetyszyzm

F65.0 Fetyszyzm

Masochizm/sadyzm

F65.5 Sadomasochizm
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302.9 Nie

303

F64.9 Zaburzenia identyfikacji płciowej,
nie określone
F65.9 Zaburzenia preferencji
seksualnych, nie określone
F52.9 Nie określona dysfunkcja seksualna
nie spowodowana przez zaburzenia
organiczne ani inną chorobę

określone

Zespół uzależnienia

alkoholowego

FlO.2

Zespół uzależnienia
używaniem

304

Uzależnienie

spowodowany
alkoholu

od leków

304.0 Typ morfinowy

Fl1.2

Zespół uzależnienia
używaniem

304.1 Typ barbituranów

F13.2

spowodowany

opiatów

Zespół uzależnienia spowodowany
leków uspokajających i

używaniem

nasennych
F14.2

304.2 Kokaina

Zespół uzależnienia
używaniem

304.3 Konopie indyjskie

F12.2

Zespół uzależnienia
używaniem

304.4 Typ amfetaminy

F15.2

spowodowany
kanabinoli

Zespół uzależnienia spowodowany
używaniem innych substancji

stymulujących,

304.5 Środki psychodysleptyczne
(psychodeliczne, halucynogeny)

F16.2

304.6 Inne

F18.2

spowodowany

kokainy

w tym kofeiny

Zespół uzależnienia

spowodowany
ubstancji
halucynogennych
używaniem

Zespół ·uzależnienia

spowodowany

używaniem

lotnych
rozpuszczalników

F19.2

Zespół uzależnienia

spowodowany

używaniem kilku substancji lub
używaniem

innych substancj i
psychoaktywnych
304.7 Toksykomanie mieszane
(z udziałem środków grupy
morfiny)
304.8 Toksykomanie mieszane bez
środków grupy morfiny
304.9 Nie określone
305

Nadużywanie

innych

leków (niektórych
bez powstania

środków)

uzależnienia

F19.2

Zespół uzależnienia

spowodowany
kilku substancji lub
uŻY'Y~niem innych substancji
psychoaktywnych
używaniem
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305.0

Nadużywanie

305.1

Tytoń

Uzależnienie

alkoholu

od tytoniu

FlO.1 Używanie szkodliwe alkoholu
FI'O.O Ostre zatrucie spowodowane
użyciem alkoholu
F17.1

Używanie

F17.2

Zespół uzależnienie

szkodliwe tytoniu

UŻ)'Waniem

spowodowany

tytoniu

UWAGA: ICD-9 umieszcza uzależnienie
od tytoniu tu, mimo sprzeczności z
tytułem dzialu 305
305.2 Konopie indyjskie

F12.1 Używanie szkodliwe kanabinoli
F12.0 Ostre zatrucie spowodowane
użyciem kanabinoli

305.3 Środki psychodysleptyczne

Używanie szkodliwe substancji
halucynogennych
F16.0 Ostre zatrucie spowodowane
użyciem substancji
halucynogennych

305.4 Barbiturany i trankwilizatory

Używanie szkodliwe leków
uspokajaja,cych i nasennych
F13.0 Ostre zatrucie spowodowane
użyciem uspokajających i
nasennych

305.5 Morfina i

zbliżone

F13.1

Fil.l Używanie szkodliwe opiatów
FIl.O Ostre zatrucie spowodowane
użyciem opiatów
F14.1 Używanie szkodliwe kokainy
F14.0 Ostre zatrucie spowodowane
użyciem kokainy

305.6 Kokaina

305.7 Amfetamina i

F16.1

zbliżone

F15.1 Używanie szkodliwe innych
substancji stymulujących
F15.0 Ostre zatrucie spowodowane
użyciem innych substancji
stymulujących

305.8 Leki przeciwdepresyjne

F55

Nadużywanie

substancji nie

powodujących uzależnienia

305.9 Inne, mieszane i

nieokreślone

F19.1

F55

Używanie szkodliwe kilku
substancji psychoaktywnych lub
innych substancji psychoaktywnych
Nadużywanie substancji nie
powodujących uzależnienia
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306

Zaburzenia somatyczne
. psychogenne

306. O Układ
306.1

Układ

Rozważyć również:

F68.0

Kształtowanie objawów fIzycznych
przez przyczyny psychologiczne

mięśniowo-szkieletowy

F45.8 Inne zaburzenia występujące pod
postacia somatyczna

oddechowy

F45.33 Zaburzenia (dysfunkcje)
autonomiczne układu
oddechowego występujące pod
postacią somatyczną

306.2

Układ krążenia

F45.30 Zaburzenia (dysfunkcje)
autonomiczne serca i układu
krążenia występujące pod postacią
somatyczną

F45.8 Inne zaburzenia

306.3 Skóra

występujące

pod

postacią somatyczną

306.4 Przewód pokarmowy

Cykliczne wymioty psychogenne
306.5

Narządy płciowe

F54.31 Zaburzenia (dysfunkcje)
autonomiczne górnego odcinka
układu oddechowego występujące
pod postacią somatyczną
F54.32 Zaburzenia (dysfunkcje)
autonomiczne dolnego odcinka
układu oddechowego występujące
pod postacią somatyczną

F50.5 Wymioty związane z innymi
czynnikami psychologicznymi
F45.3 Zaburzenia (dysfunkcje)
autonomiczne układu moczowopłciowego występujące pod
postacią somatyczną

Psychogenne zaburzenia

F45.8 bine zaburzenia występujące pod

miesiączkowania

306.6

Układ

wydzielania

postacią somatyczną

wewnętrzneg~

F54

Czynniki psychologiczne i
behawioralne związane z
zaburzeniami lub chorobami
klasyfIkowanymi w innych
rozdziałach

306.7

Narządy zmysłów

F45.8 Inne zaburzenia

występujące

pod

postacią somatyczną

306.8 Inne

F45.8 Inne zaburzenia występujące pod
postacią somatyczną
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306.9 Nie

określone

F45.9 Zaburzenia

występujące

postacią somatyczną,

307 Niektóre inne objawy lub
307.0

Jąkanie

zespoły

i zacinanie

F98.5

Jąkanie

F98.6 Mowa

Mowa be7Jadna
307.1 Anorexia nervosa psychiczny

pod
nie określone

jadłowstręt

F50.0

(zacinanie

się)

bezładna

Jadłowstręt

psychiczny (anorexia

nervosa)
F50.1

Jadłowstręt

psychiczny atypowy

307.2 Tiki

F95.- Tiki

307.3 Stereotypowe ruchy powtarzane

F98.4 Stereotypie ruchowe

307.4 Zaburzenia snu

F51.- Nieorganiczne zaburzenia snu

307.5 Inne zaburzenia
Gedzenia)

odżywiania się

F50.1 Jadłowstręt psychiczny atypowy
F50.2 Żarłoczność psychiczna (bulimia

nervosa)
F50.3 Żarłoczność psychiczna atypowa
F50A Przejadanie się związane z innymi
czynnikami psychologicznymi
F50.5 Wymioty związane z innymi
czynnikami psychologicznymi
F50.8 Inne zaburzenia odżywiania się
F50.9 Zaburzenia odżywiania się, nie
określone

Dziecięce

zabunenia

odżywiania

F98.2 'hlbunenia

odżywiania

niemowlęctwie

Pica (u dzieci)

i

sie w

dzieciństwie

F98.2 Pica w niemowlectwie i
dzieciństwie

F98.0 Moczenie mimowolne (enuresis)
nieorganiczne

307.6 Moczenie (enuresis)
307.7 Enkopresis (zanieczyszczanie
kałem)

307.8 Psychalgia

Napieciowy ból głowy

się

F98.1 Zanieczyszczanie się kalem
(encopresis) nieorganiczne .

F45A Uporczywe bóle psychogenne

G44.2 Napieciowe bóle głowy
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307.9 Inne i nie

F98.8 Inne określone zaburzenia
zachowania i emocji
rozpoczynające sie zwykle w
dzieciństwie i w wieku

określone

młodzieńczym

F98.8 Zaburzenia zachowania i emocji
rozpoczynające się zwykle w
dzieciństwie i w wieku
młodzieńczym, nie określone

F80.0 Specyficzne zaburzenia artykulacji

Lambdacyzm

308

Ostra reakcj a na

ciężki

stres

308.0 z przewagą zaburzeń
emocjonalnych
308.1 z

F43.0 Ostra reakcja na stres

przewagą zaburzeń świadomości

308.2 z przewagą

zaburzeń

motoryki

F43.0 Ostra reakcja na stres
F43.0 Ostra reakcja na stres
cieżki

308.3 Inne

F43.8 Inne reakcje na

308.4 Mieszane

F43.0 Ostra reakcja na stres

określone

308.9 Nie

F43.9 Reakcja na

ciężki

stres

stres, nie

określona

309

Reakcje adaptacyjne

309.0 Krótka reakcja depresyjna
adaptacyjna
309.1

Przedłużona

reakcja adaptacyjna

F43.2 Zaburzenia adaptacyjne
.20 Krótka reakcja depresyjna
.

.21 Reakcja depresyjna
przedłużona

depresyjna
309.2 Z innymi zaburzeniami
emocjonalnymi
Nieprawidłowy lęk

separacyjny

309.3 Z zaburzeniami zachowania

.23

głównie

z zaburzeniami innych

emocji

F93.0 Lęk przed separacja w dzieciństwie
F43.2 Zaburzenia adaptacyjne
.24 głównie z zaburzeniami
zachowania

309.4 Z zaburzeniami emocjonalnymi i
zachowania - mieszane

.25 z mieszanymi zaburzeniami
emocji i zachowania

309.8 Inne

.28 z innymi określonymi
. objawami dominującymi

309.9 Nie

310

określone

Zaburzenia niepsychotyczne
z mózgową sprawą

związane

organiczną

F43.2 Zaburzenia adaptacyjne
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310.0

Zespół czołowy

310.1 Zaburzenia osobowości lub
procesów poznawczych - zespół
organiczny bez otępienia

310.2

Zespół

pourazowy

osobowości

Łagodne zaburzenia procesów
poznawczych
F07.8 Inne organiczne zaburzenia
osobowości i zachowania
F06.6 Organiczna chwiejność afektywna
(asteniczna)

F06.7

F07.2

Zespół

po

wstrząśnieniu

mózgu

F07.1 Zespół po zapaleniu mózgu
F07.8 Inne organiczne zaburzenia
osobowości i zachowania
F06.4 Organiczne zaburzenia lękowe
F06.5 Organiczne 7aburzenia
dysocjacyjne

310.8 Inne

określone

310.9 Nie

F07.0 Organiczne zaburzenia

311

Zaburzenia depresyjne inne

312

Zaburzenia zachowania

F07.9 Nie określone, organiczne
zaburzenia osobowości i
zachowania
F32.9 Epizod depresji, nie określony
F33.9 Nawracające zaburzenia
depresyjne, nie określone
F38.1O Nawracające krótkotrwałe
zaburzenia depresyjne

312.0 Indywidualne zaburzenia
zachowania

F91.1 Zaburzenia zachowania z
nieprawidłowym procesem
socjalizacji

312.1 Socjalizowane (grupowe)
zaburzenia zachowania

F91.2 Zaburzenia zachowania z
prawidłowym procesem socjalizacji

312.2 Zaburzenia zachowania o
chrakterze natręctw (kompulsyjne)

'F63.- Zaburzenia nawyków i
(impulsów)

312.3 Mieszane zaburzenia zachowania i
emocji

F92.- Mieszane zaburzenia zachowania i
emocji

312.8 Inne

F91.0 Zaburzenia zachowania
ograniczone do środowiska
rodzinnego
F91.3 Zaburzenia opozycyjnobuntownicze
F91.8 Inne zaburzenia zachowania

312.9 Nie

określone

popędów

F91.9 Zaburzenia zachowania, nie
określone
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313

Zaburzenia uczuciowości
specyficzne dla dzieci i młodzieży

313.0

Lękliwość,

liczne obawy

Nadmiernie

lękowe

reakcje okresu

dzieciństwa

313.1 Przekonanie,

że się

Senzytywność, nieśmiałość,
się

odsuwanie

F93.8 Inne zaburzenia emocjonalne
okresu dzieciństwa
F32.0 Epizod depresji łagodny
F32.8 Inne epizody depresyjne
F43.20 Krótka reakcja depresyjna
F43.21 Reakcja depresyjna przedłużona
F92.0 Depresyjne zaburzenia zachowania

jest

nieszczęśliwym

313.2

F93.1 Zaburzenia lękowe w postaci fobii
w dzieciństwie
F93.2 Lęk społeczny w dzieciństwie
F93.0 Lęk przed separacją w dzieciństwie

F93.2 Lęk społeczny w dzieciństwie
F94.0 Mutyzm wybiórczy

313.3 Klopoty we wzajemnych stosunkach

F93.3 Zaburzenie związane z rywalizacją
w dzieciństwie
F94.1 Reaktywne zaburzenia
przywiązania w dzieciństwie
F94.2 Zaburzenia selektywności
przywiązania w dzieciństwia

313.8 Inne i mieszane

F93.8 Inne zaburzenia emocjonalne
okresu dzieciństwa

313.9 Nie

określone

F93.9 Zaburzenia emocjonalne okresu
dzieciństwa, nie określone

314

"Nadruchliwość" dziecięca

314.0

Zaburzenia.aktywności

314.1

Nadruchliwość

z

i uwagi

opóźnieniem

rozwoju

314.2

Nadruchliwość

z zaburzeniami

zachowania

aktywności

i uwagi

F90.0 Zaburzenia aktywności i uwagi
uwaga: dodatkowo kod spośród F80-F83
dla specyficznych zaburzeń rozwojowych
F90.1 Hiperkinetyczne zaburzenia
zachowania
F90.8 Inne zaburzenia hiperkinetyczne

314.8 Inne
314.9 Nie

F90.0 Zaburzenia

określone

F90.9 Zaburzenia hiperkinetyczne,.nie
określone

315 Specyficzne

315.0

op6źnienia

rozwoju

Opóźnienie umiejętności

czytania

315.1 Specyficzne trudności w liczeniu

F81.0 Specyficzne zaburzenia czytania
F81.2 Specyficzne zaburzenia
umiejętności arytmetycznych

365

World Health Organization

trudności

315.2 Inne

F81.8 Inne zaburzenia rozwojowe
umiejętności szkolnych

w nauce

315.3 Rozwojowe zaburzenia mowy i
wymowy

F80.- Specyficzne zaburzenia rozwoju
mowy i języka

315.4 Rozwojowe zaburzenia motoryki

F82

Specyficzne zaburzenia rozmoju
funkcji motorycznych

315.5 Mieszane

F83

Mieszane specyficzne zaburzenia
rozwojowe

315.8 Inne

F88

Inne zaburzenia rozwoju
psychicznego (psychologicznego)

F89

Zaburzenia rozwoju psychicznego
(psychologicznego), nie określone

F54

Czynniki psychologiczne i
behawioraIne związane z
zaburzeniami lub chorobami
klasyfikowanymi w innych

315.9 Nie
316

określone

Czynniki psychiczne istotne dla
chorób somatycznych.

rozdziałach

Nie

określone zespoły

behawioralne
z zaburzeniami
fizjologicznymi i czynnikami
fizycznymi
F68.0 Kształtowanie objawów fizycznych
przez przyczyny psychologiczne

F59

związane

317
318

Lekkie
Inne,

upośledzenie umysłowe

F70

Upośledzenie

umyslowe lekkie

określone upośledzenie

umysłowe

318.0

Upośledzenie umysłowe

F71

umiarkowane

Upośledzenie umysłowe

umiarkowane

318.1

Upośledzenie umysłowe

znaczne

F72

Upośledzenie umysłowe

318.2

Upośledzenie umysłowe głębokie

F73

Upośledzenie umysłowe głębokie

319 Upośledzenie
oznaczenia stopnia

umysłowe

bez

F79

Upośledzenie umysłowe,

znaczne

nie

określone

fi znak X oznacza rodzaj substancji psychoaktywnych: l - alkohol, 2 - opiaty, 3 kanabinole, 4 - uspokajające i
nasenne, 4 - kokaina, 5 - inne stymulujące, w tym kofeina, 6 - halucynogenne, 7 -tytoń, 8 - lotne rozpuszczalniki,

9-

różne

lub inne
Opracował:

Jacek Wciórka

