La Organització Mundial de la Salut (OMS) i el Centers for Disease Control and
Prevention dels Estats Units han inclòs el nou codi U07.1 COVID-19 a la ICD10 i a la
ICD-10-CM, respectivament. Recentment, el Ministeri de Sanitat ha emès un
comunicat on s’anuncia aquesta inclusió i s’especifica el canvi que comporta en
la normativa de codificació d’aquesta malaltia. Per tant, s’ha donat d’alta el nou codi al
Catàleg de diagnòstics del CatSalut CIM-10-MC i s’han actualitzat les recomanacions
per a la codificació. El nou codi serà vigent a partir de l’1 de juliol de 2020 i no implica
la recodificació retrospectiva de l’activitat notificada abans d’aquesta data.
El canvi més rellevant en la codificació és que en tenir un codi que identifica de manera
unívoca la COVID-19, es passa de dos codis possibles (B34.2 ‘Infecció per coronavirus,
de localització no especificada’ i B97.29 ‘Altres tipus de coronavirus que causen
malalties classificades en un altre lloc’) a un de sol (U07.1 ‘Covid-19’), que s’haurà de
notificar com a diagnòstic principal excepte en determinades situacions que
s’especifiquen en el document del Ministeri.
Des del web del CatSalut us podeu descarregar els següents fitxers de dades i
documents:
CIM10MC_2020_2021_20200701.zip
Fitxer txt amb tots els codis de la CIM-10-MC que inclou el nou codi i les modificacions
d’alguns errors detectats en el fitxer anterior:
Versió: el camp estava buit i s’ha emplenat amb el valor v2.
Compatibilitat amb sexe: hi havia 35 codis inespecífics que estaven en blanc i s’han
marcat amb el valor corresponent i 6 codis marcats erròniament que s’han deixat en
blanc.
Diagnòstic secundari: 85 codis de la categoria O09 marcats amb ‘N’ han passat a ‘S’
i 690 codis que estaven en blanc s'han marcat amb ‘N’.
Categoria_CCS, Descr_categoria_CCS, Gran_grup_CCS i Descr_gran_grup_CCS: s’han
afegit els camps i s’han emplenat amb el valor corresponent.
CIM10MC_2020_2021_codis modificats.xlsx
Fitxer que conté la relació dels codis modificats.
Format-fitxer-codis-malalties-2020-2021.pdf
Document del format del fitxer actualitzat amb els camps que s’han afegit.
Nova normativa COVID-19.docx
Document que recull el resum de l’actualització de la normativa de la codificació de
la COVID-19.
Us agrairem que feu arribar aquest correu a totes les persones que creieu que hi
poden estar interessades.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració,

