
Dodatkowe kategorie kodów związanych z przebiegiem COVID-19 

 

W związku z kodowaniem COVID-19 w ICD-10A wprowadzono dodatkowe kategorie, które są 

pomocne w dokumentowaniu występowania: 

1. stanów, które występują w związku z zachorowaniem na COVID-19  

2. szczepień ochronnych przeciw COVID-19 

3. niepożądanych reakcji  na szczepionkę przeciw COVID-19 

Wprowadzone kody trójznakowe i czteroznakowe zostały opracowane (zdefiniowane) jako 

odpowiedź na różne poziomy szczegółowości kodowania, które są stosowane w różnych 

krajach*. 

*Należy także zauważyć, że ograniczenia technologiczne mogą wymagać połączenia kodowania 

krajowego z kodami międzynarodowymi do czasu, gdy aktualizacja odpowiednich systemów 

informatycznych umożliwi korzystanie z kodów międzynarodowych. 

Oznaczenie nowych chorób o niepewnej etiologii lub użycie (kodowanie) awaryjne może być 

używane przez WHO do tymczasowego oznaczenia nowych chorób o  niepewnej  etiologii (o tych 

kodach wspomniano w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, 

Tom 2. Niewykorzystany kod „U” Kody U00–U49). 

Są to: 

U08    Historia przebiegu COVID-19  

U08.9 Historia przebiegu COVID-19, nieokreślony 

Ten nieobowiązkowy kod jest używany do dokumentowania wcześniejszych przypadków  

choroby - COVID-19 potwierdzonych lub prawdopodobnych, który wpływa na stan zdrowia osoby, 

która już  nie choruje na COVID-19.  

Oznacza to, że nie jest kod obowiązkowy i nie dotyczy statystyki umieralności, wręcz nie 

powinien być używany do  określania  wyjściowej przyczyny zgonów. 

 U09     stan po COVID-19  

U09.9  stan po COVID-19, nieokreślony 

Powyższe kody, również są nieobowiązkowe, mogą służyć do określenia powiązań (jakiegoś 

stanu) z COVID-19. Ten kod nie może być stosowany w przypadkach trwania (chorowania na) 

COVID-19. 

To oznacza, że nie ma obowiązku stosowania tego kodu i nie powinien być używany w 

określaniu przyczyn zgonu. 



W związku z powyższym, jeżeli  ten kod zostanie wybrany jako wyjściowa przyczyna zgonu  

(a nie może być używany do kodowania wyjściowej przyczyny), należy go przekonwertować na 

U07.1.  

Należy podkreślić, że nie wprowadzono zmian w stosunku do poprzednich kodów  WHO - 

Emergency use ICD codes for COVID-19 disease outbreak U07.1 or U07.2)  

U10 Wieloukładowy zespół zapalny powiązany z COVID-19 

U10.9 Wieloukładowy zespół zapalny powiązany z COVID-19, nieokreślony. 

1.Burza cytokinowa 

2.Zespół podobny do choroby Kawasaki 

3.Pediatryczny  wieloukładowy  zespół  zapalny (PIMS) 

4.Dziecięcy wieloukładowy zespół zapalny (MIS-C) 

Wymienione powyżej stany 1-4 są czasowo związane z COVID-19. 

Nie obejmują one: Zespołu śluzówkowo-skórno-węzłowego [choroba Kawasaki] (M30.3) 

Według Instytutu IRIS - Kod wieloukładowego zespołu zapalnego U10.9 powinno się stosować 

według zasad jak dla COVID-19. Jeśli jako tymczasową przyczynę wyjściową zgonu wybrano U07.1 

lub U07.2 i wspomina się o wieloukładowym zespole zapalnym to kod U10.9 należy uznać za 

bardziej specyficzny niż U07.1 i U07.2.  

U11 Potrzeba  szczepień przeciw COVID-19. 

U11.9 Potrzeba  szczepień przeciw COVID-19. Nieokreślony 

Ten kod nie powinien być stosowany do porównań międzynarodowych, ani do kodowania 

wyjściowej przyczyny zgonów. Ten nieobowiązkowy kod jest przeznaczony do stosowania dla 

osób, które udają się do placówek ochrony zdrowia w celu otrzymania szczepionki przeciw 

COVID-19 ( profilaktyczne szczepienie przeciw COVID-19). 

Natomiast wyłączono:  nieprzeprowadzone szczepienia- Z28. 

U12 Szczepionki  przeciw COVID-19 powodujące niepożądane efekty w terapeutycznym  

         stosowaniu 

U12.9 Szczepionki  przeciw COVID-19 powodujące niepożądane efekty w terapeutycznym  

            stosowaniu, nieokreślony  

Ten kod jest używany jako kod zewnętrznej przyczyny (tj. jako podkategoria Y59 Inne i 

nieokreślone szczepionki i substancje biologiczne). Oprócz tego powinien zostać użyty kod z 

innego rozdziału wskazujący rodzaj niepożądanego skutku.  

Oznacza to, że ten kod może być dodany do Y59-wyjściowej przyczyny zgonu. Y59.8  Inne 

nieokreślone szczepionki i substancje biologiczne. 


