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La COVID-19 ha canviat de codificació (U07.1). Et recomanem utilitzar el 
thesaurus 

 
 

 

S’ha publicat una ampliació de la classificació CIM10-MC que inclou un codi específic per la 

COVID-19. Ara s’ha de codificar com a U07.1. La utilització del thesaurus facilita la codificació 

correcta. 

 

Per saber més: 
 

Fins ara els casos de COVID-19 es codificaven com a B34.2 (infecció per coronavirus no 

especificada), un codi inespecífic que inclou també altres tipus de coronavirus. Ara s’ha publicat 

una ampliació urgent de la classificació CIM10-MC, que inclou un terme específic per a la 

codificació dels casos confirmats clínicament o analíticament d’aquesta malaltia (U07.1), que el 

Ministerio ha decidit incorporar des de l’1 de juliol del 2020 i que serà la que s’utilitzarà a partir 

d’ara. Per tant, s’ha de deixar d’emprar el B34.2, tot i que no cal recodificar els diagnòstics antics.  

 

La utilització del Thesaurus resol sense problemes aquests canvis de criteri de codificació presents 

i futurs. S’han incorporat els següents termes que apunten a aquest codi: 

 

 COVID-19 

 COVID-19 CONFIRMAT 

 INFECCIÓ PER CORONAVIRUS COVID-19 CONFIRMADA   

 MALALTIA PER CORONAVIRUS COVID-19 CONFIRMADA    

 

Si es dóna d’alta aquest diagnòstic, es mostrarà la pantalla de declaració de casos. A llarg termini, 

serà l’únic codi que s’utilitzarà per a aquesta declaració. L’ICAM també ha fet les adaptacions 

necessàries perquè les IT per a aquest diagnòstic rebin les prestacions associades a aquesta 

malaltia. 
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Per als casos de sospita de COVID no confirmada, s’ha d’utilitzar el codi CIM10-MC Z20.828. En 

aquesta situació no s’ha de fer la declaració de casos ni la recollida de contactes. Per facilitar la 

seva correcta codificació, també s’ha afegit el terme de thesaurus SOSPITA DE COVID-19 que 

apunta a aquest codi.  

 

Resum de les adaptacions de l’ECAP i eSalut per la crisi de la COVID-19. 

http://p400.ecap.intranet.gencat.cat/ecap/ajuda/suport/COVID-19.htm

