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 توضیحات به فارسی نام بیماری نام بیماری به انگلیسی

 اختالل فشار خون

 گرفته شود برای فشار خون مزمن این کد در نظر افزایش فشار خون اولیه )بدون علت( I10 Essential  (primary) hypertension فشار خون اولیه

 O13 خون بارداری فشار
Gestational [pregnancy-induced] hypertension without 

significant proteinuria 
  افزایش فشار خون بارداری بدون پروتئینوری

 O14 پره اکالمپسی
Gestational [pregnancy-induced] hypertension with 

significant proteinuria 

خون بارداری همراه با   افزایش فشار

 پروتئینوری
 

  اکالمپسی O15 Eclampsia اکالمپسی

 دیابت

دیابت وابسته به 

 1نوع  -انسولین 
E10 Type 1 diabetes mellitus 

وابسته به شیرین )بیماری قند( دیابت 

 انسولین

 برای محاسبه شیوع موارد زیر جمع شوند:
O24/E11/E10 

دیابت غیروابسته به 

 2نوع  -ین انسول
E11 Type 2 diabetes mellitus  غیروابسته به انسولینشیرین دیابت 

 شیرینی که در حاملگی به وجود آمده دیابت  O24 Gestational diabetes mellitus دیابت بارداری

 - آسم J45 Asthma آسم آسم

  صرع G40 Epilepsy صرع صرع

 اختالل روان پزشکی

 - دوره افسردگی   F32 Major depressive disorder, single episode افسردگی

 - سایر اختالالت اضطرابی F41 Other anxiety disorders اختالل اضطرابی

اختالل دوقطبی یا 

 مانیا
F31 Bipolar disorders اختالل خلق دو قطبی - 

  اریاختالل وسواسی اجب F42 Obsessive-compulsive disorder اختالل وسواسی

  اسکیزوفرنی )روان گسیختگی( F20 Schizophrenia اسکیزوفرنی

وابسته به افسردگی 

 بارداری
F53 

Mental and behavioural disorders associated with the 

puerperium 
  اختالالت روانی و رفتاری پس از زایمان

 و وابستگی در صورت تایید سوء مصرف اختالالت روانی و رفتاری ناشی از مواد افیونی F11 Opioid related disordersسوء مصرف مواد سوء مصرف مواد مخدر 
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 مخدر شبه تریاک شبه تریاک

 و وابستگی در صورت تایید سوء مصرف اختالالت روانی و رفتاری ناشی از مصرف الکل F10 Alcohol related disorders سوء مصرف الکل سوء مصرف الکل

 یمبیماری های بد خ

 - نئوپالسم بدخیم پستان C50 Malignant neoplasm of breast سرطان پستان

 - نئوپالسم بدخیم گردن رحم C53 Malignant neoplasm of cervix uteri سرطان سرویکس

 - نئوپالسم بدخیم روده بزرگ C18 Malignant neoplasm of colon سرطان روده بزرگ

 - نئوپالسم بدخیم معده C16 Malignant neoplasm of stomach سرطان معده

  سایر انواع لوسمی های گلبول های مشخص C94 Other leukaemias of specified cell type لوسمی

 - مالنومای بدخیم پوست C43 Malignant melanoma of skin سرطان پوست

 سل

 A15 Respiratory tuberculosis, bacteriologically and سل تایید شده

histologically confirmed 

سل دستگاه تنفسی که از نظر باکتری شناسی 

 و بافت شناسی تایید شده است
 

 A16 سل تایید نشده
Respiratory tuberculosis, not confirmed bacteriologically or 

histologically 

سل دستگاه تنفسی که از نظر بافت شناسی و 

 تایید نشده است
 

 اری تیروئیدبیم

  سایر موارد کم کاری های تیروئید E03 Other hypothyroidism کم کاری تیروئید

  پر کاری غدد تیروئید E05 Thyrotoxicosis [hyperthyroidism] پر کاری تیروئید

سایر اختالالت 

 تیروئید
E07 Other disorders of thyroid سایر اختالالت غده تیروئید  

  لوپوس اریتوماتوز M32 Systemic lupus erythematosus لوپوس لوپوس

  مولتیپل اسکلروزیس G35 Multiple sclerosis مولتپل اسکلروزیس مولتیپل اسکلروزیس

  التهاب شبه روماتیسمی M05 Seropositive rheumatoid arthritis آرتریت روماتوئید آرتریت روماتوئید

 مثبت نیز این کد فعال شود HIVدر صورت  بیماری ویروسی نقص سیستم ایمنی B20 Human immunodeficiency virus ایدز ایدز

  هپاتیت ویروسی مزمن B18 Chronic viral hepatitis هپاتیت هپاتیت

 آنمی

 - آهن فقرکم خونی  D50 Iron deficiency anemia آنمی فقرآهن

  ناشی از داسی شدن گلبول هااختالالت  D57 Sickle-cell disorders آنمی داسی شکل

  کم خونی همولیتیک ارثی )تاالسمی( D56 Thalassaemia تاالسمی

  فلبیت و ترومبو فلبیت I80 Phlebitis and thrombophlebitis ترومبوفیلی اختالل انعقادی
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 بیماری کلیوی

ناهنجاری مادر زادی 

 کلیه
Q63 Other congenital malformations of kidney یر ناهنجاری های مزمن کلیهسا  

  نارسایی مزمن کلیه N18 Chronic renal failure نارسایی مزمن کلیه

  پیوند کلیه Z94.0 Kidney transplant status پیوند کلیه

 بیماری قلبی

دریچه میترال ناشی 

 از روماتیسم
I05 Rheumatic mitral valve diseases وماتیسمبیماری دریچه میترال ناشی از ر  

بیماری ایسکمی 

 قلبی مزمن
I25 Chronic ischaemic heart disease بیماری ایسکمی قلبی مزمن  

سایر بیماری های 

 قلبی ریوی
I27 Other pulmonary heart diseases سایر بیماری های قلبی ریوی  

  پریکارد سایر بیماری های I31 Other diseases of pericardium بیماری های پریکارد

دریچه میترال غیر 

 روماتیسمی
I34 Nonrheumatic mitral valve disorders بیماری دریچه میترال غیر روماتیسمی  

ناهنجاری های 

 مادرزادی قلب
Q24 Other congenital malformations of heart سایر ناهنجاری های مادرزادی قلب  

کاردیومیوپاتی پری 

 پارتوم
O90.3 Cardiomyopathy in the puerperium کاردیومیوپاتی پری پارتوم  

 اختالالت جفت

  پالسنتا پرویا O44 Placenta pervia پالسنتا پرویا

  دکلمان O459 Abrutio  placenta دکلمان

  اختالالت جفت O43 Placental disorders اختالالت جفت

 چند قلویی
  وییدو قل O3004 Twin pregnancy دو قلویی

  سه قلویی O301 Triplet pregnancy سه قلویی

 الزم است در لیست مادر پر خطر نشان دار علت پر خطر بودن مشخص باشد.

 
 
 

 


