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Nous termes de thesaurus incorporats
S’han incorporat nous termes de thesaurus a l’ECAP. Recorda que pots enviar propostes
de nous termes.
Temps de lectura: 2 minuts.

Terme thesaurus / CIM 10MC


Síndrome Marshall (displàsia ectodèrmica)
o



Q82.4 Displàsia ectodèrmica (anhidròtica)

Dependència a benzodiazepines
o

F13.20 Dependència dels sedants, els hipnòtics o els ansiolítics sense
complicacions



Ureaplasma
o



Nòdul mamari
o



O47.9 Part fals no especificat

Esgarrapada de gos
o



Z73.89 Altres problemes relacionats amb la dificultat de gestionar la vida

Amenaça de part
o



Z73.89 Altres problemes relacionats amb la dificultat de gestionar la vida

Sol·licitud de suïcidi assistit
o



N63.0 Bony en mama no especificat, mama no especificada

Sol·licitud d'eutanàsia
o



A49.9 Infecció bacteriana no especificada

W54.8XXA Altres tipus de contacte amb gossos, assistència inicial

Prolapse de colostomia
o

K94.09 Altres complicacions de colostomia
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Pòlip gàstric
o



Z60.5 Objectiu de discriminació i persecució hostils (percebudes)

Ciberbullying (víctima)
o



M22.40 Condromalàcia de ròtula, genoll no específic

Bullying (víctima)
o



M79.3 Panniculitis no especificada

Condropatia rotuliana
o



C48.0 Neoplàsia maligna, retroperitoneu

Lipodermatosclerosi
o



C44.91 Carcinoma de cèl·lules basals de pell, localització no especificada

Liposarcoma retroperitoneal
o



L05.91 Quist pilonidal sense abscés

Basalioma
o



L88 Piodèrmia gangrenosa

Quist sacre
o



R21 Borradura i altres erupcions cutànies inespecífiques

Ectima
o



R71.8 Altres anomalies dels eritròcits

Granellada
o



R10.9 Dolor abdominal no especificat

Anisocitosi
o



E46 Malnutrició proteïnocalòrica no especificada

Mal de panxa
o



E83.59 Altres trastorns del metabolisme del calci

Desnutrició
o



D47.2 Gammapatia monoclonal

Nefrocalcinosi
o



D69.1 Defectes qualitatius de plaquetes

Banda monoclonal (+- significat incert)
o



D69.0 Púrpura al·lèrgica

Anisotrombia
o



K31.7 Pòlip d'estómac i duodè

Urticària vasculítica
o



K31.7 Pòlip d'estómac i duodè

Poliposi gàstrica
o
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Z60.5 Objectiu de discriminació i persecució hostils (percebudes)

Pertinença a bandes
o

Z72.810 Comportament antisocial d'infant o adolescent
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Antecedents familiars cardiopatia
o

Z82.49 Antecedents familiars de cardiopatia isquèmica i altres malalties de
l'aparell circulatori



Salpinguectomia
o



Salpinguectomia unilateral
o



Z90.2 Absència adquirida de [part de] pulmó

Resecció pulmonar
o



Z90.2 Absència adquirida de [part de] pulmó

Pneumectomia
o



Z96.649 Presència d'articulació artificial, maluc no especificat

Pneumonectomia
o



Z29.8 Assistència per a altres mesures profilàctiques especificades

Artroplàstia maluc
o



Z90.722 Absència adquirida d'ovaris, bilateral

Gastroprotecció
o



Z90.721 Absència adquirida d'ovaris, unilateral

Salpinguectomia bilateral
o



Z90.79 Absència adquirida d'altres òrgans genitals

Z90.2 Absència adquirida de [part de] pulmó

Lobectomia pulmonar
o

Z90.2 Absència adquirida de [part de] pulmó
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