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Това приложение съдържа списък на заболявания от други глави на МКБ-10, които
често са свързани с разстройствата в Глава V(F). Те са посочени тук, за да може
психиатърът, който поставя диагнозите посредством Клиничните описания и
Диагностичните указания, да разполага непосредствено с термините и кодовете на МКБ,
включващи най-често срещаните диагнози, свързани със състояния от Глава V,
наблюдавани в общо клиничната практика. Повечето от посочените заболявания са
представени само с три кодови знака, но с четвърти кодов знак са обозначени
състоянията, които се срещат най-често.

ГЛАВА I: НЯКОИ ИНФЕКЦИОЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ (А, В)
А81 Бавно-вирусни инфекции на централната нервна система
.0 Болест на Creutzfeldt-Jakob
.1 Подостър склерозиращ паненцефалит
.2 (Прогресивна) многоогнищна левкоенцефалопатия
В2 2 Болести при вирусен имунодефицит у човека (HIV инфекция и СПИН) и други
уточнени заболявания
.0 HIV инфекция (СПИН) с енцефалопатия (Деменция при HIV)

ГЛАВА II: ТУМОРИ (C00-D48)
С70.- Злокачествена неоплазма на менингите
С71.- Злокачествена неоплазма на мозъка
С72.- Злокачествена неоплазма на гръбначния мозък, черепномозъчните нерви и
други отдели на нервната система
D33.- Доброкачествена неоплазма на мозъка и други отдели на централната нервна
система
D42.- Неоплазма на менингите с неопределен и неясен произход
D43.- Неоплазма на мозъка и централната нервна система с неопределен и неясен
произход

ГЛАВА IV: ЕНДОКРИННИ, МЕТАБОЛИТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И БОЛЕСТИ
НА ХРАНЕНЕТО (Е)
Е00.- Синдром на вродена йодна недоимъчност ЕОЗ.Други видове
хипотиреоидизъм
.2 Хипотиреоидизъм вследствие медикаменти и други екзогенни вещества
.4 Микседемна кома
Е05.- Тиреотоксикоза с или без гуша
Е15 Хипогликемична кома
Е22 Хиперфункция на хипофизата
.0 Акромегалия и гигантизъм
.1 Хиперпролактинемия (включително предизвикана от медикаменти)
Е23.- Хипофункция и други разстройства на хипофизата
Е24.- Синдром на Cushing
ЕЗО Разстройства на пубертета, неуточнени другояче
.0 Закъснял пубертет
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.1 Преждевременен пубертет
Е34 Други ендокринни разстройства
.3 нанизъм, неуточнен другояче
Е51Недоимъчност на тиамин
.2 Енцефалопатия на Wernicke
Е64.- Последствия от недохранване и друга недоимъчност в храненето
Е66.- Затлъстяване
Е70 Разстройства на обмяната на ароматните аминокиселини
.0 Класическа фенилкетонурия
Е71 Разстройства на обмяната на аминокиселините с разклонена верига и на
обмяната на мастните киселини
.0 Болест на кленовия сироп
Е74.- Други разстройства на въглехидратната обмяна
Е80.- Разстройства на порфириновата и билирубиновата обмяна

ГЛАВА VI: БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА (G)
G00.- Бактериален менингит, некласифициран другаде
Включва: хемофилус, пневмококови, стрептококови, стафилококови
менингити.
G01* Менингити при бактериални болести, класифицирани другаде
Включва: менингити (при): антракс (А22.8+); гонококов (А54.5+);
лептоспироза (А27.-+); листериоза (А32.1+); Лаймска болест (А69.1+); менингококов
(А39.0+); невросифилис (А52.1+); салмонелоза (А02.2+); сифилис, вроден (А50.4+) и
вторичен (А51.4+); туберкулоза (А17.0+); тиф (А01.-+).
G02* Менингити при други инфекциозни и паразитни болести, класифицирани
другаде
G03.- Менингити, вследствие на други и неуточнени причини G04.- Енцефалити,
миелити и енцефаломиелити
G05* Енцефалити, миелити и енцефаломиелити при болести, класифицирани
другаде
Включва: менингоенцефалити и менингомиелити при инфекциозни и
паразитни болести, класифицирани другаде.
.0* Енцефалити, миелити и енцефаломиелити при бактериални болести,
класифицирани другаде
Включва: енцефалити при: листериоза (А32.1+);мемингококов (А39.8+);
сифилис (вроден (А50.4+) и късен (А52.1+); туберкулоза (А17.8+)
.1* Енцефалити, миелити и енцефаломиелити при вирусни болести,
класифицирани другаде
Включва: енцефалити при: аденовирус (А85.1+); цитомегаловирус
(В25.8+); ентеровирус (А85.0+); херпес вирус (simplex) (B00.4+); грип (J12.8+); морбили
(В05.0+); заушка (В26.2+); след варицелен (В01.1+); рубеола (В06.0+); варицела (В01.1+);
zoster (B02.0+) .
G06 Интракраниален и интраспинален абсцес и гранулом
.2 Екстрадурален и субдурален абсцес, неуточнен
G10 Болест на Huntington
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G11.- Наследствена атаксия и параплегия
G20 Болест на Parkinson
G21 Вторичен паркинсонизъм
.0 Злокачествен невролептичен синдром
.1 Друг медикаментозно предизвикан вторичен паркинсонизъм .2
Вторичен паркинсонизъм, вследствие на други външни причини
.3 Постенцефалитен паркинсонизъм
G22* Паркинсонизъм при болести, класифицирани другаде
G24 Дистония
.0 Медикаментозно предизвикана дистония и дискинезия
.3 Спастичен тортиколис
.8 Друга дистония
Включва: Късна дискинезия
G25.- Други екстрапирамидни и двигателни разстройства
Включва: медикаментозно предизвикан тремор, миоклонии, хорея, тикове;
непоседливост (restless legs syndrom) .
G30 Болест на Alzheimer
.0 Болест на Alzheimer c ранно начало
.1 Болест на Alzheimer с късно начало
.8 Друг уточнен вид болест на Alzheimer
.9 Болест на Alzheimer, неуточнена
G31 Други дегенеративни заболявания на нервната. система
.0 Ограничена мозъчна атрофия (болест на Pick)
.1 Друга сенилна дегенерация на мозъка
.2 Дегенерация на нервната система, вследствие на алкохол
Включва: алкохолна малко мозъчна атаксия и дегенерация, мозъчна
дегенерация и енцефалопатия; дисфункция на вегетативната нервна система, вследствие
на алкохол.
.8 Други уточнени дегенеративни болести на нервната система
Включва: дегенерация на сивото вещество; субакутна некротизираща
енцефалопатия.
.9 Дегенеративно заболяване на нервната система, неуточнено
G32* Други дегенеративни разстройства на нервната система при болести,
класифицирани другаде
G35 Мултиплена склероза
G37 Други демиелинизиращи заболявания на централната нервна система
.0 Дифузна склероза
Включва: периаксиален енцефалит; болест на Schilder
G40 Епилепсия
.2 Локализирана (огнищна) (парциална) симптоматична епилепсия и
епилептични синдроми с комплексни парциални гърчове
Включва: пристъпи с промяна на съзнанието, често с автоматизми
.5 Специални епилептични синдроми
Включва: епилептични припадъци, свързани с алкохол и медикаменти.
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.6 Големи епилептични припадъци, неуточнени (със или без petit mal).
.7 Petit mal, неуточнен, без големи епилептични припадъци
G41.- Status epilepticus
G43.- Мигрена
G44.- Други синдроми на главоболие
G45.- Пристъпи на преходна мозъчна исхемия и свързаните с нея синдроми
G46.-* Съдови синдроми на мозъка при мозъчносъдови болести (I60-I69+)
G47 Разстройства на съня (органични)
.0 Нарколепсия и катаплексия
G70 Mуasthenia gravis и други нервномускулни разстройства
.0 Myasthenia gravis
G91.- Хидроцефалия
G92 Токсична енцефалопатия
G93 Други мозъчни разстройства, некласифицирани другаде
.1 Увреда на мозъка при аноксия, некласифицирана другаде
.3 Доброкачествен миалгичен енцефаломиелит
.4 Енцефалопатия, неуточнена
G97 Разстройства на нервната система след хирургични и други инструментални
манипулации, некласифицирани другаде
.0 Изтичане на ликвор след гръбначномозъчна пункция

ГЛАВА VII: БОЛЕСТИ НА ОКОТО И ОБВИВКИТЕ МУ (Н00-Н59)
Н40 Глаукома
.6 Вторична глаукома, предизвикана от медикаменти
Н58* Други разстройства на окото и обвивките му при болести, класифицирани
другаде
.0* Аномалии на зеничната функция при болести класифицирани другаде
Включва: признак на Argyll Robertson, сифилитичен (А50, А52, А53+).

ГЛАВА VIII: БОЛЕСТИ НА УХОТО И МАСТОИДНИЯ ИЗРАСТЪК (Н60-Н95)
Н93

Други разстройства на ухото, неуточнени другояче
.1 Tinnitus

ГЛАВА IX: БОЛЕСТИ НА СЪДОВАТА СИСТЕМА (I)
I60.- Субарахноиден кръвоизлив
I61.- Хеморагичен мозъчен инсулт
I63.- Исхемичен мозъчен инсулт
I64.- Инсулт, неуточнен като хеморагичен или исхемичен
I65.- Запушване или стеноза на предмозъчни артерии, не водещи до инсулт
I66.- Запушване или стеноза на мозъчни артерии, не водещи до инсулт
I67 Други мозъчно-съдови болести
.2 Мозъчна атеросклероза
.3 Прогресивна съдова левкоенцефалопатия (болест на Binswanger)
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.4 Хипертензивна енцефалопатия
I68* Мозъчно-съдови нарушения при болести, класифицирани другаде
.0* Мозъчна амилоидна ангиопатия (Е85.-*)
I69.- Последствия от мозъчно-съдова болест
I95 Ниско кръвно налягане
.2 Ниско кръвно налягане в резултат на медикаменти

ГЛАВА Х:

БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА

(J)

J12 Грип причинен от идентифициран грипен вирус
.8 Грип с други прояви; причинен от идентифициран грипен вирус
J13 Грип причинен от неидентифициран вирус
.8 Грип с други прояви; причинен от неидентифициран вирус
J45.- Астма

ГЛАВА XI:

БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА (К)

К25
К26
К27
К29

Стомашна язва
Дуоденална,язва
Пептична язва, неуточнено местоположение
Гастрити и дуоденити
.2 Алкохолен гастрит
КЗ0.-Диспепсия
К58.-Синдром на възбудимия колон
К59.-Други функционални чревни разстройства *
К70.-Алкохолно обусловени чернодробни болести
К71.-Токсични чернодробни болести
Включва: медикаментозно причинени идиосинкратични (непредсказуеми)
чернодробни болести и токсични (предсказуеми) чернодробни болести.
К86 Други болести на панкреаса
.0 Алкохолно обусловени хронични панкреатити

ГЛАВА XII: БОЛЕСТИ НА КОЖАТА И ПОДКОЖНАТА ТЪКАН (L)
L20.-Атопичен дерматит
L25. Неуточнен контактен дерматит
L98. Други разстройства на кожата и подкожната тъкан, некласифицирани другаде
.1 Изкуствено причинен дерматит
Изключва: невротична екскориация.

ГЛАВА XIII: БОЛЕСТИ НА СКЕЛЕТНОМУСКУЛНАТА СИСТЕМА И
СЪЕДИНИТЕЛНАТА ТЪКАН (М)
МЗ2.- Системен лупус еритематодес
М54.- Дорзалгия
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ГЛАВА XIV: БОЛЕСТИ НА УРОГЕНИТАЛНАТА СИСТЕМА (N)
N49.- Други заболявания на пениса
Включва: приапизъм; импотенция от органичен произход.
N91.- Липсваща, оскъдна и рядка менструация
N94 Болка и други състояния, свързани с женските гениталии и менструалния
цикъл
.3 Синдром на предменструално напрежение
.4 Първична дисменорея
.5 Вторична дисменорея
.6 Дисменорея, неуточнена
N95 Менопауза и други разстройства, свързани с менопаузата
.1 Менопауза или климактериум при жените
.2 Състояния, свързани с изкуствено предизвикана менопауза

ГЛАВА XV: БРЕМЕННОСТ, РАЖДАНЕ И ПУЕРПЕРИУМ (0)
035 Грижи за майката при известна или подозирана абнормност или увреждане
на фетуса
.5 Грижи за майката при увреждане на фетуса от психоактивни вещества
(от привикване към психоактивни вещества)
099 Други болести на майката, класифицирани на друго място в МКБ, но
причиняващи усложнения на бременността, родовия процес, раждането и пуерпериума
.3 Психични разстройства и болести на нервната система състояния в F00F99 и G00-G99

ГЛАВА XVII: ВРОДЕНИ МАЛФОРМАЦИИ, ДЕФОРМАЦИИ И
ХР0Н030МНИ АНОМАЛИИ (Q)
Q02 Микроцефалия
Q03.- Вродена хидроцефалия
Q04.Други вродени малформации на мозъка
Q05. spina bifida
Q75.- Други вродени малформации на черепа и лицевите кости
Q85
Факоматози, некласифицирани другаде
.0 Неврофиброматоза . 1 Туберозна склероза
Q90 Синдром на Down
.0 Тризомия на 21 хромозома, липса на дизюнкция в
мейозата .1 Тризомия на 21 хромозома, нозаицизъм (липса на
дизюнкция в митозата)
.2 Тризомия на 21 хромозома, транслокация .9 Синдром на Down, неуточнен
Q91. - Синдром на Edwards и синдром на Patau Q96.- Синдром на Turner
Q97.- Други аномалии на половите хромозоми, женски фенотип, некласифицирани
другаде
Q98
Други аномалии па половите хромозоми, мъжки фенотип, некласифицирани
другаде
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.0 Синдром на Klinefelter, кариотип 47,ХХУ
.1 Синдром на Klinefelter, мъж с повече от две X
хромозоми
Синдром на Кlinefelter, мъж с кариотип 46,XX
.4 Синдром на Klinefelter, неуточнен
Q99.- Други хромозомни аномалии, некласифицирани другаде

ГЛАВА XVIII: СИМПТОМИ, ПРИЗНАЦИ И АБНОРМНИ КЛИНИЧНИ И
ЛАБОРАТОРНИ ДАННИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ (R)
R55 Синкоп и колапс
R56 Гърчове
.0 Фебрилни гърчове .9 Гърчове, неуточнени
R62
Отсъствие на очаквано нормално физиологично развитие
•0 Забавяне на нормалното развитие
.8 Друго отсъствие на очаквано нормално физиологично
развитие .9 Отсъствие на очаквано нормално физиологично
развитие, неуточнено
R63
Симптоми свързани с приема на храна и течности
.0
Анорексия
.1
Полидипсия
.4
Абнормна загуба на тегло
.5
Абнормно наддаване на тегло
R77 Наличие на алкохол в кръвта
R78.- Наличие на медикаменти и други вещества, които нормално не се намират в
кръвта
R83
Абнормни находки в цереброспиналната течност
R90.- Абнормни находки при диагностично сканиране на централната нервна система
R94
Абнормни резултати при функционални изследвания
.0 Абнормни резултати при функционални изследвания на централната нервна система
Включва; абнормна електроенцефалограма /ЕЕГ/.

ГЛАВА XIX: НАРАНЯВАНЕ, ОТРАВЯНЕ И НЯКОИ ДРУГИ ПОСЛЕДСТВИЯ
ОТ ВЪНШНИ ФАКТОРИ (S,T)
ПРЕДНАМЕРЕНО САМОНАРАНЯВАНE (Х60-Х84)
(включва целенасочено причинявана на самонараняване и самоубийство)
X60
Преднамерено самоотравяне с не наркотични
аналгетици, антипиретици и антиревматични средства.
Х61
Преднамерено самоотравяне с антиепилептични,
седативни хипнотици, антипаркинсонови и психотропни медикаменти,некласифицирани другаде Включва: антидепресанти; барбитурати; невролептици /
транквилизатори/; психостимуланти.
Х62 Преднамерено самоотравяне с наркотици и психодизлептици, некласифицирани
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другаде
Включва: канабис /производни/.
Х6З Преднамерено самоотравяне с други медикаменти, действуващи на вегетативната
нервна система
X64
Преднамерено самоотравяне с други и неуточнени медикаменти и биологични
субстанции
Х65
Преднамерено самоотравяне с алкохол
Х66 Преднамерено самоотравяне с нефтени продукти, други разтворители и техните
изпарения
X67
Преднамерено самоотравяне с други газове и изпарения
Включва: въглероден окис и газ за битови нужди
Х68
Преднамерено самоотравяне с инсектициди, хербициди и други пестициди
Х69 Преднамерено самоотравяне с други и неуточнени химични и отровни вещества
Включва: корозивни ароматни съединения, киселини и натриева основа.
Х70
Преднамерено самоувреждане чрез обесване, странгулация и задушаване.
X71
Преднамерено самоувреждане чрез потапяне под вода (удавяне)
Х73
Преднамерено самоувреждане чрез изстрел с карабина, ловна пушка или потежко огнестрелно оръжие
Х74
Преднамерено самоувреждане чрез изстрел с други и неуточнени огнестрелни
оръжия
Х75
Преднамерено самоувреждане чрез експлозивни материали и съоръжения
Х76
Преднамерено самоувреждане чрез огън и пламъци
Х77
Преднамерено самоувреждане чрез пара, горещи изпарения и топли предмети
Х78 Преднамерено самоувреждане чрез остри предмети
Х79
Преднамерено самоувреждане чрез тъпи предмети
Х80
Преднамерено самоувреждане чрез скачане от високо място
Х81
Преднамерено самоувреждане чрез скачане или лягане пред движещ се обект
Х82 Преднамерено самоувреждане чрез катастрофиране с моторно превозно средство
X83
Преднамерено самоувреждане чрез други уточнени средства
Включва: катастрофа на въздушно превозно средство; електрокуцио; тежко
измръзване.
Х84
Преднамерено самоувреждане чрез неуточнени средства

НАПАДЕНИЕ (Х85 - Y03)
(включва: убийство и наранявания, нанесени от друго лице с намерение да нарани
или убие с каквито и да било средства)
Х93
Нападение чрез изстрел с пистолет
Х99
Нападение с остър предмет
Y00
Нападение с тъп предмет
У04
Нападение с използване на физическа сила
Y05
Сексуално нападение с използване на физическа сила
Y06.Неоказване на помощ и изоставяне
Y07.- Други синдроми на малтретиране
Включва: психичен тормоз; телесно насилие; сексуално насилие; изтезание.
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МЕДИКАМЕНТИ И БИОЛОГИЧНИ СУБСТАНЦИИ, ПРИЧИНЯВАЩИ
АДВЕРЗИВНИ ЕФЕКТИ ПРИ ТЕРАПЕВТИЧНА УПОТРЕБА (Y40 - У59)
У46
Антиепилептични и антипаркинсонови медикаменти .7 Антипаркинсонови
медикаменти
Y47.- Седативни, хипнотици и копиращи тревогата медикаменти
Y49
Психотропни медикаменти, некласифицирани другаде
.0
Трициклични и тетрациклични антидепресанти
.1
Инхибитори на МАО
.2
Други и неуточнени антидепресанти
.3
Фенотиазинови антипсихотични препарати и невролептици
.4
Бутирофенонови и тиотиксенови невролептици
.5
Други антипсихотични препарати и невролептици
.6
Психодизлептици (халюциногени)
.7
Психостимуланти с потенциал за злоупотреба
Y50.- Стимуланти на централната нервна система, некласифицирани другаде
Y51
Медикаменти, първично увреждащи вегетативната нервна система
Y57.- Други и неуточнени вещества и медикаменти

ГЛАВА XXI: ФАКТОРИ ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЗДРАВНИЯ СТАТУС
И КОНТАКТА СЪС ЗДРАВНИТЕ СЛУЖБИ (Z)
Z00

Общ преглед и изследване на лица без оплаквания или известна диагноза
.4 Общ психиатричен преглед, некласифициран другаде Z03
Преглед поради
правно-медицински причини
.6 Общ психиатричен преглед, изискан от властите
Z04
Медицинско наблюдение и оценка по повод подозирана болест или състояние
.2 Наблюдение за подозирано психично и поведенческо разстройство или
разстройства на развитието Включва; диссоциално поведение; подпалвачество, участие
в банди, кражби в магазини, без манифестно психиатрично поведение.
Z49
Грижи, включващи прилагане на рехабилитационни процедури
.1 Рехабилитация при разстройства предизвикани от употреба на алкохол
.2 Рехабилитация при разстройства, предизвикани от
употреба на психоактивни вещества
.3 Рехабилитация при разстройства, предизвикани от съчетана употреба -на алкохол
и психоактивни вещества
.7 Трудотерапия и професионална рехабилитация, некласифицирани другаде
.8 Грижи, включващи прилагане на други уточнени рехабилитационни процедури
Включва: психотерапия; тренинг за усвояване дейностите на ежедневния бит.
Z53
Реконвалесценция
Z53.3 Реконвалесценция след психотерапия
Z55.- Проблеми свързани с образованието и грамотността
Z56.- Проблеми свързани с трудовата заетост и безработицата
Z59.- Проблеми свързани с домакинството и икономическите условия
Z60
Проблеми свързани със социалната среда
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.0 Проблеми на адаптацията при преходите в жизнения
цикъл
. 1 Нетипична ситуация на отглеждане от родителите
.2 Живеене сам
.3 Трудности в адаптацията, към нова културна среда (акултурация)
.4 Социално изключвана и отхвърляне
.5 Мишена на дискриминация и преследване
.8 Други уточнени проблеми свързан със социалната с реда
Z61
Проблеми свързани с негативни жизнени събития в детството
.0 Загуба на обич
.1 Преместване от дома
.2 Негативна промяна в семейните взаимоотношения
.3 Събития водещи до загуба на самоуважение
.4 Проблеми свързани със сексуално насилие върху детето от лице от първичната
група на подкрепа
.5 Проблеми свързани със сексуално насилие върху детето от лице извън
първичната група на подкрепа
.6 Проблеми свързани с физическо насилие върху детето
.7 Лични преживявания свързани с уплаха
.8 Други уточнени негативни жизнени събития в детството
Z62
Други проблеми свързани с отглеждането на детето
.0 Неадекватен надзор или контрол от страна на родителите
.1 Свръхпротекция от страна на родителите
.2 Отглеждане в институция
.3 Враждебност към детето и поставянето му в ролята на “жертвен козел”
.4 Емоционално пренебрежение към детето
.5 Друг вид пренебрежение при отглеждането на детето
.6 Неподходящ родителски натиск и други абнормни качества при отглеждането
на детето
.8 Други уточнени проблеми, свързани с отглеждането на детето
Z63 Други проблеми, свързани с първичната група на подкрепа, включващи семейните
обстоятелства
.0 Проблеми на взаимоотношенията със съпруг/съпруга или партньор
.1 Проблеми на взаимоотношенията със собствените родители и родителите на
съпруга/съпругата
.2 Неадекватна подкрепа от страна на семейството
.3 Отсъствие на член от семейството
.4 Изчезване или смърт на член от семейството
.5 Разпадане на семейството чрез раздяла или развод
.6 Нужда от грижи за зависими близки в къщи
.7 Други стресогенни жизнени събития, оказващи влияние върху семейството и
домакинството
.8 Други уточнени проблеми, свързани с първичната група на подкрепа
Z64
Проблеми, свързани с определени психосоциални обстоятелства
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.2 Търсена или приемане на интервенции от телесно, хранително и химично
естество, за които се знае, че са опасни или вредни
.3 Търсене или приемане на поведенчески и психологични интервенции, известни
като хазартни и вредни
.4 Несъгласие със съветници
Включва: инспектор на условно осъдени, социален работник
Z65
Проблеми свързани с други психосоциални обстоятелства
.2 Освобождаване от затвора
.3 Други правни обстоятелства
Включва: арестуване; настойничество или попечителство при малолетни или
непълнолетни .4 Жертва на престъпление или тероризъм
Z70.- Консултиране по отношение на сексуални нагласи, поведение или ориентация
Z71 Лица обръщащи се към здравните служби за друг вид консултация или медицински
съвет
.4 Съветване и наблюдение по повод алкохолна злоупотреба
.5 Съветване и наблюдение по повод злоупотреба с психоактивни вещества
Z72
Проблеми, свързани със стила на живот
.0 Тютюнопушене
.1 Алкохолна употреба
.2 Употреба на психоактивни вещества
.3 Липса на физическа активност
.4 Неподходяща диета или навици на хранене
.5 Високо рисково сексуално поведение
.6 Склонност към хазартни игри и залагане
.8 Други специфични проблеми свързани с начина на живот
Включва: себеувреждащо поведение
Z73
Проблеми, свързани с трудности в справянето с житейските изисквания
.0 Синдром на “изпепеляване” (burn-out)
.1 Акцентуация на личностови черти
Включва: Тип А поведенчески стереотип
.2 Недостатъчна релаксация или отдих
.3 Стрес, некласифициран другаде
.4 Неадекватни социални умения, некласифицирани другаде
.5 Конфликт при изпълнение на социалната роля, некласифициран другаде
Z75
Проблеми свързани с медицински служби и други здравни грижи
.1 Лица очакващи приемане в съответно заведение другаде
.2 Друг период на чакане за изследване и лечение
.5 Грижи по време на годишен отпуск
Z76
Лица посещаващи здравните служби по друг повод
. 0 Искане за повторно изписване на рецепти
.5 Лице, което симулира болест (симулант)
281
Фамилна обремененост с психични и поведенчески разстройства
.0 Фамилна обремененост с психично разстройство

188

189
.1 Фамилна обремененост с умствена изостаналост
.2 Фамилна обремененост с алкохолна злоупотреба
.3 Фамилна обремененост с употреба на психоактивни вещества
.8 Фамилна обремененост с други поведенчески разстройства
Включва: побой; увреда на имущество; самоувреждане; насилие.
Z82 Фамилна обремененост с функционални нарушения и хронични инвалидизиращи
заболявания
.0 Фамилна обремененост с епилепсия и други болести на нервната система
Включва: Хорея на Huntington
Z85.- Анамнеза за злокачествен тумор
Z86 Анамнеза за някои други болести
.0 Анамнеза за други неоплазми
.4 Анамнеза за злоупотреба с вещества
Включва: алкохол; медикаменти; тютюн
.5 Анамнеза за други психични и поведенчески разстройства
.6 Анамнеза за епилепсия
Z87 Анамнеза за други болести
.7 Анамнеза за вродени малформации, деформации и хромозомни аномалии
Z91
Анамнеза за други рискови фактори
.1 Анамнеза за несъобразяване с медицинското лечение или предписания режим
.4 Анамнеза за психологична травма, некласифицирана другаде
.5 Анамнеза за самоувреждане
Включва: парасуицид; самоотравяне; суициден опит.
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