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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 

 

 Hemibloqueig anterior esquerre 

o I44.4 Blocatge fascicular anterior esquerre 

 Cribratge ITS 

o Z11.3 Assistència per a cribratge d'infeccions que es transmeten sobretot 

sexualment 

  

http://p400.ecap.intranet.gencat.cat/ecap/ajuda/suport/nouthesaurus.php
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 Neoplàsia de càvum 

o C11.9 Neoplàsia maligna, localització no especificada de la rinofaringe 

 Verola dels micos 

o B04 Verola dels simis 

 Sospita verola dels micos 

o B04 Verola dels simis 

 Sospita verola dels simis 

o B04 Verola dels simis 

 Pentasomia X 

o Q97.1 Dona amb més de tres cromosomes X 

 Coloboma retinià 

o H47.319 Coloboma de disc òptic, ull no especificat  

 Hemangioma capil·lar 

o D18.00 Hemangioma, localització no especificada 

 Disfunció sistòlica 

o I51.89 Altres tipus de cardiopatia mal definida 

 Retrognàtia 

o M26.19 Altres tipus especificats d'anomalia de la relació entre els maxil·lars i la 

base del crani 

 Tumor benigne renal 

o D30.00 Neoplàsia benigna, ronyó no especificat 

 Síndrome d’hiperlaxitud articular 

o M35.7 Laxitud articular 

 Dermografisme 

o L50.3 Urticària dermogràfica 

 Raquiàlgia 

o M54.9 Dorsàlgia no especificada 
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 Paràlisi del son 

o G47.53 Paràlisi del son aïllada recurrent 

 Litiasi salival 

o K11.5 Sialolitiasi 

 Inflamació glàndula salival 

o K11.20 Sialoadenitis no especificada 

 Malaltia de Rendu-Osler-Weber 

o I78.0 Telangièctasi hemorràgica hereditària 

 Queratosi pilaris 

o L85.8 Altres tipus especificats d'engruiximent epidèrmic 

 Schwannoma 

o D36.10 Neoplàsia benigna de nervis perifèrics i sistema nerviós autònom, 

localització no especificada 

 Fecaloma 

o K56.41 Impacció fecal 

 Sang oculta en femta 

o R19.5 Altres tipus d'anomalia fecal 

 Acidúria glutàrica tipus I 

o E72.3 Trastorns del metabolisme de la lisina i la hidroxilisina 

 Tíbia vara 

o M92.519 Osteocondrosi juvenil de la porció proximal de la tíbia, cama no 

especificada 

 Paladar ogival 

o Q38.5 Malformacions congènites de paladar no classificades a cap altre lloc 

 Estenosi traqueal 

o J39.8 Altres malalties especificades de les vies respiratòries altes 

 NIU (pneumònia intersticial usual) 

o J84.9 Malaltia pulmonar intersticial no especificada 
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 Madarosi supraciliar 

o H02.729 Madarosi de parpella i àrea periocular, ull no especificat, parpella no 

especificada 

 Nevus Flammeus 

o Q82.5 Nevus no neoplàstic congènit 

 Tinya incògnit 

o B35.9 Dermatofitosi no especificada 

 Lumbociatàlgia 

o M54.40 Lumbago amb ciàtica, costat no especificat 

 Saturnisme 

o T56.0X1A Efecte tòxic del plom i compostos del plom, accidental (no 

intencionat), assistència inicial 

 Infart ossi 

o M87.9 Osteonecrosi no especificada 

 Discinèsia ciliar primària 

o Q89.3 Situs inversus 

 Síndrome de Kartagener 

o Q89.3 Situs inversus 

 Iselin 

o M92.70 Osteocondrosi juvenil de metatars, peu no especificat 

 Fecaloma sense obstrucció 

o K56.41 Impacció fecal 

 Epulis 

o K06.8 Altres trastorns especificats de geniva i vora alveolar esdentegada 

 GIST gàstric 

o C49.A0 Tumor gastrointestinal de l'estroma, localització no especificada 
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 Nevus retina 

o D31.20 Neoplàsia benigna, retina no especificada 

 Sagnat postmenopausa 

o N95.0 Hemorràgia postmenopàusica 

 Còlic abdominal 

o R10.83 Còlic 

 Atropellament 

o V09.3XXA Vianant lesionat en accident de trànsit no especificat, assistència 

inicial 

 Panhipopituitarisme 

o E23.0 Hipopituïtarisme 

 Livedo reticularis 

o R23.1 Pal·lidesa 

 Xantorrea 

o N89.8 Altres trastorns no inflamatoris especificats de vagina 

 Oniomania 

o F91.8 Altres trastorns de conducta 


