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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:  1 minut 

 

 

Terme thesaurus / CIM10-MC 

 Addicció a pantalles  

o F63.89 Altres trastorns del control dels impulsos 

 Candidat a trasplantament 

o Z76.82 Estat d'espera per a trasplantament d'òrgan 

 Dolicocolon 

o Q43.8 Altres tipus especificats de malformació congènita d'intestí 

 Dolicosigma 

o Q43.8 Altres tipus especificats de malformació congènita d'intestí 

 Al·lèrgia al iode 

o Z88.8 Estat d'al·lèrgia a altres fàrmacs, medicaments i productes biològics 

 Tumor benigne de paròtide 

o D11.0 Neoplàsia benigna, glàndula paròtide 

 Amigdalolito 

o J35.8 Altres malalties cròniques d'amígdales i adenoides  

http://p400.ecap.intranet.gencat.cat/ecap/ajuda/suport/nouthesaurus.php
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 Atenció unitat de cronicitat 

o Z76.89 Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris en altres 

circumstàncies especificades 

 Dent inclosa 

o K01.0 Dents encastades 

 Asimetria escapular 

o Q74.0 Altres tipus de malformació congènita d'extremitat superior, incloent la 

cintura escapular 

 Exposició a asbest 

o Z77.090 Contacte i exposició (sospitada): asbest 

 Nevus sebaci 

o L82.1 Altres tipus de queratosi seborreica 

 Dactilitis 

o M13.849 Altres tipus especificats d'artritis, mà no especificada 

 Dèficit de testosterona 

o E29.1 Hipofunció testicular 

 Hidrocistoma 

o D23.9 Altres tipus de neoplàsia benigna de pell, localització no especificada 

 Urostomia 

o Z93.6 Altres tipus d'estat d'obertura artificial del tracte urinari 

 Liposarcoma 

o C49.9 Neoplàsia maligna de teixits connectius i teixits tous, localització no 

especificada 

 Angioedema 

o T78.3XXA Edema angioneuròtic, assistència inicial 

 Dispnea d’esforç 

o R06.09 Altres formes de dispnea 

 Malaltia genètica 

o Z14.8 Portador d'altres malalties hereditàries 

 Portador enterobactèries productores BLEE 

o Z22.39 Portador d'altres malalties bacterianes especificades 

 Portador enterococs multiresistents 

o Z22.39 Portador d'altres malalties bacterianes especificades 

 Portador Clostridium difficile 

o Z22.39 Portador d'altres malalties bacterianes especificades 

 


